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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že tvorba potravinového odpadu znamená tak ekologický a etický problém, 
ako aj hospodárske a sociálne náklady, čo pre podniky a spotrebiteľov na vnútornom trhu 
predstavuje výzvy;

2. zdôrazňuje, že hľadanie riešení pre tvorbu potravinového odpadu si vyžaduje politickú 
vôľu; naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci európskej politickej agendy prioritne riešila 
všetky aspekty tvorby potravinového odpadu; žiada Komisiu, aby na základe konzultácií s 
členskými štátmi stanovila ciele znižovania potravinového odpadu a žiada členské štáty a 
všetky strany, ktorých sa to týka, aby prijali praktické opatrenia na plnenie týchto cieľov;

3. žiada Komisiu, aby spolupracovala s FAO pri vymedzení spoločných cieľov na 
znižovanie celosvetového potravinového odpadu;

4. pripomína výsledky prieskumu uskutočneného Komisiou (Posilnenie právomocí 
spotrebiteľov v EÚ– SEK(2011) 469), podľa ktorého 18 % európskych občanov 
nerozumie označeniu „Minimálna trvanlivosť do“; žiada preto Komisiu a členské štáty, 
aby objasnili význam dátumov na etiketách („Minimálna trvanlivosť do“, „Dátum 
spotreby“, „Spotrebujte do“) s cieľom znížiť neistotu spotrebiteľov, pokiaľ ide o 
požívateľnosť potravín, a aby s cieľom pomôcť spotrebiteľom uskutočňovať informovaný 
výber podávali presné informácie, najmä o tom, že dátum minimálnej trvanlivosti 
(„Minimálna trvanlivosť do“) sa týka kvality výrobku, kým výraz „Spotrebujte do“ sa 
týka jeho bezpečnosti;

5. konštatuje, že v nedávno prijatom nariadení o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom sa objasňuje, že potraviny s dátumom „Spotrebujte do“ by sa po tomto 
dátume nemali považovať za bezpečné;

6. vyzýva Komisiu, členské štáty a zúčastnené strany, aby podporovali informačné 
a vzdelávacie iniciatívy o predchádzaní tvorbe potravinového odpadu počnúc vzdelávaním 
školopovinných detí, ktoré by jednotlivým spotrebiteľom pomohli rozvíjať si lepšiu 
informovanosť a uskutočňovať zodpovedný výber a posilnili ich vnímanie hodnoty 
potravín a schopnosť posudzovať ich požívateľnosť podľa vzhľadu, vône, dotyku a chuti; 
nabáda tiež k prijatiu konkrétnych opatrení v oblasti prevencie tvorby potravinového 
odpadu v školských jedálňach a jedálňach orgánov verejnej správy, verejných 
a súkromných podnikov a európskych inštitúcií;

7. vyzýva Komisiu, aby posúdila možné zmeny a doplnenia pravidiel verejného 
obstarávania, najmä v oblasti stravovacích služieb, v záujme lepšieho zohľadňovania 
problému tvorby potravinového odpadu;

8. vyzýva všetky zúčastnené strany, aby niesli spoločnú zodpovednosť; nabáda ich, aby 
zvýšili koordináciu v záujme ďalšieho skvalitnenia prepravy, riadenia zásob a balenia s 
cieľom bojovať proti tvorbe potravinového odpadu v rámci celého dodávateľského 
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reťazca; vyzýva tiež zúčastnené strany, aby uznávali a vysvetľovali výživovú hodnotu 
poľnohospodárskych produktov nedokonalej veľkosti či tvaru s cieľom znížiť objem 
odpadu;

9. zdôrazňuje význam pokračujúcich investícií do vývoja inovatívnych výrobných 
technológií, ako sú efektívne technológie balenia a skladovania výrobkov;

10. vyzýva potravinársky priemysel a ostatné zúčastnené strany, aby ponúkali rozličné 
veľkosti balení potravín, zhodnotili výhody širšej ponuky hotových potravín a aby lepšie 
zohľadňovali jednočlenné domácnosti v záujme zníženia tvorby potravinového odpadu, 
a tým aj uhlíkovej stopy spotrebiteľov;

11. naliehavo vyzýva maloobchodníkov a miestne orgány, aby využívali svoj každodenný 
kontakt so spotrebiteľmi na to, aby ich informovali o spôsoboch efektívnejšieho 
uskladňovania a používania potravín a nabádali k plánovaniu nákupu potravín (napr. 
formou praktických rád a informačných kampaní); domnieva sa, že ponúkané zľavy by sa 
mali viac zameriavať na nadmerné zásoby a poškodené potraviny s blížiacim sa dátumom 
spotreby, ako napríklad ponuku 50 % zľavy 24 hodín pred dátumom spotreby;

12. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi vydala odporúčania týkajúce sa 
teploty chladenia, a to na základe dôkazov, že neoptimálna a nevhodná teplota vedie k 
tomu, že potraviny sa stanú predčasne nekonzumovateľnými a k vzniku zbytočného 
odpadu; zdôrazňuje skutočnosť, že harmonizované úrovne teploty v rámci celého 
dodávateľského reťazca by zlepšili uchovávanie výrobkov a znížili tvorbu potravinového 
odpadu v prípade výrobkov prepravovaných a predávaných cezhraničným spôsobom;

13. žiada Komisiu, aby zverejnila príručku vhodnú pre užívateľov o využívaní potravín 
s blížiacim sa dátumom spotreby a zároveň zaručila bezpečnosť potravín ako dary a 
krmivo pre zvieratá a vychádzala z najlepších postupov zúčastnených subjektov v  
potravinovom dodávateľskom reťazci, okrem iného v záujme rýchlejšieho a účinnejšieho 
zladenia ponuky a dopytu;

14. berie na vedomie záujem o rozvoj kompostovania biologicky rozložiteľných potravín ako 
alternatívy k ich vyraďovaniu; víta iniciatívy členských štátov, ktoré občanom poskytujú 
kolektívne priestory určené na tento účel; žiada Komisiu, aby tento postup podporovala 
a uľahčovala výmenu skúseností a osvedčených postupov na európskej úrovni;

15. vyzýva členské štáty, aby vytvárali hospodárske stimuly zamerané na obmedzenie tvorby 
potravinového odpadu;

16. konštatuje, že členské štáty by mohli zlepšiť svoje odpadové hospodárstvo, a tým prispieť 
k vyššej efektivite potravinového dodávateľského reťazca; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala vzájomný vzťah medzi tvorbou potravinového odpadu a kvalitou odpadového 
hospodárstva a aby posúdila, aké opatrenia by bolo možné prijať v oblasti odpadového 
hospodárstva v záujme zníženia potravinového odpadu;

17. verí, že je možné znížiť tvorbu potravinového odpadu prostredníctvom posilnenia 
spolupráce medzi spotrebiteľmi, výrobcami, spracovateľmi, maloobchodníkmi, 
prevádzkovateľmi verejného stravovania, reštauráciami, orgánmi verejnej správy a 
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mimovládnymi organizáciami; nabáda k využívaniu internetu a nových technológií na 
tento účel;

18. vyzýva Komisiu, členské štáty a zúčastnené strany, aby si vymieňali najlepšie postupy 
a kombinovali pritom znalosti z príslušných fór a platforiem, akými sú Maloobchodné 
fórum EÚ pre udržateľnosť, Európsky okrúhly stôl pre udržateľnú výrobu a spotrebu 
potravín, Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského 
reťazca, neformálna sieť členských štátov Priatelia udržateľných potravín, Fórum 
spotrebného tovaru a iné.
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