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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da živilski odpadki predstavljajo tako okoljski in moralni problem kot tudi 
ekonomski in socialni strošek, kar povzroča izzive notranjega trga za podjetja in tudi 
potrošnike;

2. poudarja, da je mogoče problem živilskih odpadkov rešiti zgolj s politično voljo; poziva 
Komisijo, naj v programu evropske politike prednostno obravnava vse vidike živilskih 
odpadkov; poziva Komisijo, naj v posvetovanju z državami članicami opredeli cilje za 
zmanjšanje živilskih odpadkov, države članice in vse zadevne strani pa poziva, naj 
sprejmejo praktične ukrepe za dosego teh ciljev;

3. poziva Komisijo, naj sodeluje z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo, da se opredelijo skupne smernice pri zmanjševanju živilskih odpadkov na 
svetovni ravni;

4. opozarja na izide raziskave, ki jo je opravila Komisija (Consumer Empowerment in the 
EU – SEC(2011)0469), ki kažejo, da 18 % anketiranih evropskih državljanov ne razume 
navedbe „uporabno najmanj do“; zato poziva Komisijo in države članice, naj pojasnijo 
pomen datumskih oznak (uporabno najmanj do, rok uporabnosti, uporabiti do), da bi 
zmanjšali negotovost potrošnikov glede užitnosti živil in v javnosti razširili točne 
informacije, in sicer da bi bilo razumljivo, da najkrajši rok trajanja „uporabno najmanj do“ 
zadeva kakovost, „uporabiti do“ pa varnost, s tem pa potrošnikom pomagali pri 
ozaveščeni izbiri;

5. ugotavlja, da je bilo z nedavno sprejeto uredbo o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom pojasnjeno, da živila z oznako „uporabiti do datuma“ niso več varna za 
uživanje po preteku tega datuma;

6. poziva Komisijo, države članice in zainteresirane strani, naj spodbujajo pobude 
obveščanja in izobraževanja za preprečevanje živilskih odpadkov, v katere naj se najprej 
vključijo šolarji; pobude naj posameznim potrošnikom pomagajo do boljše ozaveščenosti, 
sprejemanja odgovornih odločitev, boljšega prepoznavanja vrednosti hrane in presojanja 
njene užitnosti glede na videz, vonj, otip in okus; poleg tega spodbuja sprejetje praktičnih 
ukrepov za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov v šolskih menzah in v menzah 
javnih ustanov, javnih ter zasebnih podjetij in evropskih institucij;

7. poziva Komisijo, naj preuči možnost spremembe pravil o javnih naročilih, zlasti o 
gostinskih storitvah, da bi bolj upoštevali problem živilskih odpadkov;

8. poziva zainteresirane strani, naj prevzamejo večjo skupno odgovornost; spodbuja jih, naj 
okrepijo usklajevanje, da bi se izboljšali logistika, prevoz, vodenje zalog in pakiranje, da 
bi vzdolž celotne živilske verige zmanjšali količino živilskih odpadkov; poziva pa jih tudi, 
naj prepoznajo in pojasnijo hranilno vrednost kmetijskih proizvodov, ki so nepopolne 
velikosti ali oblike, da bi zmanjšali količino zavrženih proizvodov;
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9. poudarja, da je izjemno pomembno še naprej vlagati v razvoj inovativnih tehnologij 
proizvodnje, kot so v učinkovite tehnike za pakiranje in skladiščenje blaga;

10. poziva prehrambno industrijo in druge zainteresirane strani, naj živila ponudijo v 
embalažah različnih velikosti, naj ocenijo koristi večje izbire nepakiranih živilskih 
proizvodov in naj bolj upoštevajo enočlanska gospodinjstva, da bi zmanjšali količino 
živilskih odpadkov in s tem ogljični odtis potrošnikov;

11. poziva trgovce na drobno in lokalne organe, naj v dnevnih stikih potrošnike obveščajo o 
učinkovitejših načinih shranjevanja in uporabe hrane ter naj jih spodbujajo k načrtovanju 
nakupov hrane (na primer s praktičnimi nasveti in kampanjami ozaveščanja); meni, da bi 
morala ponudba izdelkov s popustom bolj zajemati presežne zaloge in poškodovana 
živila, ki so varna blizu izteka roka uporabe, na primer s 50-odstotnim popustom 24 ur 
pred iztekom roka uporabe;

12. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami pripravi priporočila o 
temperaturi hladilnikov, ker zaradi neoptimalne in neprimerne temperature hrana 
dokazano predčasno postane neužitna, kar povzroča nepotrebne zavržke; poudarja, da bi z 
uskladitvijo temperatur vzdolž celotne verige preskrbe s hrano izboljšali shranjevanje 
proizvodov in zmanjšali količino živilskih odpadkov pri proizvodih, ki se prevažajo in 
prodajajo čez mejo;

13. poziva Komisijo, naj izda uporabnikom prijazen priročnik o uporabi živil blizu izteka roka 
trajanja za donacije in živalsko krmo, in sicer ob zagotavljanju varnosti hrane, pri čemer 
naj upošteva dobro prakso v živilski verigi, da bi se na primer ponudba in povpraševanje 
hitreje in učinkoviteje usklajevala;

14. ugotavlja, da bi bilo za biorazgradljiva živila namesto zavrženja bolje razviti 
kompostiranje; pozdravlja pobude v državah članicah, s katerimi dobijo državljani skupne 
površine za ta namen; poziva Komisijo, naj ta ukrep spodbuja z izmenjavo izkušenj in 
dobre prakse na evropski ravni;

15. poziva države članice, naj uvedejo ekonomske spodbude za zmanjšanje živilskih 
odpadkov;

16. ugotavlja, da bi lahko z boljšim ravnanjem z odpadki v državah članicah prispevali k 
učinkovitejši živilski verigi; poziva Komisijo, naj preuči povezavo med živilskimi 
odpadki in kakovostjo ravnanja z odpadki ter oceni, s katerimi ukrepi ravnanja z odpadki 
bi bilo mogoče zmanjšati količine živilskih odpadkov;

17. meni, da je količino živilskih odpadkov mogoče zmanjšati s krepitvijo sodelovanja med 
potrošniki, proizvajalci, predelovalci, prodajalci, javnimi in zasebnimi gostinskimi 
storitvami, javnimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami; spodbuja uporabo interneta 
in novih tehnologij v ta namen;

18. poziva Komisijo, države članice in zainteresirane strani, naj si izmenjujejo dobro prakso, 
združujejo znanje, pridobljeno v okviru ustreznih razprav in izmenjav mnenj, na primer v 
forumu trgovcev na drobno EU o trajnosti, okrogli mizi EU o trajnostni potrošnji in 
proizvodnji hrane, forumu na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s 
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hrano, neuradni mreži držav članic „prijatelji trajnostne hrane“, forumu o potrošniškem 
blagu itd.
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