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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že plýtvání potravinami představuje ekonomické náklady a na vnitřním trhu 
představuje výzvu pro podniky i spotřebitele;

2. vyzývá Komisi, aby vyjasnila označování potravin daty („Minimální trvanlivost do“, 
„Spotřebujte do“) s cílem snížit nejistotu ohledně poživatelnosti potravin;

3. podporuje iniciativy na předcházení plýtvání, které ve zvýšené míře upozorňují na 
hodnotu potravin a význam vlastního úsudku spotřebitele ohledně poživatelnosti potraviny 
na základě její vizuální, čichové a chuťové stránky, a to počínaje informováním dětí 
školního věku;

4. vyzývá všechny zúčastněné strany, aby nadále sdílely odpovědnost v této věci; vybízí je, 
aby posílily koordinaci v průběhu potravinového dodavatelského řetězce a zlepšily 
logistiku, řízení zásob a balení; domnívá se, že by nabídky slev měly být ve větší míře 
zaměřeny na nadbytečné skladové zásoby a potraviny s blížícím se koncem lhůty 
spotřeby;

5. naléhavě vyzývá maloprodejce, aby využívali denního kontaktu se spotřebiteli a předávali 
jim znalosti o účinnějších způsobech skladování a využívání potravin, např. s praktickými 
tipy a informačními kampaněmi; 

6. vyzývá Komisi, aby vydala doporučení ohledně teploty v maloobchodních chladicích 
zařízeních, domácnostech a veřejných službách založená na zjevném faktu, že vysoké 
teploty zapříčiňují zbytečné plýtvání;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zveřejnila uživatelsky vstřícnou příručku ohledně používání 
vyřazených a prošlých výrobků na potravinové dary a krmení zvířat, která bude založena 
na osvědčených postupech potravinového řetězce; 

8. vyzývá členské státy a zúčastněné strany, aby navzájem sdílely a zpřístupnily osvědčené 
postupy a kombinovaly přitom znalosti z různých fór a platforem, např. prostřednictvím 
Fóra spotřebního zboží. 


