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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i z punktu widzenia rynku wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów; 

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, „spożyć do”) w celu zmniejszenia niepewności 
co do ich zdatności do spożycia;

3. zachęca do podejmowania inicjatyw w zakresie zapobiegania marnotrawieniu, 
uwrażliwiających na wartość żywności i umożliwiających konsumentom, począwszy od 
dzieci w szkołach, dokonanie samodzielnej oceny – wizualnej, węchowej i smakowej –
przydatności do spożycia;

4. wzywa zainteresowane podmioty do dalszego dzielenia się odpowiedzialnością; zachęca 
je do większej koordynacji w ramach całego łańcucha dostaw żywności oraz do poprawy 
logistyki, zarządzania zapasami i sposobu pakowania; uważa, że oferty rabatowe powinny 
w większym stopniu dotyczyć nadwyżek produktów lub żywności o bliskim upływu 
terminie przydatności do spożycia;

5. wzywa detalistów do wykorzystania codziennych kontaktów z konsumentami w celu 
informowania ich o sposobach przechowywania i bardziej efektywnego wykorzystywania 
żywności, np. za pośrednictwem praktycznych wskazówek lub kampanii poszerzających 
wiedzę;

6. wzywa Komisję do wydania zaleceń dotyczących ustawień temperatur w chłodziarkach 
znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej, gospodarstwach domowych i 
punktach świadczących usługi publiczne w oparciu o fakt, że wysoka temperatura 
prowadzi do niepotrzebnego marnotrawstwa;

7. wzywa Komisję do opublikowania przyjaznego dla użytkowników podręcznika na temat 
wykorzystania produktów, które są do wyrzucenia lub których termin do spożycia minął, 
jako darów żywnościowych lub karmy dla zwierząt, w oparciu o najlepsze praktyki w 
ramach łańcucha dostaw żywności;

8. wzywa państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do dzielenia się najlepszymi 
praktykami i do ich udostępniania przez łączenie wiedzy w ramach odnośnych forów i 
platform, takich jak Consumer Goods Forum (Forum Towarów Konsumenckich).


