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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 potravinový odpad znamená ekonomické náklady a pre podniky 
a spotrebiteľov na vnútornom trhu predstavuje výzvu; 

2. žiada Komisiu, aby vyjasnila uvádzanie dátumov na etiketách potravín („Minimálna 
trvanlivosť do“, „Spotrebujte do“) s cieľom znížiť neistotu, pokiaľ ide o požívateľnosť 
potravín;

3. podporuje iniciatívy v oblasti predchádzania vzniku odpadu, ktoré vo zvýšenej miere 
poukazujú na hodnotu potravín a význam vlastného úsudku spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o požívateľnosť potravín, z vizuálnej, čuchovej a chuťovej stránky, a to počínajúc 
vzdelávaním školopovinných detí;

4. vyzýva zúčastnené strany, aby v tejto oblasti naďalej niesli spoločnú zodpovednosť; 
nabáda ich, aby v rámci potravinového dodávateľského reťazca posilnili koordináciu 
a zlepšili oblasť logistiky, riadenia zásob a balenia; domnieva sa, že zľavnené ponuky by 
sa mali vo väčšej miere sústreďovať na nadbytočné zásoby a potraviny s blížiacim sa 
dátumom spotreby;

5. naliehavo vyzýva maloobchodníkov, aby využívali svoj každodenný kontakt so 
spotrebiteľmi a informovali ich o spôsoboch efektívnejšieho uskladňovania a používania 
potravín, napr. formou praktických rád a informačných kampaní;

6. vyzýva Komisiu, aby vydala odporúčania týkajúce sa teploty chladiacich zariadení 
v maloobchodných predajniach, v domácnostiach a vo verejných službách, a to na základe 
dôkazov, že vysoká teplota vedie k vzniku zbytočného odpadu;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zverejnila užívateľsky ústretovú príručku o využívaní 
vyradených výrobkov a výrobkov s prepadnutým dátumom spotreby ako potravinové dary 
a krmivo pre zvieratá, a to vychádzajúc z najlepších postupov v oblasti potravinového 
dodávateľského reťazca;

8. vyzýva členské štáty a zúčastnené strany, aby šírili a sprístupňovali najlepšie postupy 
a využívali pritom znalosti zo súvisiacich fór a platforiem, napr. prostredníctvom Fóra 
spotrebného tovaru.


