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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 ekonomski strošek ter izziv notranjega trga za 
podjetja in tudi potrošnike; 

2. poziva Komisijo, naj jasneje določi označevanje datuma na živilih (uporabno najmanj do, 
uporabiti do), da bi zmanjšali nejasnosti o užitnosti živil;

3. podpira pobude za preprečevanje odpadkov, ki krepijo prepoznavanje vrednosti hrane in 
presojo potrošnikov o njeni užitnosti po videzu, vonju in okusu, na prvem mestu s 
poučevanjem šolarjev;

4. poziva zainteresirane strani, naj še naprej prevzemajo skupno odgovornost in jih spodbuja, 
naj okrepijo usklajevanje vzdolž živilske verige in naj izboljšajo logistiko, vodenje zalog 
in pakiranje; meni, da bi morala biti ponudba izdelkov s popustom v večji meri usmerjena 
na presežne zaloge in hrano blizu izteka roka uporabe;

5. poziva trgovce na drobno, naj v dnevnih stikih potrošnike obveščajo o učinkovitejših 
načinih shranjevanja in uporabe hrane, na primer s praktičnimi nasveti in informacijskimi 
kampanjami;

6. poziva Komisijo, naj pripravi priporočila o temperaturi hladilnikov v trgovinah na drobno, 
gospodinjstvih in javnih ustanovah, ker visoka temperatura dokazano povzroča 
nepotrebne zavržke;

7. poziva Komisijo, naj izda uporabnikom prijazen priročnik o uporabi zavrženih proizvodov 
in proizvodov, ki jim je potekel rok trajanja,  za donacije in živalsko krmo, pri čemer naj 
upošteva dobro prakso v živilski verigi;

8. poziva države članice in zainteresirane strani, naj si delijo in posredujejo dobro prakso ter 
združujejo znanje, pridobljeno v okviru ustreznih razprav in izmenjav mnenja, na primer v 
forumu o potrošniškem blagu.


