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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Kaip išvengti maisto švaistymo: ES maisto grandinės veiksmingumo gerinimo 
strategijos
(2011/xxxx(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 ir 192  straipsnius, 
susijusius su žmonių sveikatos ir aplinkos kokybės išlaikymu, saugojimu ir gerinimu,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų, panaikinančią kai kurias direktyvas1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Komisijos žaliosios knygos dėl 
biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl sąžiningų ūkininkų pajamų:
veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl žemės ūkio pripažinimo 
strateginiu sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimą maistu4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių 
sprendimas“5,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos aplinkos generalinis direktorato 2010 m. paskelbtą 
parengiamąjį tyrimą dėl maisto atliekų 27 ES valstybėse narėse,

– atsižvelgdamas į MŽŪO tyrimą (2011) dėl pasaulinio maisto praradimo ir maisto atliekų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi kasmet Europoje vis daugiau – kai kuriais duomenimis, iki 50 proc. – sveiko ir 
valgomo maisto prarandama įvairiose maisto grandinės grandyse ir virsta atliekomis,

B. kadangi, Komisijos paskelbto tyrimo duomenimis, 27 valstybėse narėse kasmet susidaro 
maždaug 89 mln. tonų (arba 179 kg vienam gyventojui) maisto atliekų, jų kiekiai atskirose 
šalyse ir sektoriuose labai įvairūs, ir į šiuos skaičius net nėra įtrauktos žemės ūkio srityje 
susidarančios maisto atliekos,

                                               
1 OL L 312, 2008 11 23, p. 3.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0264.
3 Priimti tekstai; P7_TA(2010)0302.
4 Priimti tekstai; P7_TA(2011)0006.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0000 (pranešimas A7-0202/2011).
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C. kadangi Europos Sąjungoje 79 mln. žmonių dar gyvena žemiau skurdo ribos, t. y. daugiau 
kaip 15 proc. piliečių pajamos sudaro mažiau nei 60 proc. jų gyvenamosios šalies 
vidutinių pajamų, ir kadangi 16 mln. iš jų yra gavę labdaros įstaigų paramą maisto 
produktais,

D. kadangi JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO) paskelbė nerimą keliančius 
duomenis, jog šiuo metu pasaulyje yra 925 mln. asmenų, kuriems gresia mitybos 
nepakankamumas, ir kadangi šie skaičiai vis labiau trukdo įgyvendinti Tūkstantmečio 
vystymosi tikslus, įskaitant tikslą iki 2015 m. perpus sumažinti skurdą ir badą,

E. kadangi, MŽŪO tyrimų duomenimis, iki 2050 m. pasaulio gyventojų skaičius turėtų 
išaugti nuo 7 iki 9 mlrd., todėl maisto atsargų reikės 70 proc. daugiau,

F. kadangi maisto švaistymo mažinimas yra svarbus žingsnis siekiant kovoti su badu 
pasaulyje ir jį sumažinti, išspręsti MŽŪO numatyto paklausos augimo problemas bei 
pagerinti gyventojų mitybos lygį,

G. kadangi maisto švaistymas sukelia ne tik etinių, bet ir ekonominių, aplinkos, socialinių, 
mitybos bei sanitarinių padarinių,

H. kadangi parama besivystančioms šalims siekiant padidinti jų žemės ūkio ir maisto 
gamybos sektorių našumą gali duoti ne tik tiesioginės naudos vietos ūkiui ir tvariam 
teritorijų ekonomikos augimui, bet ir būti netiesiogiai naudinga žemės ūkio produktų 
prekybos pasaulyje pusiausvyrai palaikyti bei gamtos ištekliams perskirstyti,

I. kadangi vis daugiau valstybių narių imasi iniciatyvos didinti visuomenės sąmoningumą 
maisto švaistymo priežasčių ir padarinių, būdų jį sumažinti ir galimybių remiantis 
tvarumo ir solidarumo principais skatinti mokslinę bei pilietinę kultūrą klausimais,

J. kadangi pirminė atsakomybė už apsirūpinimo maistu saugumą tenka maisto grandinės 
veikėjams,

1. teigia, kad apsirūpinimo maistu saugumas yra pagrindinė žmogaus teisė, įgyvendinama 
nuolat turint sveiko, tinkamo ir maistingo maisto ir juo maitinantis;

2. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares skatinti įgyvendinti strategijas, kurios padėtų 
padidinti maisto tiekimo grandinės veiksmingumą ir skubiai spręsti maisto švaistymo 
problemą visoje tiekimo grandinėje; ragina jas suteikti šiems dviem aspektams 
prioritetinę svarbą ES politinėje darbotvarkėje;

3. reiškia susirūpinimą dėl to, kad kasdien dideli puikiai tinkamo vartoti maisto kiekiai 
pašalinami kaip atliekos, ir tai sukelia mitybos, aplinkos, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu nerimą keliančių padarinių; todėl ragina Komisiją išanalizuoti priežastis, 
skatinančias kasmet Europoje išmesti, iššvaistyti ir išvežti į sąvartynus apie 50 proc. 
pagaminto maisto, kruopščiai įvertinant švaistymo mastą bei jo padarinius ekonomikai, 
aplinkai, mitybai ir visuomenei; be to, ragina Komisiją parengti konkrečių veiksmų, kad 
iki 2025 m. maisto švaistymas sumažėtų perpus ir nesusidarytų biologinių atliekų;

4. mano esant būtina sumažinti maisto švaistymą visoje maisto tiekimo grandinėje nuo 
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augimo vietos iki vartotojo stalo; pabrėžia, kad būtina koordinuota strategija, kuria būtų 
grindžiami konkretūs Europos masto veiksmai siekiant padidinti maisto grandinės 
veiksmingumą;

5. ragina Komisiją, rengiant vystymosi politiką, paremti veiksmus, kuriais būtų siekiama 
sumažinti švaistymą visoje maisto tiekimo grandinėje besivystančiose šalyse, kuriose 
naudojami problemiški ir netinkami gamybos ir derliaus tvarkymo būdai, perdirbimo ir 
pakavimo infrastruktūra bei procesai;

6. pažymi, kad esama painiavos apibrėžiant sąvokas „maisto švaistymas“ ir „biologinės 
atliekos“; mano, kad bendrąja prasme „maisto švaistymas“ suprantamas kaip visų visiškai 
tinkamų ir galimų vartoti žmonių mityboje maisto produktų pašalinimas iš maisto tiekimo 
grandinės dėl ekonominių ar estetinių priežasčių arba dėl to, kad galiojimo laikas eina į 
pabaigą, kai jie, nesant alternatyvaus panaudojimo būdo, išmetami, šalinami ir tampa 
neigiamo išorinio poveikio aplinkai, įmonių papildomų sąnaudų ir pajamų praradimo 
priežastimi;

7. pažymi, kad Europoje nėra suderintos maisto švaistymo apibrėžties; todėl ragina 
Komisiją pateikti teisėkūros projektą, kuriame būtų apibūdinti maisto švaistymo tipai, ir 
prašo, kad į dabartinius nuostatus dėl atliekų būtų įtrauktos ir biologinės atliekos;

8. nori pabrėžti, kad žemės ūkis dėl savo pobūdžio gali atlikti pagrindinį ir priešakinį 
vaidmenį kovojant su maisto švaistymu; todėl ragina Komisiją į būsimuosius žemės ūkio, 
prekybos ir maisto produktų platinimo srities teisėkūros projektus įtraukti atitinkamų 
drąsių priemonių; pageidauja bendrų veiksmų investuojant į žemės ūkio mokslinius 
tyrimus, mokslą, technologijas, švietimą, konsultavimą šiuo klausimu ir inovacijas, kad 
maisto švaistymas sumažėtų, o vartotojai būtų paskatinti elgtis atsakingiau ir 
sąmoningiau, siekiant išvengti maisto švaistymo;

9. prašo Komisijos ir valstybių narių remti veiksmus, skirtus didinti visuomenės 
sąmoningumą maisto švaistymo priežasčių ir padarinių bei būdų jį sumažinti, remiantis 
tvarumo ir solidarumo principais skatinant mokslinę bei pilietinę kultūrą, klausimais;
ragina, ypač vidurinėse mokyklose, rengti švietimo maisto klausimais kursus, siekiant 
paskatinti geresnį elgesį; pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos ir savivaldybių įmonės 
atlieka svarbų vaidmenį teikdamos piliečiams informaciją ir pagalbą maisto švaistymo 
prevencijos bei mažinimo srityje;

10. palankiai vertina įvairiose valstybėse narėse jau parengtas vietos lygmens strategijas, 
kuriomis siekiama vietos lygmeniu surinkti likusius neparduotus maisto produktus ir 
perskirstyti juos perkamosios galios neturintiems piliečiams; todėl pabrėžia, kad šioje 
srityje labai vertingas savanorių indėlis rūšiuojant ir paskirstant produktus bei kovos su 
švaistymu sistemas ir veiksmus vystančių specializuotų įmonių darbas;

11. prašo Komisijos nustatyti priemones ir veiksmus, kurie paskatintų labiau įsitraukti žemės 
ūkio maisto produktų įmones, didmenines rinkas, parduotuves, paskirstymo tinklus, 
viešojo ir privačiojo maitinimo įstaigas ir restoranus į kovą su maisto švaistymu;

12. ragina Komisiją įvertinti galimybę iš dalies pakeisti viešųjų pirkimų taisykles dėl 
maitinimo paslaugų, kad nustatant laimėtoją, visoms kitoms sąlygoms esant vienodoms, 
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pirmenybė būtų teikiama įmonėms, užtikrinančioms nemokamą nesuvartotų (neparduotų) 
produktų perskirstymą perkamosios galios neturintiems piliečiams ir skatinančioms 
konkrečius išankstinius veiksmus siekiant išvengti švaistymo;

13. ragina Komisiją įvertinti ir remti išankstines priemones, taikomas siekiant sumažinti 
maisto švaistymą grandinės pradžioje, kaip antai ženklinimą etiketėmis su dviem 
produkto galiojimo (pardavimo ir suvartojimo) datomis ir baigiančių galioti arba 
apgadintų produktų pardavimą už mažesnę kainą, bei pasinaudojant ekologiško 
pramoninio dizaino galimybėmis mažinti pakuotes, kad produktai nebūtų žalingi 
aplinkai;

14. ragina valstybes nares paskatinti ir paremti iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti tvarią 
mažo ir vidutinio masto produkcijos gamybą vietos ir regioninėms rinkoms bei 
vartotojams; pabrėžia, kad vietos rinkos yra aplinkos požiūriu tvarios ir prisideda prie 
pirminio sektoriaus stabilumo; prašo, kad būsimojoje žemės ūkio politikoje būtų 
užtikrintas tinkamas finansavimas siekiant paremti tiesioginį pardavimą, vietos rinkas ir 
visų formų trumpąsias arba „nulio kilometrų ilgio“ maisto tiekimo grandines;

15. primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją 2013 metus paskelbti Europos kovos su maisto 
švaistymu metais, nes tai būtų svarbi Europos piliečiams skirta informavimo ir 
sąmoningumo didinimo iniciatyva, bei atkreipti valstybių vyriausybių dėmesį į šią svarbią 
temą, kad būtų skirta pakankamai lėšų artimiausios ateities uždaviniams spręsti;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Maisto švaistymas įgavo tokį mastą, kad turėtų būti laikomas pasauline problema, iškylančia 
visose maisto tiekimo grandinės grandyse: nuo augimo vietos iki vartotojo stalo.

Tam tikrais nuo 1974 m. iki šiandien surinktais duomenimis, maisto švaistymas pasaulyje 
padidėjo 50 proc.

Maistas švaistomas ūkininkų laukuose, perdirbimo pramonėje, prekybos įmonėse, vartotojų 
namuose; švaistoma ir išsivysčiusiose pramoninėse, ir besivystančiose šalyse. Susidarė maisto 
gamybai lygiagreti maisto švaistymo grandinė, sukelianti daug neigiamų išorinių padarinių.

Maisto švaistymo klausimas priešingas esminei maisto tiekimo problemai, kurios sprendimą 
apsunkina tokie veiksniai kaip riboti ištekliai, augantis Žemės gyventojų skaičius ir mažos 
vargingiausiųjų gyventojų galimybės gauti maisto.

Todėl verta išnagrinėti ir apsvarstyti, kaip naudojame savo turimą maistą.

Neseniai JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos atlikto tyrimo duomenys, ypač surinkti 
pramoninėse šalyse, kelia nerimą: europiečiai ir Šiaurės Amerikos gyventojai iššvaisto 95–
115 kg, o Afrikos į pietus nuo Sacharos gyventojai – 6–11 kg maisto per metus vienam 
gyventojui.

Švaistymo priežastys visais atvejais vienodos: jos priklauso nuo maisto tiekimo grandinės 
lygio, produkto tipo ir švaistymo vietos. Suskirsčius grandinę į penkis sektorius (žemės ūkio 
produktų gamyba, valdymas ir laikymas, perdirbimas, platinimas ir vartojimas), galima 
nustatyti, kad visiškai tinkamo vartoti maisto išmetimą lemia skirtinga elgsena kiekviename 
jų: nuo derliaus nuėmimo ir saugojimo nuostolių, pervežimo nelabai saugiomis sąlygomis, 
pakavimo klaidų iki blogų galutinių vartotojų įpročių, susijusių su maisto produktų įsigijimu 
bei naudojimu.

Pramoninėse šalyse daugiausia iššvaistoma baigiamosiose, t. y. pardavimo ir vartojimo, 
grandyse, visų pirma dėl pagaminamo maisto pertekliaus, o besivystančiose šalyse –
pradiniuose etapuose, nes trūksta pažangios žemės ūkio technikos, efektyvių pervežimo 
sistemų ir infrastruktūros (pvz., šaldymo grandinės) ir saugaus sandėliavimo galimybių.

Iš šių duomenų matyti, kad užuot šalinus kaip bet kurias kitas atliekas, tam tikrą kiekį šiuo 
metu pagaminamo maisto būtų galima dar kartą panaudoti maitinimui, ir tai būtų labai 
naudinga aplinkos, ekonominiu ir tikrų etinių aspektų požiūriu.

Mūsų nesuvartojamas pagaminto maisto perteklius aplinkai kainuoja išties daug: sunaudojama 
energija ir gamtos ištekliai (visų pirma vanduo), į atmosferą išmetamos dujos; nustatyta, kad 
dėl maždaug 89 mln. tonų Europoje išmetamo maisto pagaminama 170 mln. tonų CO2 per 
metus.

Be žalos aplinkai, padaromos gaminant maistą, kuris vėliau nesuvartojamas, reikia turėti 
omenyje atliekomis virtusio maisto apdorojimo ir tvarkymo išlaidas bei gamybos įmonių 
prarandamą uždarbį.
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Kova su maisto švaistymu turi tapti ES politinės darbotvarkės prioritetu; Komisija, Taryba ir 
valstybės narės prašomos rengti strategijas ir konkrečias priemones, kurios padėtų iki 2025 m.
maisto švaistymą visoje tiekimo grandinėje sumažinti perpus, padidinti grandinės 
veiksmingumą ir didinti visuomenės sąmoningumą šia daugeliu požiūrių ignoruojama tema.

Būtina informuoti piliečius ne tik apie švaistymo priežastis bei padarinius, bet ir apie jo 
mažinimo būdus; reikia remti į tvarumą bei solidarumą orientuotą mokslinę ir pilietinę 
kultūrą, siekiant paskatinti geresnį elgesį.

Iš patirties žinoma, kad spontaniškos savanorių ir specialistų asociacijų iniciatyvos viešinti ir 
konkretinti nešvaistymo kultūrą susilaukė didelės sėkmės teritorijose, kuriose buvo 
įgyvendintos.

Atsižvelgiant į tai, prašome 2013 metus paskelbti Europos kovos su maisto švaistymu metais, 
nes tai būtų svarbi informavimo ir sąmoningumo didinimo šia tema priemonė.


