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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– kadangi maisto nuotoliai per jo gamybos, po derliaus nuėmimo ir perdirbimo etapus ir 
maisto atliekos per mažmeninės prekybos ir vartojimo etapus sudaro apie 280 kg per 
metus vienam žmogui1, kurių didžioji dalis atsiduria sąvartynuose ar atliekų deginimo 
įmonėse, sukeldamos didelį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (metano) kiekį, kuris 
susidaro per puvimo ir deginimo etapus;

– kadangi Europoje ir Šiaurės Amerikoje maisto atliekos daugiausiai atsiranda mažmeninės 
prekybos ir vartojimo etapuose, priešingai nei besivystančiame pasaulyje, kur derliaus 
nuėmimo, perdirbimo ir transporto etapai kelia didžiausias problemas;

1. yra įsitikinęs, kad etikos ir aplinkosaugos požiūriu maisto nuostolių prevencijai ES 
biologinių atliekų politikoje turėtų būti skirta pagrindinė pirmenybė;

2. supranta, kad tam tikru mastu maisto nuostoliai ir atliekos yra neišvengiamas reiškinys ir 
su juo būtina susidoroti geriausiomis mums prieinamomis priemonėmis, kurioms yra 
būtinos ne tik technologijos investicijos, bet taip pat ir mūsų elgsenos investicijos, siekiant 
išvengti blogiausių pasirinkimų, t. y. sąvartynų ir atliekų deginimo įmonių;

3. supranta, kad Europoje, kur daugiausia maisto atliekų pagaminama per mažmeninės 
prekybos ir vartojimo etapus, nėra labai daug kontrolės ir teisės aktų galimybių, siekiant 
pagerinti padėtį, ir kad daugiausia naudos turi būti gaunama keičiantis geriausiais patirties 
pavyzdžiais, gerinant maisto apdorojimo būdus ir keičiant įmonių ir asmenų elgseną; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares paremti kampanijas, kuriomis siekiama minėtų tikslų; 
todėl ragina Komisiją ir valstybes nares paremti kampanijas, kurios siekia minėtų tikslų; 

4. mano, kad pertekliniai „kokybės reikalavimai” ( kurie nustatyti Europos ar nacionaliniais 
teisės aktais ar vidaus įmonių taisyklėmis) yra didžia dalimi nereikalingi, nes tik didina 
maisto atliekų kiekį;

5. atkreipia dėmesį į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl  Komisijos žaliosios knygos dėl 
biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje2, ypač į jos 1 ir 4 dalis, kuriose Europos 
Parlamentas primygtinai ragina Komisiją pateikti specialų teisėkūros pasiūlymą dėl 
biologinių atliekų, kurių dalį sudaro maisto atliekos, tvarkymo;

6. mano, kad deginimas yra priimtinas tik tada, kai jis yra susijęs su energijos gavyba ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamybos prevencija;

7. prašo valstybių narių remti tvarią vietos gamybą ir produktų rinkodarą, tuo būdu 
išvengiant kartais sudėtingos logistikos ir sumažinant išmetamo anglies dioksido kiekį;

                                               
1 Pasauliniai maisto nuotoliai ir maisto atliekos, Maisto ir žemės ūkio organizacija, Roma, 2011, p. 5, Pav. 2
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0264.


