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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et toiduainete raiskamine põhjustab nii keskkonnaalaseid ja eetilisi probleeme kui 
ka majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid, millest tulenevad siseturu probleemid nii 
ettevõtetele kui ka tarbijatele;

2. rõhutab, et toiduainete raiskamisega seotud probleemide lahendamiseks on vaja poliitilist 
tahet; nõuab tungivalt, et komisjon seaks kõik toiduainete raiskamisega seotud aspektid 
Euroopa poliitilises tegevuskavas prioriteediks; palub komisjonil liikmesriikidega 
konsulteerides kindlaks määrata eesmärgid toiduainete raiskamise vähendamiseks ning 
palub liikmesriikidel ja kõikidel asjaomastel pooltel võtta nende eesmärkide täitmiseks 
praktilisi meetmeid;

3. nõuab, et komisjon teeks koostööd Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga (FAO), et 
kindlaks määrata ühised suunised, kuidas toiduainete raiskamist ülemaailmselt vähendada;

4. tuletab meelde komisjoni läbi viidud uuringu („Tarbijate õiguste suurendamine Euroopa 
Liidus” – SEK(2011) 469) tulemusi, mille kohaselt 18% Euroopa Liidu kodanikest ei saa 
aru nimetusest „parim enne”; palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel selgitada 
kuupäevade märgistuse tähendust („parim enne”, „aegumise kuupäev”, „kõlblik kuni”), et 
vähendada tarbijate ebakindlust toiduainete tarbimiskõlblikkuse osas ning anda üldsusele 
täpset teavet eelkõige selle kohta, et minimaalne säilivusaeg „parim enne” kuupäev on 
seotud kvaliteediga ja „kõlblik kuni” kuupäev on seotud ohutusega, et tarbijatel oleks 
lihtsam teha teadlikke valikuid;

5. märgib, et hiljuti vastu võetud määruses, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist 
tarbijatele, selgitatakse, et „kõlblik kuni” märgistusega toiduaineid tuleks pärast tähtaja 
möödumist pidada ohtlikuks;

6. kutsub komisjoni, liikmesriike ja sidusrühmi üles edendama toiduainete raiskamise 
ennetamisele suunatud teavitamis- ja koolitusalgatusi, mis aitavad tarbijatel rohkem 
teadmisi omandada ja teadlikke valikuid teha ning suurendada arusaamist toiduainete 
väärtusest ja võimet hinnata toiduainete tarbimiskõlblikkust vaatamise, nuusutamise, 
puudutamise ja maitsmise abil; julgustab samuti võtma konkreetseid toiduainete 
raiskamise ennetusmeetmeid koolide, haldusasutuste, avaliku ja erasektori ettevõtete ning 
Euroopa institutsioonide sööklates;

7. kutsub komisjoni üles kaaluma eriti toitlustusteenuste suhtes kohaldatavate 
riigihankeeeskirjade muutmist, et toiduainete raiskamise probleemi paremini arvesse 
võtta;

8. palub sidusrühmadel võtta rohkem ühisvastutust; soovitab neil tõhustada koordineerimist 
ning täiustada logistikat, varude majandamist ja pakendamist, et kogu toidutarneahelas 
oleks vähem toiduainete raiskamist; palub sidusrühmadel ka tunnustada ja selgitada 
ebatäiuslikus suuruses / ebatäiusliku kujuga põllumajandustoodete toiteväärtust, et 
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vähendada müügilt kõrvaldatud toodete hulka;

9. rõhutab, et on oluline jätkata investeerimist uuenduslike tootmistehnoloogiate 
arendamisse, nagu tõhusatesse kaupade pakendamise ja ladustamise tehnoloogiatesse;

10. kutsub toiduainetööstust ja muid sidusrühmi üles pakkuma eri suurusega 
toiduainepakendeid, hindama kasu, mida annab toiduainete müümine lahtise kaubana, 
ning võtma paremini arvesse üksikmajapidamisi, et vähendada toiduainete raiskamist ning 
seega tarbijate CO2-jalajälge;

11. nõuab, et jaemüüjad ja kohalikud asutused kasutaksid ära oma igapäevast kokkupuudet 
tarbijatega, et teavitada neid (näiteks praktiliste nõuannete ja teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate abil) toiduainete tõhusamast säilitamisest ja kasutamisest ning julgustada 
neid toidu ostmist ette planeerima; on veendunud, et allahindlusi tuleks rohkem siduda 
liigsete varude ja säilivustähtaja lõpukuupäevale lähenevate kahjustatud, kuid ohutute 
toodetega, pakkudes näiteks 50% allahindlust 24 tundi enne säilivustähtaja lõpukuupäeva;

12. palub komisjonil koostöös liikmesriikidega välja anda toiduainete 
külmutustemperatuuridega seotud soovitused tõendite alusel, et mitteoptimaalsel ja 
ebaõigel temperatuuril säilitatud toiduained muutuvad enneaegselt mittesöödavaks, mis 
toob kaasa toiduainete raiskamise; rõhutab asjaolu, et temperatuuride ühtlustatud tasemed 
kogu tarneahelas parandaksid toodete säilivust ja vähendaksid toiduainete raiskamist 
piiriüleselt transporditavate ja müüdavate toodete puhul;

13. nõuab, et komisjon avaldaks toidutarneahela parimatest tavadest lähtuva kasutajasõbraliku 
juhendi, milles selgitatakse, kuidas kasutada säilivustähtaja lõpule lähenevaid tooteid ning 
tagada toiduohutus toiduabiks ja söödaks annetamise korral, et näiteks sobitada nõudlust 
ja pakkumist kiiremini ja tõhusamalt;

14. märgib huvi biolagunevate toiduainete kompostimise arendamise vastu toidu äraviskamise 
alternatiivina; tervitab liikmesriikide algatusi, millega pakutakse kodanikele ülalnimetatud 
eesmärgiks mõeldud üldkasutatavaid alasid; palub komisjonil ergutada sellist 
lähenemisviisi, soodustades kogemuste ja heade tavade vahetamist Euroopa tasandil;

15. nõuab, et liikmesriigid looksid majanduslikud stiimulid, mille eesmärk on piirata toidu 
raiskamist;

16. märgib, et liikmesriigid saaksid parandada oma jäätmehooldust, et kaasa aidata 
toidutarneahela tõhustamisele; palub komisjonil uurida jäätmehoolduse kvaliteedi ja 
toiduainete raiskamise vahelist seost ning hinnata, milliseid meetmeid jäätmehoolduses 
võtta toiduainete kadude vähendamiseks;

17. on veendunud, et toiduainete raiskamist on võimalik vähendada koostöö tõhustamisega 
tarbijate, tootjate, valmistajate, jaemüüjate, avalike toitlustusteenuste pakkujate, 
haldusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel; soovitab selleks kasutada 
internetti ja uusi tehnoloogiaid;

18. palub komisjonil, liikmesriikidel ja sidusrühmadel vahetada parimaid tavasid, milles on 
ühendatud selliste asjakohaste foorumite ja platvormide kaudu kogutud teadmised, nagu 



AD\880618ET.doc 5/6 PE472.037v03-00

ET

ELi jaemüügifoorum jätkusuutlikkuse kohta, Euroopa foorum toiduainete tarneahela 
parema toimimise kohta, liikmesriikide mitteametlik võrgustik „Säästva toidu sõbrad”, 
tarbekaupade foorum jne.
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