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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että ruoan haaskaus aiheuttaa sekä ympäristöön liittyviä ja eettisiä ongelmia että 
taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia, mistä aiheutuu sisämarkkinahaasteita sekä 
liiketoiminnalle että kuluttajille;

2. korostaa, että ruoan haaskaukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan poliittista 
tahtoa; kehottaa komissiota asettamaan kaikki ruoan haaskaukseen liittyvät näkökohdat 
etusijalle unionin poliittisessa toimintaohjelmassa; pyytää komissiota määrittämään 
jäsenvaltioiden kanssa neuvotellen tavoitteet ruoan haaskauksen vähentämiseksi ja pyytää 
jäsenvaltioita ja kaikkia asian osapuolia toteuttamaan käytännön toimia asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

3. pyytää komissiota tekemään yhteistyötä FAO:n kanssa yhteisten suuntaviivojen 
määrittämiseksi sille, miten ruoan haaskausta voidaan vähentää maailmanlaajuisesti;

4. muistuttaa komission teettämästä selvityksestä (Consumer Empowerment in the 
EU - SEC(2011)0469), jonka mukaan 18 prosenttia Euroopan kansalaisista ei ymmärrä, 
mikä "parasta ennen" -merkintä on; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita näin ollen 
selkiyttämään päiväysmerkintöjen merkitystä ("parasta ennen", "viimeinen käyttöpäivä", 
"käytettävä viimeistään"), jotta voidaan vähentää kuluttajien epävarmuutta ruoan 
syötävyydestä, sekä jakamaan yleisölle täsmällistä tietoa etenkin siitä, että 
vähimmäissäilyvyyttä koskeva "parasta ennen" -päiväys liittyy laatuun ja "käytettävä 
viimeistään" puolestaan turvallisuuteen, jotta kuluttajien on helpompi tehdä tietoisia 
valintoja;

5. panee merkille, että äskettäin hyväksytyssä asetuksessa elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille täsmennetään, että elintarvikkeita, joihin on merkitty viimeinen käyttöpäivä, ei 
pidetä turvallisina tuon ajankohdan jälkeen;

6. pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä edistämään ruoan haaskauksen 
ehkäisemistä koskevia tiedotus- ja koulutusaloitteita, jotka auttavat yksittäisiä kuluttajia 
toimimaan entistä tietoisemmin ja tekemään vastuullisia valintoja ja vahvistavat heidän 
käsitystään ruoan arvosta sekä heidän kykyään arvioida ruoan syötävyyttä katsomalla, 
haistamalla, koskemalla ja maistamalla, ja lähtemään näissä aloitteissa liikkeelle 
koululaisten opettamisesta; kannustaa myös toteuttamaan konkreettisia ruoan haaskauksen 
ehkäisytoimenpiteitä koulujen, julkisten virastojen, julkisten ja yksityisten yritysten sekä 
unionin toimielinten ruokaloissa;

7. kehottaa komissiota harkitsemaan erityisesti catering-palveluihin sovellettavien julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen muuttamista siten, että niissä otetaan paremmin huomioon 
ruoan haaskaukseen liittyvä ongelma;

8. kehottaa kaikkia sidosryhmiä ottamaan yhteisesti enemmän vastuuta asiasta; rohkaisee 
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niitä tehostamaan koordinointia ja parantamaan logistiikkaa, kuljetusta, varaston hallintoa 
ja pakkausta, jotta ruokaa menisi vähemmän hukkaan koko elintarvikeketjussa; pyytää 
myös sidosryhmiä tunnustamaan epätäydellisen kokoisten tai muotoisten 
maataloustuotteiden ravitsemuksellisen arvon ja kertomaan siitä, jotta tuotteiden 
poisheittämistä saadaan vähennettyä;

9. korostaa, että on tärkeää edelleen investoida innovatiivisten tuotantotekniikoiden, kuten 
tehokkaiden pakkaus- ja säilöntämenetelmien, kehittämiseen;

10. pyytää elintarviketeollisuutta ja muita sidosryhmiä vaihtelemaan elintarvikkeiden 
pakkauskokoja, arvioimaan irtomyynnin lisäämisen hyötyjä ja ottamaan entistä paremmin 
huomioon yhden hengen taloudet ruoan haaskauksen vähentämiseksi ja täten myös 
kuluttajien hiilijalanjäljen pienentämiseksi;

11. kehottaa vähittäiskauppiaita ja paikallisviranomaisia hyödyntämään päivittäisiä 
kontaktejaan kuluttajien kanssa siten, että ne kertovat kuluttajille ruoan tehokkaammista 
säilytys- ja käyttötavoista sekä kannustavat kuluttajia suunnittelemaan ruokaostoksensa 
(antavat esimerkiksi käytännön vinkkejä ja järjestävät tiedotuskampanjoita); katsoo, että 
tarjoukset olisi kohdistettava enenevässä määrin ylijäämävarastoihin ja vahingoittuneisiin 
mutta turvallisiin elintarvikkeisiin, joiden viimeinen käyttöpäivä on lähellä, tarjoamalla 
tuotteita esimerkiksi 50 prosentin alennuksella 24 tuntia ennen viimeistä käyttöpäivää;

12. pyytää komissiota laatimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kylmäsäilytyslämpötiloja 
koskevia suosituksia sen perusteella, että ei-optimaalisessa ja väärässä lämpötilassa 
säilytetty ruoka todistetusti pilaantuu ennenaikaisesti, jolloin ruokaa menee tarpeettomasti 
hukkaan; korostaa, että yhdenmukaisten lämpötilatasojen ylläpitäminen kautta koko 
elintarvikeketjun parantaa tuotteiden säilyvyyttä ja vähentää kuljetettavien ja rajojen yli 
myytävien elintarvikkeiden päätymistä jätteeksi;

13. kehottaa komissiota julkaisemaan elintarvikeketjun eri sidosryhmien parhaisiin 
käytäntöihin perustuvan käyttäjäystävällisen käsikirjan vanhenemassa olevien 
elintarvikkeiden käytöstä ja varmistamaan samalla ruokalahjoituksissa ja eläinten 
ruokinnassa käytettävien elintarvikkeiden turvallisuuden, jotta esimerkiksi tarjonta ja 
kysyntä saataisiin nopeammin ja tehokkaammin vastaamaan toisiaan;

14. toteaa, että vaihtoehtona tuotteiden poisheittämiselle olisi kehitettävä biohajoavien 
elintarvikkeiden kompostointia; pitää myönteisinä jäsenvaltioissa tehtyjä aloitteita tähän 
tarkoitukseen varattujen yhteisten alueiden tarjoamisesta kansalaisille; pyytää komissiota 
edistämään tällaista toimintatapaa tukemalla kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa 
unionin tasolla;

15. pyytää jäsenvaltioita luomaan taloudellisia kannustimia, joilla pyritään vähentämään 
ruoan haaskausta;

16. toteaa, että jäsenvaltioiden jätehuoltoa voitaisiin parantaa elintarvikeketjun 
tehostamiseksi; kehottaa komissiota tutkimaan ruoan haaskauksen ja jätehuollon laadun 
välistä yhteyttä sekä arvioimaan, mitä toimia jätehuollossa voitaisiin toteuttaa ruoan 
haaskauksen vähentämiseksi;
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17. katsoo, että ruoan haaskausta on mahdollista vähentää lisäämällä kuluttajien, tuottajien, 
valmistajien, vähittäismyyjien, julkisten catering-palveluiden, ravintoloiden, julkisen 
hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä; rohkaisee käyttämään internetiä ja 
uutta teknologiaa tähän tarkoitukseen;

18. pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja sidosryhmiä vaihtamaan hyviä käytäntöjä sekä 
yhdistämään sellaisten asiaa käsittelevien foorumien tiedot, joita ovat esimerkiksi 
kestävyyttä käsittelevä EU:n vähittäiskaupan foorumi, elintarvikkeiden kestävää kulutusta 
ja tuotantoa käsittelevä EU:n paneeli, elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevä 
korkean tason foorumi, jäsenvaltioiden epävirallinen verkosto "Friends of Sustainable 
Food" ja kulutustavarafoorumi.
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