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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad dėl maisto produktų švaistymo kyla ne tik aplinkosaugos ir etikos problema, 
bet ir išauga ekonominės bei socialinės išlaidos, kurios kelia vidaus rinkos iššūkius ir 
įmonėms, ir vartotojams;

2. pabrėžia, kad norint išspęsti maisto švaistymo problema reikalingas politinis pasiryžimas; 
ragina Komisiją Europos politinėje darbotvarkėje pirmenybę skirti visiems aspektams, 
susijusiems su maisto švaistymu; prašo Komisijos pasikonsultavus su valstybėmis narėmis 
nustatyti maisto švaistymo mažinimo tikslus ir prašo, kad valstybės narės ir visos 
susijusios šalys imtųsi praktinių priemonių siekiant šių tikslų;

3. ragina Komisiją bendradarbiauti su JT Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija 
nustatant bendras gaires siekiant visame pasaulyje sumažinti maisto švaistymą;

4. primena Komisijos atliktos apklausos (Didesnės vartotojų galios ES SEC(2011) 469) 
rezultatus, pagal kuriuos 18 proc. apklaustų Europos piliečių nesupranta žymėjimo 
„Geriausias iki...“; todėl prašo Komisijos ir valstybių narių paaiškinti datų žymėjimo 
etiketėse („Geriausias iki...“, „Galioja iki...“ ir „Suvartoti iki...“) reikšmę siekiant 
sumažinti vartotojams kylantį neaiškumą dėl maisto tinkamumo valgyti ir tiksliai 
informuoti visuomenę, visų pirma apie, tai, kad žymėjimas „Geriausias iki...“, siejamas su 
produkto kokybe, o žymėjimas „Suvartoti iki...“ siejamas su produkto saugumu, kad 
padėti vartotojams pagrįstai daryti sprendimus;

5. pabrėžia, kad neseniai patvirtintame reglamente dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams aiškiai numatyta, jog produktai, pažymėti ženklu „Suvartoti iki...“, pasibaigus 
galiojimo laikui laikomi pavojingais;

6. prašo Komisijos, valstybių narių ir suinteresuotųjų asmenų skatinti informavimo ir 
švietimo iniciatyvas, kurios skirtos užkirsti kelią maisto švaistymui ir kuriomis 
stiprinamos žinios apie maisto vertę, taip pat apie vaizdo, kvapo ir skonio svarbą 
sprendžiant dėl maisto tinkamumo valgyti, pradedant mokinių mokymu; taip pat ragina 
įgyvendinti konkrečias maisto švaistymo prevencijos priemones mokyklų valgyklose, 
viešojo administravimo institucijų ir viešųjų bei privačių įmonių valgyklose;

7. kviečia Komisiją apsvarstyti, kaip būtų galima pakeisti viešųjų pirkimų taisykles, visų 
pirma viešojo maitinimo paslaugų srityje, siekiant labiau atsižvelgti į maisto švaistymo 
problemą;

8. ragina suinteresuotąsias šalis labiau prisiimti bendrą atsakomybę; ragina juos geriau 
koordinuoti maisto grandinę ir pagerinti logistiką, prekių atsargų valdymą ir pakavimą, 
kad būtų galima kovoti su maisto švaistymu visoje tiekimo grandinėje; taip pat reikalauja, 
kad suinteresuotieji asmenys pripažintų ir išaiškintų netobulos formos arba dydžio žemės 
ūkio produktų maistinę vertę siekiant sumažinti išmetamų maisto produktų kiekius;
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9. pabrėžia, kad labai svarbu toliau investuoti į naujoviškų technologijų įgyvendinimą, taigi į 
veiksmingas produktų laikymo ir konservavimo priemones;

10. ragina maisto pramonę ir kitus suinteresuotuosius asmenis siūlyti maistą įvairesnio dydžio 
įpakavimuose, daugiau nefasuotų maisto produktų ir labiau atsižvelgti į vieno asmens 
namų ūkius siekiant sumažinti maisto švaistymą, taigi vartotojų anglies pėdsaką;

11. ragina mažmenininkus ir vietos panaudoti kasdienius kontaktus su vartotojais ir juos 
informuoti apie būdus, kaip veiksmingiau saugoti ir naudoti maistą, taip pat skatinti 
vartotojus planuoti maisto pirkimą (pvz. vykdant sąmoningumo ugdymo kampanijas); 
mano, kad nuolaidų pasiūlymai turėtų būti dažniau taikomi perteklinėms prekėms, 
pažeistoms prekėms ir maisto produktams, kurių galiojimo laikas greitai baigsis, ir likus 
24 valandoms iki produktų galiojimo pabaigos pasiūlyti jiems 50 proc. nuolaidą;

12. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis paskelbti rekomendacijas dėl 
šaldymo temperatūrų, paremtas įrodymais, kad dėl netinkamos temperatūros maistas 
anksčiau termino tampa nevalgomas ir atsiranda nereikalingų atliekų; pabrėžia, kad 
suderinant temperatūrą visoje maisto tiekimo grandinėje būtų galima pagerinti produktų 
konservavimą ir sumažinti maisto švaistymą, susijusį su tais produktais, kurie 
transportuojami ir teikiamai prekybai tarpvalstybiniu lygiu;

13. ragina Komisiją paskelbti vartotojui suprantamas instrukcijas, kaip aukoti produktus,
kurių galiojimo laikas greitai pasibaigs, užtikrinant jų saugumą, ar kaip šerti jais gyvūnus, 
remiantis geriausia praktika maisto tiekimo grandinėje, siekiant, pvz., greičiau ir 
veiksmingiau derinti paklausą ir pasiūlą;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad vietoj to, kad išmesti biologiškai skaidžius maisto produktus, 
būtų naudinga juos naudoti organinių trąšų gamybai; palankiai vertina valstybių narių 
iniciatyvas šiam tikslui skirti piliečiams bendrus plotus; prašo Komisijos skatinti šią veiklą 
padedant keistis patirtimi ir gerąja praktika Europos lygiu;

15. prašo, kad valstybės narės numatytų ekonomines paskatas, skirtas maisto švaistymui 
mažinti;

16. pabrėžia, kad valstybės narės gali patobulinti atliekų tvarkymą siekinat prisidėti 
gerindamos maisto grandinės veiksmingumą; prašo Komisijos išnagrinėti atliekų 
tvarkymo kokybės ir maisto produktų švaistymo sąsajas, taip pat įvertinti priemones, kurių 
būtų galima imtis mažinant maisto produktų nuostolius;

17. mano, kad būtų įmanoma sumažinti maisto švaistymą stiprinant vartotojų, augintojų, 
gamintojų, mažmenininkų, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, viešųjų įstaigų ir NVO 
bendradarbiavimą; ragina šiuo tikslu naudotis internetu ir naujomis technologijomis;

18. ragina Komisiją, valstybes nares ir suinteresuotuosius asmenis keistis geriausia praktika, 
derinant atitinkamų forumų ir platformų, įskaitant Europos prekybos ir platinimo 
sektoriaus forumą tvarumo klausimais, Europos apskritąjį stalą tvarios gamybos ir tvaraus 
vartojimo klausimais, veiksmingesnės maisto tiekimo grandinės aukšto lygio forumą, 
neoficialius valstybių narių tinklą, pavadintą „Tvaraus maisto draugai“ (angl. Friends of 
Sustainable Food), forumą vartotojų prekių klausimais ir t. t., žinias.
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