
DC\1075107ET.doc PE570.016v01-00

ET ET

Euroopa Parlament
2014-2019

0061/2015

14.10.2015

KIRJALIK DEKLARATSIOON
vastavalt kodukorra artiklile 136

müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta

Hugues Bayet (S&D), Angélique Delahaye (PPE), Stanisław Ożóg (ECR), 
Petr Ježek (ALDE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Marco Valli (EFDD), Maria Arena (S&D), Marc Tarabella 
(S&D), Mariya Gabriel (PPE), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Eva Joly 
(Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Guillaume Balas (S&D), 
Antonio López-Istúriz White (PPE), José Blanco López (S&D), Simona 
Bonafè (S&D), Biljana Borzan (S&D), Nikos Androulakis (S&D), Virgine 
Rozière (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), José Bové (Verts/ALE), 
Anneliese Dodds (S&D), Neena Gill (S&D), Victor Negrescu (S&D), 
Claudia Tapardel (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), David Casa 
(PPE), Karima Delli (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE)

Tähtaeg: 14.1.2016



PE570.016v01-00 2/2 DC\1075107ET.doc

ET

0061/2015

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon 
tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta1

1. Üks eurooplane neljast ehk 125 miljonit inimest seisab silmitsi vaesusriskiga ja 16 
miljonit eurooplast kannatavad toidupuuduse all.

2. Meie tarbimisharjumused, eriti pidades silmas suuri supermarketeid, on tinginud asjaolu, 
et suur osa tooteid, mis on endiselt tarbimiskõlblikud, jääb müümata või kõrvaldatakse 
müügilt ja hävitatakse. Hinnangute kohaselt läheb Euroopas igal aastal raisku 100 miljonit 
tonni toiduaineid.

3. See kehtib eriti selliste toiduainete kohta, mille viimane müügikuupäev on lähenemas, 
ajutistelt soodusmüükidelt üle jäänud kaupade, standardvälimusest erinevate puu- ja 
juurviljade jne kohta.

4. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt 2014. aasta juunis avaldatud aruande 
kohaselt on mitmed ELi riigid juba võtnud meetmeid, et ergutada müümata jäänud 
toiduainete annetamist heategevuseks.

5. Seetõttu kutsutakse komisjoni ja nõukogu üles uurima võimalust võtta koostöös 
toiduainetesektoriga vastu ELi tasandil kava, et ergutada supermarketeid jagama üle 
jäänud tarbimiskõlblikke toiduaineid heategevuseks.

6. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


