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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingus Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslą sukurti tvarią, sveiką ir atsparią 
maisto sistemą, kuri būtų naudinga Europos vartotojams;

2. mano, kad sveikam ir tvariam maisto vartojimui skatinti reikia keisti mitybos įpročius, 
gamybos sistemas ir vidaus prekybą;

3. ragina Komisiją labiau remti regionines maisto sistemas ir trumpas tiekimo grandines, 
kurios yra šviežių, tvarių ir kokybiškesnių produktų vartotojams šaltinis; mano, kad 
būtina pritaikyti Europos viešųjų pirkimų teisės aktus, kad būtų palengvintas 
aprūpinimas vietiniais aukštos kokybės maisto produktais;

4. ragina Komisiją skatinti alternatyvius ekonominius modelius, pvz., vartotojams 
palankias kooperatyvų sistemas;

5. remia maisto ir mažmeninės prekybos įmonių valdymo sistemos ir elgesio kodekso 
sukūrimą, kad jos prisiimtų atsakomybę ir atsižvelgtų į tvarumo ir sveikatos aspektus;

6. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą skatinti sveikesnę mitybą sukuriant maistinių 
medžiagų apibūdinimus, priekinėje pakuotės pusėje pateikiant privalomą ir suderintą 
maisto produktų maistinės vertės ženklinimą;

7. taip pat mano, kad būtina geriau informuoti vartotojus nustatant privalomą maisto 
produktų kilmės ženklinimą, kuris taip pat būtų taikomas gyvūnų gerovei, patvarumui ir 
pesticidų likučių koncentracijai;

8. siekiant apsaugoti vartotojus, ragina visapusiškai įgyvendinti 2018 m. liepos 25 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą Confédération paysanne, C-528/16, 
pagal kurį maisto kultūroms, pakeistoms atlikus genomo redagavimą, taikomi GMO 
teisės aktų reikalavimai, įskaitant rizikos vertinimą, atsekamumą ir ženklinimą;

9. ragina Komisiją patikslinti galiojančius teisės aktus dėl tinkamumo vartoti terminų 
siekiant sumažinti maisto švaistymą;

10. remia Komisijos pastangas kovoti su sukčiavimu maisto produktų srityje, dėl kurio 
klaidinami vartotojai ir iškraipoma konkurencija vidaus rinkoje, ir mano, kad būtina 
sugriežtinti atgrasomąsias sankcijas sukčiautojus ir stiprinti kontrolę skiriant 
pakankamai išteklių;

11. ragina tobulinti Direktyvos 2005/29/EB1 taikymą, kad būtų geriau kovojama su 

1 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
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klaidinančiais teiginiais apie maisto produktų ekologiškumą.


