
31. wzywa Komisję do wydania we współpracy z państwami członkowskimi zaleceń dotyczących usta
wień temperatur chłodzenia w oparciu o fakt, że nieoptymalna i nieodpowiednia temperatura powoduje 
przedwczesne psucie się żywności oraz jej niepotrzebne marnotrawienie; podkreśla fakt, że harmonizacja 
poziomów temperatur w całym łańcuchu dostaw poprawiłaby konserwację produktów i ograniczyłaby 
marnotrawienie żywności w przypadku produktów przewożonych i sprzedawanych w obrocie transgranicz
nym; 

32. przypomina wyniki badania przeprowadzonego przez Komisję (Consumer Empowerment in the EU 
– SEC(2011)0469), według którego 18% obywateli europejskich nie rozumie sformułowania „najlepiej 
spożyć przed”; w związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o doprecyzowanie 
znaczenia oznaczeń dat na etykietach produktów spożywczych („najlepiej spożyć przed”, „data przydatno 
ści”, „spożyć do”) w celu zmniejszenia niepewności konsumentów co do zdatności tych produktów do 
spożycia oraz do rozpowszechniania wśród społeczeństwa dokładnych informacji, szczególnie wyjaśniają
cych, że minimalna data ważności oznaczona jako „najlepiej spożyć przed” odnosi się do jakości, podczas 
gdy określenie „spożyć do” odnosi się do bezpieczeństwa, aby pomóc konsumentom przy dokonywaniu 
świadomych wyborów; wzywa Komisję do opublikowania przyjaznego dla użytkowników podręcznika na 
temat wykorzystania żywności o bliskim upływu terminie przydatności do spożycia, a jednocześnie do 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności przy jej wykorzystywaniu jako darów lub karmy dla zwierząt oraz 
stosowania przez zainteresowane podmioty najlepszych praktyk w ramach łańcucha dostaw żywności, aby 
np. szybciej i skuteczniej dostosowywać podaż do popytu; 

33. wzywa państwa członkowskie do propagowania i wspierania inicjatyw ukierunkowanych na pobu
dzenie zrównoważonej produkcji na małą i średnią skalę, związanej z rynkami i spożyciem na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; uznaje, że rynki lokalne są ekologicznie zrównoważone i przyczyniają się do 
stabilności sektora pierwotnego; wzywa do tego, aby w ramach wspólnej polityki rolnej zapewnione zostały 
w przyszłości odpowiednie środki przeznaczone na promowanie równowagi w sektorze surowcowym 
i rolnym, na przykład poprzez sprzedaż bezpośrednią, rynków lokalnych oraz wszystkie formy propago
wania krótkiego łańcucha lub łańcucha niewymagającego przemieszczania się („zero kilometrów”); 

34. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia małym lokalnym wytwórcom i lokalnym grupom 
wytwórców możliwości udziału w procedurach zamówień publicznych w zakresie wdrażania odpowiednich 
programów promujących w szczególności konsumpcję owoców i produktów mlecznych w szkołach; 

35. wzywa Radę i Komisję do ogłoszenia roku 2014 Europejskim Rokiem Przeciwdziałania Marnotra
wieniu Żywności, co stanowiłoby ważną inicjatywę na rzecz informowania i promocji mającą na celu 
uświadamianie obywateli europejskich oraz zwrócenie uwagi rządów na tę ważną kwestię, aby zapewniły 
one wystarczające środki na podejmowanie wyzwań związanych z najbliższą przyszłością, 

36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radze i Komisji. 

Walka z rozprzestrzenianiem się alg 

P7_TA(2012)0015 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie walki 
z rozprzestrzenianiem się alg 

(2013/C 227 E/06) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że polityka Unii 
w dziedzinie środowiska przyczynia się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, a także 
do ochrony zdrowia ludzkiego,
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— uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy wspólnoto
wego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że wszystkie europejskie wybrzeża (La Manche, Atlantyku, Morza Północnego, Morza 
Bałtyckiego, Morza Śródziemnego) są dotknięte zjawiskiem rozprzestrzeniania się alg powiązanym 
z eutrofizacją wód przybrzeżnych czy estuaryjnych; 

B. mając na uwadze, że zjawisko to poważnie szkodzi dobremu stanowi środowiska wodnego, zdrowiu 
publicznemu i dynamice gospodarczej obszarów, których dotyczy; 

C. mając na uwadze, że rozwiązania tego problemu należy szukać na szczeblu europejskim, ponieważ 
zjawisko to wykracza poza granice państwowe; 

1. zwraca się do Komisji o opracowanie europejskiego planu działania w sprawie walki z rozprzest
rzenianiem się alg w ramach dyrektywy 2000/60/WE, opartego na wymianie dobrych praktyk i współpracy 
podmiotów, których dotyczy to zjawisko; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

___________ 
( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 19 stycznia 2012 r. (P7_PV(2012)01- 

19(ANN1)). 

Uznanie Paktu Wysp za oficjalną inicjatywę europejską 

P7_TA(2012)0016 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie uznania Paktu Wysp 
za oficjalną inicjatywę europejską 

(2013/C 227 E/07) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że wyspy są w wysokim stopniu uzależnione od przywozu paliw kopalnych, zmagają 
się z wyższymi cenami paliw, ale również stanowią pole badań, demonstracji i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii oraz działań z zakresu racjonalizacji zużycia energii, 

B. mając na uwadze, że wyspy są narażone na zmianę klimatu z powodu wysokiej różnorodności 
biologicznej oraz wrażliwych ekosystemów, 

C. mając na uwadze, że odnawialnych źródeł energii nie brakuje, a ich rozwój może mieć zdecydowany 
wpływ na zmniejszenie stałych ograniczeń strukturalnych dotykających wyspy, zapewniając korzyści 
społeczno-gospodarcze mieszkańcom wysp, 

1. gratuluje społecznościom i regionom peryferyjnym, które podpisały Pakt w celu wyjścia poza cel 
strategii UE2020, tj. ograniczenia emisji dwutlenku węgla na swoich terytoriach co najmniej o 20%; 

2. wzywa Komisję do dalszego wspierania europejskich społeczności wyspiarskich, tak aby zrealizować 
cele UE w zakresie trwałego rozwoju;

PL 6.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 227 E/33 

Czwartek, 19 stycznia 2012 r.
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