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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til, at tab af fødevarer under produktion, efter høst og under forarbejdning, 
samt fødevarespild i forbindelse med detailsalg og forbrug i Europa som et hele udgør 280 
kg/år per capita1, hvoraf en stor del ender i deponerings- eller forbrændingsanlæg og 
producerer store mængder af drivhusgasser (metan) under rådnings- og 
forbrændingsprocessen, 

– der henviser til, at fødevarespild i Europa og Nordamerika hovedsageligt forekommer i 
forbindelse med detailsalg og forbrug, i modsætning til i udviklingslandene, hvor 
produktion, høst, forarbejdning og transport er de faser, der udgør de største problemer,

1. er overbevist om, at det både ud fra et etisk og et miljømæssigt synspunkt bør være højeste 
prioritet for en EU-bioaffaldspolitik at forhindre fødevarespild; 

2. er klar over, at fødevarespild i en vis udstrækning er et uundgåeligt fænomen, som skal 
håndteres så godt som muligt, og som både kræver investeringer i teknologi og ændring i 
vores adfærd, med henblik på at undgå de mindst ønskværdige løsninger, dvs. deponering 
og forbrænding;

3. er klar over, at der i Europa, hvor fødevarespildet hovedsageligt foregår på detail- og 
forbrugsniveau, er en forholdsvis begrænset mulighed for regulering og lovgivning med 
henblik på at forbedre situationen, og at man først og fremmest må drage nytte af en 
udveksling af bedste praksis, forbedrede rutiner i behandlingen af fødevarer og en 
adfærdsændring hos virksomheder og enkeltpersoner; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at bidrage med deres støtte til kampagner, som er rettet mod disse 
mål; 

4. er af den opfattelse, at for store "kvalitetskrav" (uanset om de indføres gennem europæisk 
eller national lovgivning eller gennem interne virksomhedsregulativer) ligger til grund for, 
at mange fødevarer unødvendigt bliver smidt ud, og hvilket øger mængden af 
fødevarespild;

5. henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om Kommissionens grønbog om håndtering af 
bioaffald i EU2, navnlig dennes punkt 1 til 4, i hvilken Europa-Parlamentet indtrængende 
opfordrer Kommissionen til at forelægge et specifikt lovgivningsforslag om behandling af 
bioaffald, hvoraf fødevarespild kun udgør en del;

6. er af den opfattelse, at forbrænding kun kan accepteres, hvis det er forbundet med 
energiudnyttelse og forhindrer udledning af drivhusgasser;

                                               
1 FAO-undersøgelsen om globalt madspild (Global Food Losses and Food Waste), Rom 2011, s. 5, figur 2.
2 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0264.
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7. anmoder medlemsstaterne om at støtte bæredygtig lokal produktion og markedsføring af 
produkter for derigennem at undgå lang og til tider kompliceret logistik og reducere CO2-
effekten.


