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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη στο σύνολό της η απώλεια τροφίμων κατά τη 
διάρκεια των σταδίων παραγωγής, μετά τη συγκομιδή και μεταποίησης και η σπατάλη 
τροφίμων κατά τη διάρκεια των σταδίων λιανικής πώλησης και κατανάλωσης ανέρχονται 
σε 280 kg/έτος κατά κεφαλή1, μεγάλο μέρος των οποίων καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης, παράγοντας μεγάλη ποσότητα αερίων θερμοκηπίου 
(ΑΘ)(μεθάνιο) κατά τη διάρκεια των διεργασιών σήψης και καύσης·

– λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική η σπατάλη τροφίμων 
παρατηρείται κυρίως στο στάδιο λιανικής πώλησης και κατανάλωσης, σε αντίθεση με τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου η παραγωγή, συγκομιδή, επεξεργασία και η μεταφορά είναι 
τα στάδια που προκαλούν τα κύρια προβλήματα·

1. Είναι πεπεισμένη ότι η πρόληψη της απώλειας τροφίμων πρέπει να αποτελέσει 
πρωταρχική προτεραιότητα της πολιτικής βιολογικών αποβλήτων της ΕΕ, τόσο από 
ηθικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης·

2. Έχει επίγνωση ότι μέχρι ενός σημείου η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων είναι 
αναπόφευκτα φαινόμενα τα οποία, εφόσον έχουν συντελεστεί, πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τα καλύτερα διαθέσιμα σε εμάς μέσα και τα οποία απαιτούν 
επενδύσεις όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στην συμπεριφορά μας επίσης, με σκοπό 
να αποφεύγονται οι λιγότερο επιθυμητές επιλογές, ήτοι η υγειονομική ταφή και η 
αποτέφρωση·

3. Έχει επίγνωση ότι στη Ευρώπη, όπου η κύρια σπατάλη σημειώνεται στα επίπεδα λιανικής 
και κατανάλωσης, υπάρχουν σχετικά περιορισμένα περιθώρια ρύθμισης και νομοθεσίας 
για να βελτιωθεί η κατάσταση και ότι το βασικό όφελος πρέπει να προέρχεται από την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, βελτιωμένες διαδικασίες κατά την επεξεργασία των 
τροφίμων και από την αλλαγή συμπεριφοράς εκ μέρους των εταιρειών και ιδιωτών· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά συνέπεια, να προσφέρουν την υποστήριξή τους σε 
εκστρατείες που αποβλέπουν σε αυτούς τους στόχους· 

4. Είναι της άποψης ότι υπερβολικές «απαιτήσεις ποιότητας» (είτε έχουν επιβληθεί από 
ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία ή από εσωτερικό κανονισμό επιχείρησης) βρίσκονται στη 
βάση πολλών περιττών απορρίψεων, οι οποίες αυξάνουν την ποσότητα των τροφίμων που 
σπαταλούνται·

5. Παραπέμπει στο ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση2, 
ιδιαίτερα στις παραγράφους 1 έως 4 του αυτού, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

                                               
1 Παγκόσμια Απώλεια Τροφίμων και Σπατάλη Τροφίμων, FAO, Ρώμη 2011, σ. 5, Εικόνα 2.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0264.
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καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την 
επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων, των οποίων τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν 
ένα μόνο μέρος·

6. Υποστηρίζει ότι η αποτέφρωση μπορεί να είναι αποδεκτή μόνο εάν συνδέεται με την 
ανάκτηση ενέργειας και εάν αποτρέπει την παραγωγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

7. Ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την αειφόρο τοπική παραγωγή και εμπορία 
προϊόντων, αποφεύγοντας έτσι την μακροχρόνια και μερικές φορές περίπλοκη 
υλικοτεχνική υποστήριξη και μειώνοντας το αποτύπωμα του άνθρακα·


