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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon, että tuotanto-, sadonkorjuu- ja jalostusvaiheen aikaista ruokahävikkiä 
sekä vähittäismyynti- ja kulutusvaiheen aikaista ruokajätettä kertyy Euroopassa 
kokonaisuudessaan 280 kg/vuodessa henkeä kohden1 ja että suuri osa siitä päätyy 
kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitoksiin ja synnyttää runsaasti kasvihuonekaasuja 
(metaania) mätänemis- ja palamisprosesseissa;

– ottaa huomioon, että Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ruokaa menee hukkaan pääasiassa 
vähittäismyynti- ja kulutusvaiheessa, kun taas kehitysmaissa ongelmat ovat suurimmat 
tuotanto-, sadonkorjuu-, jalostus- ja kuljetusvaiheissa;

1. on vakuuttunut, että ruokahävikin ehkäisemisen on oltava EU:n biojätepolitiikan tärkein 
tavoite sekä eettiseltä että ympäristön kannalta;

2. on tietoinen, että ruokahävikkiä ja ruokajätteen syntymistä ei täysin voida välttää ja että ne 
ovat ilmiöitä, joihin on puututtava parhain käytettävissämme olevin keinoin ja jotka 
edellyttävät investointeja sekä tekniikkaan että käyttäytymismallien muuttamiseen, jotta 
voidaan välttää huonoimmat vaihtoehdot eli vieminen kaatopaikalle ja polttaminen;

3. on tietoinen, että Euroopassa, missä ruokaa menee eniten hukkaan vähittäismyynti- ja 
kulutusvaiheessa, tilannetta on verrattain vaikea parantaa sääntelyllä ja lainsäädännöllä ja 
että paras tulos on saavutettavissa vaihtamalla parhaita käytäntöjä, parantamalla ruoan 
käsittelytottumuksia ja muuttamalla sekä yritysten että yksittäisten ihmisten 
toimintatapoja; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita näin ollen tukemaan kampanjoita, 
joilla pyritään näihin tavoitteisiin; 

4. katsoo, että liialliset "laatuvaatimukset" (joko unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
säädetyt tai yritysten sisäisissä säännöissä määrätyt) ovat usein syynä tuotteiden 
tarpeettomalle poisheittämiselle ja lisäävät hukkaan menevän ruoan määrää;

5. viittaa 6. heinäkuuta 2010 antamaansa päätöslauselmaan2 komission vihreästä kirjasta 
"Biojätehuolto Euroopan unionissa" ja erityisesti sen 1–4 kohtaan, jossa parlamentti 
kehotti komissiota tekemään erityisen lainsäädäntöehdotuksen biojätteiden käsittelystä, ja 
toteaa, että ruokajäte muodostaa vain osan biojätteestä;

6. katsoo, että polttamista voidaan pitää hyväksyttävänä ainoastaan, jos siihen yhdistyy 
energian talteenotto ja jos se ehkäisee kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä;

7. pyytää jäsenvaltioita tukemaan kestävää paikallista tuotantoa ja tuotteiden markkinointia, 
koska siten on mahdollista välttää pitkät ja joskus monimutkaiset logistiikkaketjut ja 
pienentää hiilijalanjälkeä;

                                               
1 Global Food Losses and Food Waste, FAO, Rooma 2011, s. 5, kuva 2.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0264.


