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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– overwegende dat in geheel Europa het voedselverlies bij de productie, de oogst en de 
verwerking en de voedselverspilling bij de kleinhandel en het verbruik 280 kg per jaar per 
persoon1 bedragen, waarvan een groot deel uiteindelijk terechtkomt op stortplaatsen of in 
verbrandingsinstallaties, waarbij tijdens het rottings- en verbrandingsproces een grote 
hoeveelheid broeikasgassen (methaan) vrijkomt;

– overwegende dat er in Europa en Noord-Amerika vooral sprake is van voedselverspilling 
bij de kleinhandel en het verbruik, in tegenstelling tot de ontwikkelingslanden waar de 
productie, de oogst, de verwerking en het transport de meeste problemen opleveren;

1. is ervan overtuigd dat preventie van voedselverlies de allereerste prioriteit van een EU-
bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit ethisch als uit ecologisch standpunt;

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies en voedselverspilling in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen vergen, niet alleen in technologie maar ook wat ons 
gedrag betreft, om de minst gewenste opties, met name storten en verbranden, te 
voorkomen;

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, waar het grootste voedselverlies plaatsvindt bij de 
kleinhandel en het verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en regelgeving om de situatie 
te verbeteren, en dat het grootste voordeel moet komen van een uitwisseling van goede 
praktijken, betere voedselverwerkingsroutines en een gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen aan 
campagnes die deze doelstellingen nastreven; 

4. is van mening dat overdreven "kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese of nationale 
regelgeving dan wel door interne bedrijfsregels) aan de basis liggen van het feit dat veel 
voedsel onnodig wordt weggegooid, waardoor de voedselverspilling alleen maar 
toeneemt;

5. verwijst naar zijn resolutie van 6 juli 2010 over het Groenboek van de Commissie over het 
beheer van bioafval in de Europese Unie2, met name de paragrafen 1 t/m 4, waarin het 
Parlement er bij de Commissie op aandringt een specifiek wetgevingsvoorstel in te dienen 
voor de verwerking van bioafval, waarvan voedselverspilling slechts één onderdeel is;

6. is van oordeel dat verbranding enkel aanvaardbaar is als deze gekoppeld is aan 
energierecuperatie en de uitstoot van broeikasgassen voorkomt;

7. verzoekt de lidstaten duurzame lokale productie en het lokaal verbruik van producten te 
                                               
1 Global Food Losses and Food Waste, FAO, Rome 2011, blz. 5, figuur 2.
2 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0264.
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steunen, waardoor langdurige en soms complexe logistiek wordt vermeden en de 
koolstofvoetafdruk wordt verminderd.


