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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Considerando que, em todo o território europeu, as perdas alimentares durante as fases de 
produção, pós-colheita e transformação e o desperdício de alimentos durante as fases de 
venda a retalho e consumo atingem 280kg/ano per capita1, grande parte dos quais acaba 
em aterros ou incineradoras, produzindo grande quantidade de gases com efeito de estufa 
(GEE) (metano) durante os processos de putrefacção e combustão;

– Considerando que, na Europa e na América do Norte, o desperdício de alimentos ocorre, 
sobretudo, nas fases da venda a retalho e consumo, contrariamente aos países em 
desenvolvimento, onde a produção, a colheita, a transformação e o transporte são as fases 
que colocam os principais problemas;

1. Está convicto de que a prevenção de perdas alimentares deve ser a prioridade máxima na 
política de bio-resíduos da UE, de um ponto de vista quer ético quer ambiental;

2. Está consciente de que, até certo ponto, as perdas alimentares e o desperdício são 
inevitáveis, fenómenos que, uma vez ocorridos, têm de ser resolvidos da melhor forma 
possível, exigindo investimentos não apenas em tecnologia mas também no nosso 
comportamento, com o objectivo de evitar as opções menos desejáveis, ou seja, aterros e 
incineração;

3. Está consciente de que, na Europa, onde tem lugar o maior desperdício de alimentos ao 
nível da venda a retalho e do consumo, existe relativamente pouca margem para 
regulamentação e legislação que melhore a situação, e de que os benefícios principais 
devem provir de um intercâmbio de boas práticas, de uma melhoria de rotinas no
tratamento dos alimentos e de uma mudança de comportamento por parte de empresas e 
indivíduos; insta, pois, a Comissão e os Estados-Membros a prestarem o seu apoio a 
campanhas com estes objectivos;

4. É de opinião que "requisitos de qualidade" excessivos (quer impostos por legislação 
europeia ou nacional quer por regulamentos empresariais internos) se encontram na base 
de muitas devoluções desnecessárias, que aumentam a quantidade de alimentos 
desperdiçados;

5. Remete para a sua resolução de 6 de Julho de 2010 sobre o Livro Verde da Comissão 
sobre a gestão dos bio-resíduos na União Europeia2, em particular os n°s 1 a 4, em que o 
Parlamento Europeu instava a Comissão a apresentar uma proposta legislativa específica 
para o tratamento dos bio-resíduos, de que o desperdício de alimentos constitui apenas 
uma parte;

                                               
1 Global Food Losses and Food Waste, FAO, Roma 2011, p. 5, Figura 2.
2 Textos aprovados P7_TA(2010)0264.
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6. Considera que a incineração só é aceitável se estiver associada à valorização energética e 
evitar a produção de emissões de GEE;

7. Solicita aos Estados-Membros que apoiem a produção e a comercialização sustentáveis de 
produtos a nível local, evitando assim processos logísticos longos e, por vezes, 
complicados e reduzindo a pegada de carbono.


