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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– întrucât în întreaga Europă pierderile alimentare survenite în etapa de producție, de post-
recoltare și de prelucrare și risipa de alimente din etapa de comercializare și consum se 
ridică la 280 kg/an pe cap de locuitor1, din care o mare parte ajung în gropile de gunoi sau 
în incineratoare, producând o cantitate mare de gaze cu efect de seră (metan) în timpul 
proceselor de putrefacție și de ardere;

– întrucât în Europa și America de Nord risipa alimentară survine cu predominanță în etapa 
comercializării și în cea a consumului, spre deosebire de lumea în curs de dezvoltare, unde 
producția, recoltarea, prelucrarea și transportul sunt etapele care pun principalele 
probleme,

1. nutrește convingerea că prevenirea pierderilor alimentare trebuie să constituie principala 
prioritate a unui politici UE în materie de deșeuri biologice, atât din punct de vedere etic, 
cât și din punct de vedere ecologic;

2. are la cunoștință faptul că, într-o oarecare măsură, pierderile și risipa de alimente sunt 
fenomene inevitabile, care, odată produse, trebuie abordate prin cele mai bune mijloace 
care ne sunt disponibile și care necesită investiții nu numai în tehnologie, ci și în conduita 
noastră, în scopul de a se evita cele mai puțin dezirabile opțiuni, și anume depozitarea în 
gropi de gunoi și incinerarea;

3. are la cunoștință faptul că în Europa, unde în mare parte risipa alimentară are loc la nivelul 
comerțului cu amănuntul și la nivelul consumului, există relativ puține posibilități de 
reglementare și legiferare pentru îmbunătățirea situației și că principalul beneficiu trebuie 
să provină dintr-un schimb de bune practici, din îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate 
în tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective; 

4. consideră că „cerințele de calitate” excesive (impuse fie de legislația europeană sau 
națională, fie de regulile interne ale întreprinderilor) stau la baza multor cazuri în care 
alimentele sunt aruncate inutil, ceea ce conduce la creșterea cantității alimentelor risipite; 

5. amintește Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la Cartea verde a Comisiei privind 
gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană2, în special punctele 1 și 4, în care 
Parlamentul European solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă concretă 
pentru tratarea deșeurilor biologice, din care risipa alimentară este doar o parte;

6. consideră că incinerarea poate fi acceptată numai dacă este corelată cu recuperarea de 

                                               
1 Pierderi alimentare și risipa alimentelor la nivel mondial, FAO, Roma 2011, p. 5, figura 2.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0264.
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energie și împiedică producerea de emisii de gaze cu efect de seră;

7. solicită statelor membre să sprijine producția și comercializarea locală sustenabilă de 
produse, evitându-se astfel o logistică lungă și uneori complicată și reducând amprenta de 
carbon.


