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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ker v celotni Evropi izgube hrane, ki nastanejo med proizvodnjo, po pobiranju pridelka in 
med predelavo, ter živilski odpadki, ki nastanejo pri prodaji in potrošnji, znašajo 280 
kilogramov na prebivalca letno1, pri čemer velik del te hrane konča na odlagališčih ali v 
sežigalnicah, med gnitjem oziroma sežiganjem pa nastaja velika količina toplogrednih 
plinov (metan);

– ker večina živilskih odpadkov v Evropi in Severni Ameriki nastane na ravni prodaje in 
potrošnje, medtem ko je v državah v razvoju glavni problem na ravni proizvodnje, 
pobiranja pridelka, predelave in prevoza;

1. je prepričan, da mora biti preprečevanje izgub hrane tako z moralnega kot tudi okoljskega 
vidika prva prednostna naloga politike EU o bioloških odpadkih;

2. se zaveda, da izgub hrane in živilskih odpadkov ni mogoče popolnoma preprečiti, vendar 
je treba, ko nastanejo, z njimi ravnati na najboljši razpoložljivi način, za kar ne 
zadostujejo zgolj naložbe v tehnologijo, ampak je treba tudi spremeniti naše vedenje, da bi 
čim manj izbirali najmanj zaželene možnosti, in sicer odlagališča in sežigalnice odpadkov;

3. se zaveda, da je v Evropi, kjer največ živilskih odpadkov nastane na ravni prodaje in 
potrošnje, razmeroma malo možnosti, da bi z regulacijo in zakonodajo izboljšali razmere 
ter da je treba k temu v glavnem prispevati z izmenjavo najboljše prakse, izboljšavami 
postopkov za obdelavo hrane ter spremembo vedenja na ravni podjetij in posameznikov; 
zato poziva Komisijo in države članice, naj podprejo kampanje, usmerjene k tem ciljem; 

4. meni, da zaradi pretiranih „zahtev po kakovosti“ (ne glede na to, ali jih nalaga evropska 
oziroma nacionalna zakonodaja ali notranja pravila podjetja) veliko hrane po nepotrebnem 
zavržemo, kar povečuje količino živilskih odpadkov;

5. se sklicuje na svojo resolucijo z dne 6. julija 2010 o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z 
biološkimi odpadki v Evropski uniji2, zlasti na odstavke od 1 do 4, v katerih Komisijo 
poziva, naj predloži poseben zakonodajni predlog za obdelovanje bioloških odpadkov, 
med katerimi so živilski odpadki le en del;

6. meni, da je lahko sežiganje odpadkov sprejemljivo le, če je vezano na ponovno pridobitev 
energije in se preprečijo emisije toplogrednih plinov;

7. poziva države članice, naj podprejo trajnostno lokalno proizvodnjo in trženje proizvodov, 
s čimer bi se izognili dolgotrajni in včasih zapleteni logistiki ter zmanjšali ogljični odtis.

                                               
1 Svetovne izgube hrane in živilski odpadki, FAO, Rim 2011, str. 5, slika 2.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0264.


