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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av att livsmedelsförluster under produktion, efter skörd och vid 
bearbetning, samt matsvinnet i detaljhandels- och konsumentledet i Europa som helhet 
uppgår till 280 kg/år per person1, varav en stor del hamnar i deponier eller 
förbränningsanläggningar, vilket i sin tur producerar stora mängder växthusgaser (metan) 
under förruttnings- och förbränningsprocessen,

– med beaktande av att matsvinn i Europa och Nordamerika främst förekommer i 
detaljhandels- och konsumentledet, till skillnad från i utvecklingsländerna där de mest 
problematiska leden är produktion, skörd, bearbetning och transport.

1. Europaparlamentet är övertygat om att förebyggandet av livsmedelsförluster bör vara den 
främsta prioriteringen i EU:s politik om bioavfall, både från en etisk och miljömässig 
synpunkt.

2. Europaparlamentet är medvetet om att livsmedelsförluster och matsvinn i viss mån är 
oundvikliga fenomen som när de väl inträffar behöver hanteras på bästa möjliga sätt med 
till buds stående medel. Parlamentet är dessutom medvetet om att det krävs investeringar 
inte bara inom teknik utan även insatser för att förändra vårt beteende för att undvika de 
minst önskvärda alternativen, dvs. deponering och förbränning.

3. Europaparlamentet är medvetet om att det i Europa, där det största matsvinnet sker i 
detaljhandels- och konsumentledet, inte finns mycket utrymme för att förbättra situationen 
med regler och lagstiftning utan att detta främst bör ske genom ett utbyte av bästa 
metoder, förbättrade rutiner i behandlingen av livsmedel och ändrat beteende bland 
företag och konsumenter. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att stödja kampanjer för dessa mål. 

4. Europaparlamentet anser att orimliga ”kvalitetskrav” (antingen de åläggs genom 
unionslagstiftning, nationell lagstiftning eller interna företagsregler) ligger till grund för 
mycket onödigt kasserande, vilket ökar mängden livsmedel som går till spillo.

5. Europaparlamentet hänvisar till sin resolution av den 6 juli 2010 om kommissionens 
grönbok om hantering av bioavfall i Europeiska unionen2, särskilt punkterna 1 till 4, där 
parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett särskilt lagstiftningsförslag för 
behandlingen av bioavfall, där matsvinn endast utgör en del av avfallet.

6. Europaparlamentet anser att förbränning endast kan godtas när det är kopplat till 
energiåtervinning och hindrar utsläpp av växthusgaser.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja hållbar lokal produktion och 
                                               
1 ”Global Food Losses and Food Waste” (Globala livsmedelsförluster och matsvinn), FAO, Rom 2011, s. 5, 
Figur 2.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0264.
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saluföring av produkter för att på så sätt undvika lång och ibland komplicerad logistik och 
minska utsläppen av koldioxid.


