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Fråga för skriftligt besvarande E-003419/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Yannick 
Jadot (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), 
Sylwia Spurek (S&D), Maria Noichl (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Michèle Rivasi 
(Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), 
Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Nikolaj 
Villumsen (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Klaus Buchner 
(Verts/ALE), Eleonora Evi (NI)

Angående: Från jord till bord-strategin: Att utesluta kött- och mejerirelaterade åtgärder ur den slutliga 
färdplanen

Kommissionen har meddelat att från jord till bord-strategin skulle revolutionera vårt sätt att producera 
och konsumera livsmedel i EU. I färdplanen för strategin anges att jordbruket står för 10,3 procent av 
EU:s utsläpp av växthusgaser och att nästan 70 procent av dessa utsläpp kommer från djursektorn. I 
en tidigare version av strategin, som läckte ut före offentliggörandet, föreslog kommissionen mycket 
progressiva åtgärder för att ändra produktions- och konsumtionsmönstren i syfte att minska 
animalieproduktionens miljökonsekvenser. De flesta av dessa åtgärder har däremot inte tagits med i 
den slutliga versionen. Kan kommissionen besvara följande frågor:

1. Varför har kommissionen ersatt formuleringen att den ’kommer att föreslå att stimulering av 
produktion eller konsumtion av kött ska stoppas’ med ”När det gäller kött bör denna översyn 
inriktas på hur EU kan använda programmet för att främja de mest hållbara och koldioxideffektiva 
produktionsmetoderna inom djurhållningen”?

2. Varför har kommissionen ersatt ”mindre kött” med ”mindre rött kött och bearbetat kött” i 
meningen ’en övergång till en mer växtbaserad kost med mindre kött kommer inte bara att 
minska risken för livshotande sjukdomar som cancer, utan även livsmedelssystemets 
miljöpåverkan’?

3. Varför har kommissionen uteslutit förlängningen av den obligatoriska ursprungsmärkningen på 
förpackningarnas framsida till att omfatta mjölk samt mjölk och kött som används som 
ingredienser?


