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Oszczędne gospodarowanie zasobami:
ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie
bezpieczeństwa żywności
W ramach planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym UE dąży do nadania
większego znaczenia bardziej wydajnemu wykorzystaniu zasobów dzięki ograniczeniu marnowania
żywności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa żywności. W maju 2017 r. Parlament Europejski ma
przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy, w którym zaproponowano
środki służące zmniejszeniu do 2030 r. o połowę ilości marnotrawionej rocznie w UE żywności
zdatnej do spożycia (88 mln ton).

Kontekst
Co roku produkuje się około 4 mld ton metrycznych żywności, z czego 30–50 % (lub 1,2–2 mld ton) marnuje
się z powodu niewłaściwych praktyk w odniesieniu do zbiorów, magazynowania i transportu, jak również z
powodu marnowania żywności na rynku i przez konsumentów. Wyżywienie populacji, która do 2050 r. ma
liczyć 9,6 mld osób, stanie się bezprecedensowym wyzwaniem dla ludzkości oraz będzie wymagało
wszechstronnej i zintegrowanej strategii globalnej. Zwiększenie produkcji żywności jest tylko jednym z wielu
sposobów, by stawić czoła temu wyzwaniu. Naukowcy twierdzą, że jedną ze strategii poprawy dostępności
żywności byłoby po prostu ograniczenie jej marnowania. To z kolei mogłoby przyczynić się do zmniejszenia
potrzeby większej produkcji w celu zaspokojenia rosnącego popytu na żywność, co złagodziłoby presję na
zasoby i umożliwiło obniżenie emisji gazów cieplarnianych (UE zobowiązała się do ich zmniejszenia o 20 % do
2020 r. w porównaniu do poziomów z 1990 r.).

Marnowanie żywności w UE
Szacuje się, że w całym łańcuchu dostaw w UE marnuje się około 88 mln ton żywności, tj. 173 kg na osobę
rocznie, i jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, to zgodnie z przewidywaniami liczba ta wzrośnie
do 2020 r. do około 126 mln ton rocznie. Największy udział w marnowaniu żywności w UE mają
gospodarstwa domowe (53 %), za nimi plasują się rolnictwo/ przetwórstwo spożywcze (19 %). Te dwa
sektory odpowiadają za ponad dwie trzecie (72 %) marnowania żywności w UE. Za pozostałą część
odpowiadają sektory gastronomiczny/ dostaw żywności (12 %), produkcji podstawowej (11 %) i sprzedaży
detalicznej/hurtowej (5 %). Za średnim poziomem marnowania żywności na mieszkańca kryją się duże
różnice między krajami UE. Zgodnie z badaniem z 2013 r. najwięcej żywności (wyrażonej w kilogramach na
mieszkańca) marnuje się w Holandii (541 kg), Belgii (345 kg), na Cyprze (327 kg) i w Estonii (265 kg).
Natomiast najmniej w Słowenii (72 kg), na Malcie i w Rumunii (76 kg), Grecji (80 kg) oraz Republice Czeskiej
(81 kg). Ogólnie rzecz biorąc, w państwach członkowskich UE-15 widoczna jest tendencja do większego
marnowania żywności na osobę niż w krajach UE-12.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W sprawozdaniu z własnej inicjatywy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjętym w dniu 11 kwietnia 2017 r. Parlament Europejski apeluje o
całościowe i skoordynowane podejście do zapobiegania marnowaniu żywności w odpowiedzi na
zaproponowany przez Komisję pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (2015), który obejmuje
cały cykl – od produkcji i konsumpcji po gospodarowanie odpadami i rynek surowców wtórnych – i tym
samym zamyka obieg. Posłowie do PE z tej komisji proponują określenie jasnej definicji marnowania
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żywności, wspólną metodę pomiaru tego zjawiska, prawnie wiążący cel jego ograniczenia o 50 % do 2030 r.
oraz cel ograniczenia o co najmniej 30 % do 2025 r. dla państw członkowskich UE. Komisja uważa, że organy
krajowe i zainteresowane podmioty muszą pomóc konsumentom w zrozumieniu różnicy między datą
„najlepiej spożyć przed”, po której upływie żywność nadal nadaje się do spożycia, a terminem przydatności
do spożycia, który wskazuje ostateczną datę spożycia danego produktu. W sprawozdaniu stwierdzono, że
Komisja powinna ocenić ewentualne korzyści usunięcia niektórych dat z produktów, w których przypadku nie
istnieje zagrożenie dla zdrowia publicznego ani środowiska. Ponadto w sprawozdaniu zaapelowano do
Komisji, aby zaproponowała zmianę dyrektywy VAT, która jednoznacznie zezwalałyby na zwolnienie darów
żywnościowych z opodatkowania. Oprócz tego stwierdzono w nim, że powinna istnieć możliwość
finansowania ze środków unijnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kosztów
zbiórki, transportu, magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2223(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawczyni:
Biljana Borzan (S&D, Chorwacja).
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