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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om hvordan madspild kan undgås: strategier for en mere effektiv fødevarekæde i EU
(2011/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 191 og 192 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
som vedrører bevarelse, beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed og 
miljøkvaliteten,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 
om affald og om ophævelse af visse direktiver1,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om Kommissionens grønbog om håndtering 
af bioaffald i EU2,

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om rimelige indkomster for 
landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa3,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2011 om anerkendelse af landbruget som en 
strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed4,

– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2011 med titlen "Den fælles landbrugspolitik på 
vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder"5,

– der henviser til den forberedende undersøgelse om madspild i EU-27 fra Kommissionens 
GD Miljø (2010), 

– der henviser til FAO-undersøgelsen (2011) om globalt madspild ("Global food losses and 
food waste"),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at der hvert år i Europa er en voksende mængde sund og spiselig mad -
ifølge visse vurderinger op til 50 % - som går tabt i alle led af fødevareforsyningskæden 
og bliver til affald,

B. der henviser til, at det i en undersøgelse offentliggjort af Kommissionen anslås, at den 
årlige produktion af fødevareaffald i de 27 medlemsstater udgør ca. 89 mio. ton, svarende 
til 179 kg pr. indbygger, med nogle meget store forskelle mellem de enkelte lande og de 

                                               
1 EUT L 312 af 23.11.2008, s. 3.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0264.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0302.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0006.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0000 (betænkning A7-0202/2011).
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enkelte sektorer, uden at man dog kommer nærmere ind på landbrugets spild på 
produktionsniveau,

C. der henviser til, at der i EU stadig er 79 mio. mennesker, der lever under 
fattigdomsgrænsen – med andre ord har over 15 % af EU-borgerne en indkomst på mindre 
end 60 % af gennemsnitsindkomsten i bopælslandet, blandt dem er der 16 mio., som har 
modtaget fødevarehjælp gennem velgørende organisationer,

D. der henviser til de bekymrende tal, som FAO har offentliggjort, og som viser, at der i 
øjeblikket er 925 mio. mennesker i verden, som er i fare for underernæring; der henviser 
til, at disse tal gør det endnu vanskeligere at nå 2015-målene, herunder målet om en 
halvering af fattigdom og sult inden 2015,

E. der henviser til, at det globale befolkningstals forventede stigning fra 7 til 9 mia. ifølge 
FAO-undersøgelserne vil kræve en forøgelse af fødevareforsyningerne på 70 % frem til 
2050,

F. der henviser til, at et vigtigt og foreløbigt skridt for at bekæmpe og mindske sulten i 
verden, imødegå FAO's forventede stigning i efterspørgslen og forbedre befolkningens 
ernæringsniveau er en reduktion af madspildet,

G. der henviser til, at madspild ikke bare har etiske konsekvenser, men også økonomiske, 
miljømæssige, sociale, ernæringsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser,

H. der henviser til, at den bistand, som udviklingslandene får til at forbedre effektiviteten af 
deres landbrugsfødevaresektorer, ikke kun er til direkte gavn for de lokale økonomier og 
den bæredygtige vækst i disse områder, men også er til indirekte gavn for balancen i 
verdenshandelen med landbrugsprodukter og omfordelingen af naturressourcerne,

I. der henviser til, at et stadig større antal medlemsstater er ved at iværksætte initiativer for 
at gøre offentligheden bevidst om madspildets årsager og konsekvenser, om de måder, 
hvorpå det kan mindskes, og om fremme af en videnskabelig kultur og samfundskultur 
styret af principperne om bæredygtighed og solidaritet,

J. der henviser til, at ansvaret for fødevaresikkerhed primært ligger hos 
fødevareforsyningskædens aktører, 

1. mener, at fødevaresikkerhed er en grundlæggende menneskeret, som kommer til udtryk 
via adgang til og tilgængelighed, anvendelse og tidsmæssig stabilitet af en sund, passende 
og nærende ernæring;

2. anmoder Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme strategier, der tager 
sigte på at forbedre effektiviteten af fødevareforsyningskæden og på hurtigst muligt at 
tackle problemet med madspild hele vejen igennem forsyningskæden; opfordrer dem 
indtrængende til at prioritere begge disse aspekter inden for den europæiske politiske 
dagsorden,

3. er bekymret over, at der hver dag er en betydelig mængde mad, som sagtens kan spises, 
men bliver smidt ud, hvilket har foruroligende konsekvenser set ud fra et 
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fødevaremæssigt, miljømæssigt, socialt og økonomisk synspunkt; anmoder derfor 
Kommissionen om at analysere årsagerne til og konsekvenserne af, at man hvert år i 
Europa kasserer, spilder og bortskaffer ca. 50 % af de fremstillede fødevarer, og til, at 
foretage et nøjagtigt skøn over spildet og en vurdering af de økonomiske, miljømæssige, 
ernæringsmæssige og sociale konsekvenser; anmoder ligeledes Kommissionen om at 
fastlægge konkrete foranstaltninger, der har til formål at halvere madspildet inden 2025, 
og samtidig hindre produktionen af bioaffald;

4. anser det for absolut nødvendigt at reducere madspildet i hele fødevarekæden fra jord til 
bord; insisterer på nødvendigheden af at vedtage en koordineret strategi, som følges op af 
konkrete foranstaltninger på europæisk plan, der tager sigte på at forbedre effektiviteten 
af fødevareforsyningskæden;

5. opfordrer Kommissionen til, at den ved fastlæggelsen af udviklingspolitikkerne støtter 
foranstaltninger, der har til formål at reducere spild i hele fødevareforsyningskæden i 
udviklingslandene, hvor produktionsmetoderne, håndteringen af de høstede afgrøder, 
infrastrukturerne og forarbejdnings- og emballeringsprocesserne er problematiske og 
utilstrækkelige,

6. bemærker, at der er forvirring med hensyn til definitionen af udtrykkene "madspild" og 
"bioaffald"; mener, at man ved "madspild" almindeligvis forstår alle fødevarer, som 
fødevareforsyningskæden kasserer af økonomiske eller æstetiske årsager, eller som er tæt 
på udløbsdatoen, men som sagtens stadig kan spises og potentielt er beregnet til konsum, 
og som grundet fraværet af en eventuel alternativ brug i sidste ende kasseres og 
bortskaffes, hvilket har negative konsekvenser set ud fra et miljømæssigt synspunkt, samt 
når det gælder de økonomiske omkostninger og virksomhedernes manglende fortjeneste;

7. bemærker, at der i Europa ikke eksisterer en ensartet definition af madspild; anmoder 
derfor Kommissionen om at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag, som definerer den 
typemæssig klassifikation af "madspild", og anmoder om, at man også medtager bioaffald 
i de gældende bestemmelser om definition af affald;

8. ønsker at understrege, at landbruget på grund af selve sin karakter kan spille en vigtig og 
førende rolle i bekæmpelsen af madspild; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen 
til i sine kommende lovgivningsmæssige forslag om landbrug, handel med og distribution 
af fødevarer at medtage ambitiøse foranstaltninger, som går i denne retning; håber på en 
fælles indsats i form af investeringer i forskning, videnskab, teknologi, uddannelse, 
offentliggørelse og innovation inden for landbruget med det formål at reducere madspild 
og tilskynde forbrugerne til at opføre sig mere ansvarligt og bevidst forebygge madspild;

9. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme 
bevidstgørelseskampagner for at oplyse befolkningen om madspildets årsager og 
konsekvenser og om måder, hvorpå det kan reduceres, idet man fremmer en 
videnskabelig kultur og samfundskultur, der er styret af principperne om bæredygtighed 
og solidaritet; opfordrer til, at der indføres fødevareundervisningsforløb, navnlig i skoler 
og uddannelsesinstitutioner på gymnasieniveau, med henblik på at fremme en mere 
korrekt adfærd; understreger den vigtige rolle, som de lokale myndigheder og 
kommunale virksomheder spiller, når det gælder om at give information og støtte til 
borgerne om forebyggelse og reduktion af madspild;
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10. bifalder de initiativer, som man allerede har taget i de forskellige medlemsstater for på 
lokalt plan at indsamle de landbrugsprodukter og fødevarer, der ikke er blevet solgt, og 
forære dem til de grupper af borgere, der ikke har nogen købekraft; påpeger i den 
forbindelse det værdifulde bidrag, som ydes af både de frivillige, der sorterer og uddeler 
produkterne, og de foreninger af fagfolk, der udvikler systemer og træffer 
foranstaltninger til bekæmpelse af spild;

11. opfordrer Kommissionen til at identificere måder og midler til større inddragelse af 
landbrugsfødevarevirksomhederne, engrosmarkederne, butikkerne, distributionskæderne, 
kantinerne og de offentlige og private spisesteder i praksisser til bekæmpelse af spild;

12. anmoder Kommissionen om at overveje eventuelle ændringer af bestemmelserne om 
offentlige indkøb i forbindelse med restaurationstjenester, så man ved tildelingen af 
kontrakter – alt andet lige - foretrækker de virksomheder, der garanterer gratis uddeling 
til de grupper af borgere, der ikke har nogen købekraft, af tilbageblevne (usolgte) 
produkter, og som fremmer konkrete tiltag for at reducere spild opstrøms;

13. anmoder Kommissionen om at vurdere og tilskynde til foranstaltninger, der tager sigte på 
at reducere madspild opstrøms, f.eks. en mærkning med to udløbsdatoer (én for salg og 
én for anvendelse) og salg til nedsat pris af produkter, som er beskadigede eller tæt på 
udløbsdatoen, samt på at mindske emballagen, således at der opnås miljøvenlige 
produkter ved hjælp af industrielt miljødesign;

14. anmoder medlemsstaterne om at fremme og støtte initiativer, der er rettet mod at fremme 
bæredygtig produktion i lille og mellemstor målestok i forbindelse med lokale og 
regionale markeder og forbrug; anerkender, at de lokale markeder er bæredygtige set ud 
fra et miljømæssigt synspunkt, og at de bidrager til den primære sektors stabilitet; 
anmoder om, at den fælles landbrugspolitik i fremtiden øremærker de nødvendige midler 
til fremme af direkte salg, lokale markeder samt enhver indsats for at fremme en kort 
distributionskæde eller en nul-kilometer-distributionskæde;

15. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at gøre 2013 til det europæiske år 
mod madspild, som et vigtigt informations- og reklameinitiativ, når det gælder om at 
bevidstgøre de europæiske borgere og henlede de nationale regeringers opmærksomhed 
på dette vigtige spørgsmål med henblik på bevilling af tilstrækkelige midler til de 
udfordringer, der skal tackles i den nærmeste fremtid;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Madspildet er blevet så omfattende, at det må betragtes som et verdensomspændende 
problem, der afspejles i alle led af fødevareforsyningskæden, lige fra jord til bord.

På baggrund af visse tal fra 1974 og frem til i dag anslås det, at det globale madspild er steget 
med 50 %.

Spildet sker på landbrugsmarkerne, i forarbejdningsindustrien, i distributionsvirksomhederne 
og i forbrugernes hjem, og det finder sted både i de industrialiserede lande og i 
udviklingslandene. Dette madspild, som skaber en industri parallelt med 
produktionsindustrien, forårsager en lang række negative eksternaliteter.

Spørgsmålet om madspild står i modsætning til det grundlæggende problem med 
fødevareforsyning, som bringes i fare af en række faktorer, bl.a. de begrænsede 
naturressourcer i forhold til det stigende globale befolkningstal og de fattigste 
befolkningsgruppers ringe adgang til fødevarer.

Dette giver anledning til en række analyser og overvejelser om vores anvendelse af den mad, 
vi har til rådighed.

En nylig undersøgelse bestilt af FAO viser nogle ret bekymrende tal, navnlig for den 
industrialiserede verdens vedkommende. Europæerne og nordamerikanerne spilder mellem 95 
og 115 kg mad om året, sammenlignet med 6-11 kg i Afrika syd for Sahara.

Årsagerne til spildet er ikke altid de samme. De varierer alt efter de forskellige niveauer i 
fødevareforsyningskæden, produkttypen og det sted, hvor spildet sker. Hvis man opdeler 
fødevarekæden i fem sektorer (landbrugsproduktion, håndtering og oplagring, behandling, 
distribution og forbrug), kan man se, at forskellige handlemåder inden for hver sektor 
medfører, at mad, der sagtens kan spises, bliver smidt ud. Det gælder spild i forbindelse med 
høst og oplagring, transport under usikre forhold, forkert emballering og de endelige 
forbrugeres dårlige vaner, når de køber og bruger fødevarer.

Hvad de industrialiserede lande angår, er størstedelen af spildet koncentreret i de sidste faser, 
dvs. distribution og forbrug, hvilket navnlig skyldes overfloden af produceret mad, mens det i 
udviklingslandene er koncentreret i de første faser, fordi der mangler avancerede 
landbrugsteknikker, effektive systemer og infrastruktur til transport (f.eks. kølekæder) samt 
sikre oplagringsmuligheder.

Disse tal viser, at den mængde mad, der fremstilles i dag, i virkeligheden kan genanvendes til 
ernæringsformål i stedet for at blive bortskaffet som en hvilken som helst anden form for 
affald, hvilket har betydelige konsekvenser set ud fra et miljømæssigt, økonomisk og etisk 
synspunkt.

Fremstilling af overskydende mad, som vi ikke bruger, har nemlig nogle høje 
miljøomkostninger, både når det gælder forbruget af energi og naturressourcer (først og 
fremmest vand), og når det gælder emissionen af drivhusgasser i atmosfæren. Det anslås 
således, at de ca. 89 mio. tons mad, der hvert år bliver smidt ud i Europa, producerer 170 mio. 
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tons CO2-ækvivalenter om året. Ud over de miljømæssige skader, som man forårsager ved at 
fremstille mad, man ikke bruger, skal man tage højde for omkostningerne ved at behandle og 
bortskaffe den mad, der nu er blevet til affald, og den manglende fortjeneste for 
produktionsvirksomhederne.

Bekæmpelse af madspild bør stå højt på den politiske dagsorden i Europa. Kommissionen, 
Rådet og medlemsstaterne skal udarbejde konkrete strategier og foranstaltninger, der tager 
sigte på at halvere madspildet i hele forsyningskæden inden 2025, forbedre industriens 
effektivitet og gøre offentligheden bevidst om et spørgsmål, som på mange måder stadig er 
ukendt.

Folk skal oplyses, ikke blot om årsager til og konsekvenser af affald, men også om måder, 
hvorpå det kan reduceres. Det er nødvendigt at fremme en videnskabelig kultur og en 
samfundskultur, der er styret af principperne om bæredygtighed og solidaritet, således at der 
tilskyndes til en mere korrekt adfærd.

Erfaringerne viser, at spontane initiativer fra foreningers side, både frivillige foreninger og 
foreninger af fagfolk, som tager sigte på at reklamere for og fremme en kultur, hvor man 
bekæmper spild, har haft stor succes i de områder, hvor de er blevet gennemført.

Derfor anmoder Parlamentet om, at 2013 erklæres for europæisk år mod madspild, som 
dermed vil blive et vigtigt informations- og bevidstgørelsesinstrument for dette væsentlige 
emne. 


