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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

toiduainete raiskamise vältimise ja toidutarneahela tõhususe suurendamise strateegiate 
kohta ELis
(2011/xxxx(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 191 ja 192, mis käsitlevad 
inimese tervise ja keskkonna kvaliteedi säilitamist, kaitsmist ja parandamist,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid1,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni komisjoni rohelise raamatu kohta, 
mis käsitleb biojäätmete käitlust Euroopa Liidus2,

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni põllumajandustootjate õiglase 
sissetuleku ja toiduainete tarneahela parema toimimise kohta Euroopas3,

– võttes arvesse oma 18. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni põllumajanduse tunnistamise 
kohta strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel4,

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide kohta 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud 
tulevikuprobleemide lahendamisel5,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi 2010. aasta eeluuringut 
toidujäätmete kohta ELi 27 liikmesriigis, 

– võttes arvesse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 2011. aasta uuringut 
„Global food losses and food waste” („Üleilmsed toiduainete kaod ja toidujäätmed”),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et igal aastal läheb Euroopas toiduainete tarneahelas kaotsi ning muutub 
jäätmeteks järjest enam tervislikku ja söödavat toitu – mõningate arvestuste kohaselt kuni 
50%;

B. arvestades, et komisjoni avaldatud uuringu kohaselt toodetakse toidujäätmeid 27 
liikmesriigis umbes 89 miljonit tonni aastas ehk 179 kg inimese kohta ja see varieerub 

                                               
1 ELT L 312, 23.11.2008, lk 3.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0264.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0302.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0006.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0000 (raport A7-0202/2011)
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märgatavalt üksikute liikmesriikide ja eri sektorite vahel, arvestamata 
põllumajandustootmises tekkivaid toidujäätmeid; 

C. arvestades, et ELis elab veel 79 miljonit inimest allpool vaesuspiiri, st rohkem kui 15% 
kodanike sissetulek jääb alla 60% elukohariigi keskmisest sissetulekust, ja nendest 16 
miljonit saab toiduaineid heategevusasutuste kaudu;

D. arvestades, et FAO avaldatud ärevusttekitavate arvude kohaselt kannatab praegu maailmas 
925 miljonit inimest alatoitluse all, mis veelgi vähendab väljavaateid saavutada 
aastatuhande arengueesmärgid, sealhulgas vaesuse ja nälja vähendamine 2015. aastaks 
poole võrra; 

E. arvestades, et FAO uuringu kohaselt tähendab maailma rahvastiku oodatav kasv 7 kuni 9 
miljardi inimeseni, et toiduainete varud peavad 2050. aastaks suurenema 70% võrra;

F. arvestades, et toidujäätmete vähendamine on oluline ja ettevalmistav samm nälja 
vähendamiseks maailmas, FAO hinnangute kohaselt suurenenud nõudlusega 
toimetulekuks ja rahvastiku toiduainetega varustatuse parandamiseks;

G. arvestades, et toidu raiskamisel ei ole mitte üksnes eetiline, vaid ka majanduslik, 
keskkonna-, toitumis- ja tervisealane ning sotsiaalne mõju; 

H. arvestades, et arenguriikidele toiduainete tarneahela tõhususe parandamiseks antav abi 
võib lisaks nende riikide kohaliku majanduse ja jätkusuutliku majanduskasvu otsesele 
edendamisele kaudselt toetada ka põllumajandustoodete maailmakaubanduse tasakaalu ja 
loodusvarade ümberjaotamist;

I. arvestades, et aina rohkem liikmesriike teeb algatusi üldsuse teadlikkuse suurendamiseks 
toidujäätmete tekkimise põhjustest ja tagajärgedest, nende vähendamise meetmetest ning 
säästvuse ja solidaarsuse põhimõtetele tugineva teadusliku ja kodanikukultuuri 
edendamise võimalustest;

J. arvestades, et esmaseks vastutajaks toiduga kindlustatuse tagamisel on toidutarneahela 
sidusrühmad, 

1. on veendunud, et toiduga kindlustatus on üks peamisi inimõigusi, mis toimib tervisliku, 
piisava ja toitaineterikka toidu olemasolu, kättesaadavuse, kasutatavuse ja ajalise 
püsivuse kaudu; 

2. palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel ergutada toidutarneahela tõhususe 
parandamist ning viivitamatult tegeleda toidujäätmete probleemiga kogu tarneahela 
ulatuses; nõuab, et mõlemad aspektid seataks Euroopa poliitilise päevakorra 
prioriteetideks; 

3. väljendab muret asjaolu üle, et iga päev visatakse minema märkimisväärne kogus täiesti 
söödavat toitu ning see toob kaasa toidu, keskkonna, ühiskonna ja majanduse seisukohast 
ärevusttekitavaid tagajärgi; palub seetõttu komisjonil analüüsida, mis põhjustab Euroopa 
Liidus igal aastal 50% toodetud toidu kõrvaldamist, jäätmeteks muutumist ja prügilasse 
ladestamist, lisades toidujäätmete täpse analüüsi, samuti hinnangu mõju kohta, mida see 
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avaldab majandusele, keskkonnale, toitumisele ja sotsiaalvaldkonnale; ühtlasi palub 
komisjonil välja töötada konkreetsed meetmed, et vähendada 2025. aastaks toidujäätmeid 
poole võrra ning samal ajal ennetada biojäätmete teket;

4. peab hädavajalikuks vähendada toidu raiskamist kogu toidutarneahela ulatuses, alates 
põllust kuni tarbija toidulauani; rõhutab vajadust võtta kasutusele kooskõlastatud 
strateegia, millele järgneksid konkreetsed meetmed Euroopa tasandil, et suurendada 
toiduainete tarneahela tõhusust; 

5. palub komisjonil arengupoliitika kujundamisel toetada meetmeid, mille sihiks on 
vähendada jäätmeid kogu toidutarneahela ulatuses arenguriikides, kus tootmismeetodid, 
koristusjärgne majandamine, töötlemis- ja pakkimistaristud ning protsessid on 
problemaatilised ja puudulikud; 

6. võtab teadmiseks, et terminid „toidujäätmed” ja „biojäätmed” ei ole täpselt määratletud; 
on seisukohal, et tavatähenduses mõistetakse „toidujäätmete” all kõiki toiduaineid, mis 
on toiduainete tarneahelast majanduslikel või esteetilistel põhjustel või tarbimistähtaja 
lähenemise tõttu eemaldatud, kuid mis on veel täiesti söödavad ja inimtoiduks kõlblikud 
ning mis alternatiivse kasutusviisi puudumise tõttu visatakse ära, kahjustades keskkonda, 
tekitades majanduskulusid ja vähendades ettevõtete tulusid; 

7. võtab teadmiseks, et Euroopas puudub toidujäätmete ühtlustatud määratlus; kutsub 
seetõttu komisjoni üles esitama seadusandlikku ettepanekut, kus määratletaks 
toidujäätmete liigid ning palutaks biojäätmete lisamist jäätmete kohta kehtivatesse 
eeskirjadesse;

8. soovib rõhutada, et oma eripära tõttu võib põllumajandus etendada põhilist ja teedrajavat 
rolli toidujäätmete vastases võitluses; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama järgmistes 
põllumajandust, kaubandust ja toiduainete turustamist käsitlevates seadusandlikes 
ettepanekutes vastavaid ulatuslikke meetmeid; loodab ühisele tegutsemisele 
investeerimisel põllumajandusalastesse uuringutesse, teadusesse, tehnoloogiasse, 
haridusse, nõustamisse ja innovatsiooni eesmärgiga vähendada toidujäätmeid ning 
ergutada tarbijaid käituma vastutustundlikumalt ja teadlikumalt, et vältida toidujäätmete 
tekkimist;

9. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, et 
teavitada üldsust toidujäätmete tekkimise põhjustest ja tagajärgedest ning jäätmete 
vähendamise meetmetest, toetades säästvuse ja solidaarsuse põhimõtetele tuginevat 
teaduslikku ja kodanikukultuuri; nõuab toitumiskoolituse kursuste korraldamist, eelkõige 
keskastme õppeasutustes, et soodustada paremat käitumist; rõhutab kohalike 
omavalitsusorganite ja munitsipaalettevõtete olulist rolli toidujäätmete tekke ennetamist 
ja vähendamist käsitleva teabe ja toe pakkumisel kodanikele;

10. kiidab heaks mitmetes liikmesriikides juba käivitatud algatused, mille eesmärk on koguda 
kohalikul tasandil kokku müümata jäänud põllumajandustooted ja toiduained, et jagada 
need ostuvõimetule elanikkonnale; rõhutab seejuures niisuguste toodete sorteerimise ja 
jagamisega tegelevate vabatahtlike kui ka raiskamisvastaseid süsteeme ja meetmeid 
koostavate spetsialiseerunud ettevõtete väärtuslikku panust;
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11. nõuab, et komisjon teeks kindlaks viisid ja vahendid, mis võimaldaksid põllumajandus-
ja toidutööstusettevõtteid, hulgimüügiturge, kauplusi, jaemüügikette ning avaliku ja 
erasektori toitlustusettevõtteid ja restorane paremini toidujäätmete vastasesse tegevusse 
kaasata;

12. kutsub komisjoni üles kaaluma võimalikke muudatusi toitlustusettevõtteid puudutavates 
riigihanke-eeskirjades, nii et kõigi muude tingimuste võrdväärsuse korral eelistataks 
lepingute sõlmimisel ettevõtjaid, kes tagavad turustamata (müümata) jäänud toodangu 
tasuta ümberjaotamise ostuvõimetule elanikkonnale ja edendavad konkreetseid meetmeid 
toidujäätmete vähendamiseks eelnevas toiduahelas; 

13. kutsub komisjoni üles hindama ja ergutama meetmeid toidujäätmete vähendamiseks 
toiduahela algosas, näiteks kahe kehtivusajaga märgistus („müüa enne” ja „tarvitada 
enne”) ning aegunud või kahjustatud toodete soodushinnaga müük, samuti pakendamise 
vähendamiseks, et tööstusliku ökodisaini abil saavutada keskkonnasõbralikud tooted; 

14. kutsub liikmesriike üles ergutama ja toetama algatusi, mis edendavad säästvat väikese ja 
keskmise ulatusega tootmist, mis on seotud kohaliku ja piirkondliku turu ja tarbimisega; 
tunnistab, et kohalikud turud on keskkonnasäästlikud ja suurendavad primaarsektori 
stabiilsust; palub, et ühises põllumajanduspoliitikas tagataks edaspidi vajalik rahastamine 
otsemüügi ja kohaliku turu edendamiseks ning edendataks igati toidu transportimise 
vähendamist ja nn nullkilomeetreid;

15. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon nimetaksid 2013. aasta toidu raiskamise 
vastaseks Euroopa aastaks, mis oleks oluline ELi kodanike teavitamise ja teadlikkuse 
suurendamise algatus, ja keskendaksid valitsuste tähelepanu sellele tähtsale teemale, 
eesmärgiga eraldada piisavalt vahendeid lähiajal eesseisvate probleemide lahendamiseks;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Toidu raiskamine on oma ulatuse tõttu muutunud ülemaailmseks probleemiks, mis kajastub 
kogu toidutarneahela ulatuses, põllult kuni tarbija toidulauani.

Mõningate alates 1974. aastast kuni tänaseni kogutud andmete põhjal hinnatakse toidu 
raiskamise kasvu poole võrra.

Toidujäätmed tekivad põllumajandusmaadel, töötlevas tööstuses, turustamisega tegelevates 
ettevõtetes, tarbijate kodudes; toitu raisatakse nii tööstus-, kui ka arenguriikides. Toidu 
raiskamine on tootmisharu kõrvale tekitanud alternatiivse haru ning omab mitmekülgset 
negatiivset mõju.

Toidu raiskamise küsimus vastandub toiduga kindlustatuse põhiprobleemile, mida arvukad 
asjaolud tõsiselt mõjutavad, sealhulgas piiratud loodusvarad arvestades maailma kasvavat 
rahvastiku arvu ja kõige vaesema elanikkonna halb juurdepääs toidule.

Seetõttu koostatakse analüüse ja arvamusi meie käsutuses oleva toidu kasutamise kohta.

FAO ülesandel tehtud hiljutine uuring tõi päevavalgele ärevusttekitavad andmed, mis 
puudutavad eelkõige tööstusriike: Euroopas ja Põhja-Ameerikas raisatakse elaniku kohta 
umbes 95 kuni 115 kg toitu aastas, seevastu Sahara-taguses Aafrikas 6 kuni 11 kg.

Toidu raiskamise põhjused ei ole ühesugused: need sõltuvad põllumajandusliku toidutööstuse 
ahela eri tasemetest, toote liigist ja ka paigast, kus toitu raisatakse. Kui jaotada ahel viieks 
faasiks (põllumajanduslik tootmine, käitlemine ja ladustamine, töötlemine, turustamine ja 
tarbimine), siis võib märgata kui erinev on nende roll täiesti tarbitava toidu ära viskamisel:
alates saagikoristusel ja ladustamisel tekkivatest kadudest, kehvadest transporditingimustest, 
valest pakendamisest kuni lõpptarbija halbade harjumusteni toiduainete ostmisel ja 
kasutamisel.
Tööstusriikides raisatakse toitu eelkõige viimases, turustamise ja tarbimise faasis, mille 
põhjuseks on toodetud toidu üleküllus, samal ajal kui arenguriikides raisatakse toitu eelkõige 
esimeses faasis arenenud põllumajandustehnika, turvalise transpordisüsteemi ja taristu 
(näiteks külmaahela) ja turvalise ladustamise võimaluse puudumise tõttu.

Kõnealused andmed näitavad, et tänapäeval toodetud toitu võib tegelikult söögina uuesti 
kasutada, mitte ära visata nagu teisi jäätmeid, mõjutades märkimisväärselt keskkonda ja 
majandust ning eetilisi aspekte. 

Liigse toidu tootmine, mida me ei tarbi, on keskkonna seisukohast väga kulukas: 
loodusvarade (eelkõige vee) ja energia kasutamine, samuti atmosfääri saastamine 
heitgaasidega; hinnatakse, et umbes 89 miljonit tonni äravisatud toitu Euroopas toodab 170 
miljonit tonni süsinikdioksiidi aastas.
Lisaks keskkonnale tekitatud kahjule, mille põhjuseks on kasutamata jääva toidu tootmine, 
tuleb arvesse võtta ka tekkinud jäätmete töötlemis- ja käitlemiskulu ning tootvate ettevõtete 
saamata jäänud tulu.

Toiduainete raiskamise vastane võitlus peab muutuma Euroopa poliitilise päevakorra 
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prioriteediks; komisjonilt, nõukogult ja liikmesriikidelt nõutakse konkreetseid strateegiaid ja 
meetmeid, et vähendada toidu raiskamist poole võrra kogu tarneahela ulatuses aastaks 2025, 
parandada tarneahela tõhusust, samuti tõsta avaliku arvamuse teadlikkust teemal, mida 
erinevate põhjuste tõttu välditakse.

On vajalik, et elanikke teavitataks mitte ainult toidu raiskamise põhjustest ja tagajärgedest, 
vaid ka selle vähendamiseks võetavatest meetmetest; tuleb edendada teaduslikku ja 
kodanikukultuuri säästvuse ja solidaarsuse põhimõttel, et ergutada asjakohaseid 
käitumismudeleid.

Kogemus näitab, et nii vabatahtlike kui ka asjatundjate raiskamisvastase kultuuri levitamise ja 
teostamise spontaansetel algatustel on olnud suur edu piirkondades, kus need on teoks saanud.

Seetõttu nõutakse 2013. aasta kuulutamist Euroopa toidu raiskamise vastaseks aastaks, mis on 
teavitamise ja teadlikkuse tõstmise oluline vahend kõnealusel tähtsal teemal.


