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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

toimista ruoan haaskauksen välttämiseksi: strategiat elintarvikeketjun tehostamiseksi 
EU:ssa
(2011/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 ja 192 artiklan, 
jotka koskevat ihmisten terveyden ja ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja 
parantamista,

– ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19. marraskuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman komission vihreästä 
kirjasta "Biojätehuolto Euroopan unionissa"2,

– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Oikeudenmukaiset tulot 
maanviljelijöille: toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan"3,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman maatalouden 
tunnustamisesta strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä4,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Yhteinen 
maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita 
tulevat haasteet?"5,

– ottaa huomioon Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston julkaiseman 
taustaselvityksen elintarvikejätteestä EU-27:ssä (2010),

– ottaa huomioon FAO:n tutkimuksen "Global food losses and food waste" (2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa päätyy Euroopassa vuosittain yhä 
suurempi osa – joidenkin arvioiden mukaan jopa 50 prosenttia – terveellisestä ja 
syötäväksi kelpaavasta ruoasta jätteeksi;

B. ottaa huomioon, että komission julkaisemassa selvityksessä arvioidaan, että 
elintarvikejätettä syntyy 27 jäsenvaltiossa vuosittain noin 89 miljoonaa tonnia eli 179 kg 

                                               
1 EUVL L 312, 23.11.2008, s. 3.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0264.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0302.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0006.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0000 (mietintö A7-0202/2011).
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henkeä kohden vaihdellen paljon yksittäisten jäsenvaltioiden ja toimialojen välillä, eikä 
luvuissa ole vielä edes otettu huomioon maataloustuotannossa syntyvää elintarvikejätettä;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa elää yhä 79 miljoonaa ihmistä köyhyysrajan 
alapuolella, eli yli 15 prosenttia kansalaisista ansaitsee vähemmän kuin 60 prosenttia 
asuinmaansa keskitulosta, ja että näistä ihmisistä 16 miljoonaa on saanut elintarvikeapua 
hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta;

D. ottaa huomioon FAO:n ilmoittamat hälyttävät luvut, joiden mukaan 925:tä miljoonaa 
ihmistä maailmassa uhkaa tällä hetkellä aliravitsemus ja jotka vievät entistä 
kaukaisemmaksi mahdollisuuden saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet, joihin kuuluu 
köyhyyden ja nälän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä;

E. ottaa huomioon, että FAO:n tutkimuksen mukaan maailman väkiluvun ennakoitu kasvu 
7 miljardista 9 miljardiin edellyttää elintarviketarjonnan kasvua 70 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä;

F. ottaa huomioon, että tärkeä ensiaskel nälän torjumiseksi ja vähentämiseksi maailmassa, 
FAO:n arvioiman lisääntyvän kysynnän tyydyttämiseksi sekä väestön ravitsemustason 
parantamiseksi on vähentää ruoan haaskausta;

G. ottaa huomioon, että ruoan haaskauksesta ei aiheudu ainoastaan eettisiä, vaan myös 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä, sosiaalisia, ravitsemuksellisia ja terveyttä koskevia 
seurauksia;

H. ottaa huomioon, että kehitysmaille elintarvikeketjun tehostamiseksi myönnetty tuki voi 
hyödyttää suoraan paikallisia talouksia ja näiden maiden kestävää kasvua, mutta se voi 
myös epäsuorasti parantaa maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan tasapainoa ja 
helpottaa luonnonvarojen uudelleenjakamista;

I. ottaa huomioon, että yhä useampi jäsenvaltio on käynnistämässä aloitteita valistaakseen 
väestöä ruoan haaskauksen syistä ja seurauksista, tavoista vähentää sitä sekä tavoista 
edistää kestävyyden ja yhteisvastuun periaatteisiin pohjautuvaa tieteellistä kulttuuria ja 
kansalaiskulttuuria;

J. ottaa huomioon, että päävastuu elintarviketurvasta kuuluu elintarvikeketjun toimijoille;

1. toteaa, että elintarviketurva on ihmiskunnan perusoikeus, joka toteutuu terveellisen, 
riittävän ja ravitsevan ruoan saatavuuden, saannin, käytön ja ajallisen pysyvyyden kautta;

2. pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan elintarvikeketjun tehostamista 
koskevia strategioita sekä käsittelemään pikaisesti ruoan haaskausta koskevaa ongelmaa 
elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa; kannustaa niitä nostamaan nämä kaksi seikkaa 
unionin poliittisen toimintaohjelman ensisijaisiksi tavoitteiksi;

3. on huolestunut siitä, että joka päivä huomattava määrä täysin syötäväksi kelpaavaa 
ruokaa heitetään pois, millä on huolestuttavat seuraukset ravinnon, ympäristön, 
yhteiskunnan ja talouden kannalta; kehottaa komissiota näin ollen analysoimaan, mistä 
syystä Euroopassa vuosittain noin 50 prosenttia tuotetusta ruoasta heitetään pois, 
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haaskataan ja viedään kaatopaikalle ja mitä seurauksia siitä on, sekä tekemään 
haaskauksesta tarkan analyysin ja arvioimaan sen taloudelliset, ympäristöön liittyvät, 
ravitsemukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset; vaatii komissiota lisäksi toteuttamaan 
konkreettisia toimia ruoan haaskauksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä ja 
samalla biojätteen syntymisen ehkäisemiseksi;

4. pitää välttämättömänä vähentää ruoan haaskausta elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa 
pellolta pöytään; painottaa tarvetta laatia käytännön toimiin unionin tasolla johtava 
koordinoitu strategia, jonka tavoitteena on tehostaa elintarvikeketjua;

5. pyytää komissiota tukemaan kehityspolitiikkojen laadinnassa toimia, joilla vähennetään 
haaskausta elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa kehitysmaissa, joissa tuotantomenetelmät, 
sadonkorjuun jälkeinen hallinta sekä jalostus- ja pakkausinfrastruktuuri ja -prosessit 
aiheuttavat ongelmia ja ovat epäasianmukaisia;

6. panee merkille, että ruoan haaskauksen ja biojätteen määritelmiin liittyy epätietoisuutta; 
katsoo, että tavanomaisesti ruoan haaskauksen käsitetään tarkoittavan elintarvikeketjusta 
taloudellisista, esteettisistä tai lähenevästä vanhentumisajasta johtuen poisheitettyjä, 
mutta yhä täysin syötäväksi kelpaavia ja ihmisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, 
jotka mahdollisen vaihtoehtoisen käytön puuttuessa hävitetään, mistä aiheutuu ulkoisia 
haittavaikutuksia ympäristölle sekä taloudellisia kustannuksia ja tulonmenetyksiä 
yrityksille;

7. panee merkille, että Euroopassa ei ole yhdenmukaista määritelmää ruoan haaskaukselle; 
kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen, jossa määritellään ruoan 
haaskauksen tyypit, ja kehottaa sisällyttämään nykyisiin jätesäännöksiin myös biojätteet;

8. korostaa, että erityispiirteistään johtuen maatalous voi olla keskeisessä asemassa ja 
edelläkävijä ruoan haaskauksen torjunnassa; kehottaa siksi komissiota sisällyttämään 
tuleviin elintarvikkeiden viljelyä, kauppaa ja jakelua koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin 
tähän liittyviä kunnianhimoisia toimenpiteitä; toivoo yhteisiä toimia, joilla pyritään 
maatalouteen liittyvään tutkimukseen, tieteeseen, teknologiaan, koulutukseen, 
tiedottamiseen ja innovointiin tehtävin sijoituksin vähentämään ruoan päätymistä 
jätteeksi sekä kannustamaan kuluttajia toimimaan vastuullisemmin ja tietoisemmin ruoan 
haaskauksen ehkäisemiseksi;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään toimia, joilla väestölle tiedotetaan ruoan 
haaskauksen syistä ja seurauksista sekä tavoista vähentää sitä kestävyyden ja 
yhteisvastuun periaatteisiin pohjautuvaa tieteellistä kulttuuria ja kansalaiskulttuuria 
edistäen; kehottaa tarjoamaan ravintotietouteen liittyviä kursseja erityisesti kouluissa ja 
muissa oppilaitoksissa käyttäytymistottumusten muuttamiseksi parempaan suuntaan; 
korostaa, että paikallisviranomaisilla ja kunnallisilla laitoksilla on tärkeä tehtävä tarjota 
tietoa ja tukea kansalaisia ruoan haaskauksen ehkäisemisessä ja vähentämisessä;

10. suhtautuu myönteisesti useissa jäsenvaltioissa jo kehitettyihin aloitteisiin kerätä 
paikallisella tasolla myymättä jääneet maataloustuotteet ja elintarvikkeet ja jakaa ne 
kansalaisille, joilla ei ole varaa ostaa niitä; korostaa tässä yhteydessä yhtäältä 
vapaaehtoisten arvokasta panosta tuotteiden lajittelussa ja jakelussa ja toisaalta 
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ammattimaisten yritysten panosta haaskausta ehkäisevien järjestelmien ja toimien 
kehittämisessä;

11. kehottaa komissiota määrittelemään keinot ja toimet, joilla elintarvikeyritykset, 
tukkukauppamarkkinat, myymälät, jakeluketjut sekä julkiset ja yksityiset catering-
palvelut ja ravintolat saadaan osallistumaan entistä aktiivisemmin haaskausta vähentäviin 
toimiin;

12. kehottaa komissiota arvioimaan, mitä muutoksia mahdollisesti tarvittaisiin catering-
palvelujen hankintasääntöihin, jotta hankinnassa voidaan asettaa etusijalle – muiden 
edellytysten pysyessä samoina – ne yritykset, jotka takaavat myymättä jääneiden 
tuotteiden ilmaisen jakelun kansalaisille, joilla ei ole varaa ostaa niitä, sekä yritykset, 
jotka edistävät konkreettisia toimia haaskauksen vähentämiseksi tuotantoketjun 
alkupäässä;

13. kehottaa komissiota arvioimaan ja edistämään ruoan haaskauksen vähentämiseksi 
tuotantoketjun alkupäässä tehtäviä toimia, joita ovat esimerkiksi viimeistä myynti- ja 
käyttöpäivää ilmaiseva merkintä, vanhentuneiden tai vahingoittuneiden tuotteiden myynti 
alennuksella sekä pakkausmateriaalien vähentäminen ekologisen suunnittelun avulla 
toteutetuilla ympäristöystävällisillä tuotteilla;

14. pyytää jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan aloitteita, joiden tarkoituksena on elvyttää 
kestävää pientä ja keskisuurta tuotantoa, joka on yhteydessä paikallisiin ja alueellisiin 
markkinoihin ja kulutukseen; tunnustaa, että paikalliset markkinat ovat kestäviä 
ympäristönsuojelun näkökulmasta ja että ne edistävät alkutuotannon vakautta; kehottaa 
kohdentamaan yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä tulevaisuudessa riittävästi 
rahoitusta suoramyynnin, paikallisten markkinoiden ja kaikkien lyhyiden kauppaketjujen 
tai alle kilometrin päässä sijaitsevien ketjujen edistämiseksi;

15. kehottaa neuvostoa ja komissiota nimeämään vuoden 2013 ruoan haaskauksen vastaiseksi 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi, joka on tärkeä keino tiedottaa eurooppalaisille 
kuluttajille tästä tärkeästä aiheesta ja kiinnittää jäsenvaltioiden hallitusten huomio siihen, 
jotta on mahdollista osoittaa riittävästi varoja toimiin, joilla pyritään ratkaisemaan 
lähitulevaisuuden haasteet;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Ruoan haaskaus on kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, että sitä voidaan pitää 
maailmanlaajuisena ongelmana, joka ilmenee elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa pellolta 
pöytään.

Vuodesta 1974 alkaen kerättyjen tietojen perusteella arvioituna ruoan haaskaus on lisääntynyt 
maailmassa 50 prosentilla.

Haaskausta tapahtuu pelloilla, jalostusteollisuudessa, jakeluyrityksissä ja kotitalouksissa aina 
teollisuusmaista kehitysmaihin. Ruoan haaskaus luo uuden teollisuudenalan 
tuotantoteollisuuden rinnalle ja aiheuttaa lukuisia haittavaikutuksia.

Ruoan haaskaus on ristiriidassa elintarviketarjonnan keskeisen ongelman kanssa. 
Elintarviketarjontaa uhkaavat vakavasti muun muassa sellaiset tekijät kuin luonnonvarojen 
rajallisuus suhteessa maailman väestönkasvuun ja köyhempien väestönosien vaikea ruoan 
saatavuus.

Sen vuoksi saatavillamme olevan ruoan käyttöä on analysoitu ja pohdittu erinäisissä 
yhteyksissä.

FAO:n hiljattain tilaamasta tutkimuksesta paljastuu melko huolestuttavia seikkoja erityisesti 
teollisuusmaiden suhteen: eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset haaskaavat vuodessa 
henkeä kohden 95–115 kg ruokaa, kun Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa vastaava luku on 
6–11 kg.

Ruoan haaskauksen syyt vaihtelevat elintarvikeketjun vaiheiden, tuotetyypin sekä sen 
mukaan, missä haaskaus tapahtuu. Jos elintarvikeketju jaetaan viiteen sektoriin 
(maataloustuotanto, hallinta ja varastointi, käsittely, jakelu ja kulutus), voidaan nähdä, että 
täysin syömäkelpoisen ruoan haaskaukseen johtavat eri asiat eri sektoreilla. Näitä ovat 
esimerkiksi sadonkorjuun ja varastoinnin aikainen hävikki, epävakaat kuljetusolosuhteet, 
pakkausmerkinnöissä tapahtuvat virheet sekä lopullisten kuluttajien huonot osto- ja 
käyttötottumukset elintarvikkeiden suhteen.

Suurin osa teollisuusmaissa tapahtuvasta haaskauksesta keskittyy elintarvikeketjun viimeisiin 
vaiheisiin eli jakeluun ja kulutukseen, mikä johtuu erityisesti tuotteiden ylitarjonnasta. 
Kehitysmaissa sen sijaan haaskaus on keskittynyt ketjun ensimmäisiin vaiheisiin, koska niiltä 
puuttuvat kehittyneet maatalouskäytännöt, tehokkaat kuljetusjärjestelmät ja -infrastruktuuri 
(kuten kylmäketju) ja asianmukaiset varastointitilat.

Nämä tiedot osoittavat, että suuri osa tällä hetkellä tuotetusta ruoasta voitaisiin 
todellisuudessa hyödyntää elintarviketuotannossa uudelleen jätteenä käsittelemisen sijaan, 
mistä olisi eettisten vaikutusten lisäksi huomattavaa hyötyä ympäristön ja talouden kannalta.

Kuluttamatta jäävä ruoan ylituotanto tulee ympäristön kannalta kalliiksi siihen kuluvan 
energian ja luonnonvarojen (etenkin veden) sekä siitä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vuoksi. On arvioitu, että kun Euroopassa heitetään pois noin 89 miljoonaa tonnia ruokaa, siitä 
aiheutuu vuodessa 170 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt. Käyttämättä jäävän ruoan 
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tuotannon aiheuttaman ympäristövahingon lisäksi on otettava huomioon jätteeksi päätyvän 
ruoan käsittelystä ja hävittämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tuotantoyritysten 
menettämät tulot.

Ruoan haaskauksen torjunta on nostettava yhdeksi unionin poliittisen toimintaohjelman 
ensisijaisista tavoitteista, jolloin komissiolta, neuvostolta ja jäsenvaltioilta vaaditaan 
strategioita ja konkreettisia toimenpiteitä ruoan haaskauksen puolittamiseksi kaikissa 
elintarvikeketjun vaiheissa vuoteen 2025 mennessä, tuotantoketjun tehostamiseksi ja yleisen 
tietoisuuden lisäämiseksi aiheesta, joka jää vielä monilta osin huomioimatta.

On tärkeää, että kansalaisille tiedotetaan sekä haaskauksen syistä ja seurauksista että keinoista 
vähentää sitä. Näin ollen on edistettävä kestävyyden ja yhteisvastuun periaatteisiin 
pohjautuvaa tieteellistä kulttuuria ja kansalaiskulttuuria käyttäytymistottumusten 
muuttamiseksi parempaan suuntaan.

Kokemus on osoittanut, että niin vapaaehtoisjärjestöjen kuin elinkeinoharjoittajajärjestöjen 
vapaaehtoiset aloitteet haaskauksen vastaisen kulttuurin mainostamiseksi ja toteuttamiseksi 
ovat olleet erittäin onnistuneita kaikkialla, missä niitä on toteutettu.

Sen vuoksi parlamentti pyytää julistamaan vuoden 2013 ruoan haaskauksen vastaiseksi 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi, joka on tärkeä keino tästä tärkeästä aiheesta tiedottamiseksi.


