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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha 
żywnościowego w UE
(2011/xxxx(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 191 i art. 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący 
zachowania, ochrony i poprawy jakości zdrowia ludzkiego i środowiska,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zielonej księgi Komisji
w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie sprawiedliwego 
wynagrodzenia dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności
w Europie3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za 
sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. zatytułowaną „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz 
aspektami terytorialnymi”5,

– uwzględniając analizę przygotowawczą na temat marnotrawienia żywności w UE-27 
przeprowadzoną przez DG ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej, 

– uwzględniając badanie FAO „Globalne straty żywności i jej marnotrawienie” („Global 
food losses and food waste”) z 2011 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że w Europie każdego roku coraz więcej zdrowej żywności przydatnej 
do spożycia – zgodnie z niektórymi szacunkami do 50% – wyrzuca się jako odpady we 
wszystkich ogniwach łańcucha rolno-spożywczego,

B. mając na uwadze, że w jednym z badań opublikowanych przez Komisję oszacowano 
roczną produkcję odpadów żywnościowych w 27 państwach członkowskich na około 89 

                                               
1 Dz.U. L 312 z 23.11.2008, s. 3.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0264.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0302.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0006. 
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0000 (sprawozdanie A7-0202/2011).
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milionów ton, tj. 179 kg na osobę, przy dużym zróżnicowaniu między poszczególnymi 
państwami i sektorami, nie wyszczególniając jednak żywności marnowanej w rolnictwie 
na poziomie produkcji, 

C. mając na uwadze, że w Unii Europejskiej 79 milionów osób żyje nadal poniżej progu 
ubóstwa – co oznacza, że ponad 15% obywateli osiąga dochód poniżej 60% średniego 
dochodu kraju zamieszkania – a także, że 16 milionów spośród tych osób otrzymało 
pomoc żywnościową za pośrednictwem instytucji charytatywnych,

D. mając na uwadze alarmujące dane liczbowe rozpowszechnione przez FAO, zgodnie
z którymi obecnie niedożywienie zagraża 925 milionom osób na świecie, oraz że ze 
względu na te dane oddala się w czasie osiągnięcie milenijnych celów rozwoju 
obejmujących zmniejszenie o połowę poziomu ubóstwa i głodu do roku 2015, 

E. mając na uwadze, że, zgodnie z badaniami FAO, prognozowany wzrost światowej 
populacji z 7 do 9 miliardów spowoduje konieczność zwiększenia do 2050 r. dostaw 
żywności o 70%,

F. mając na uwadze, że ograniczenie marnotrawienia żywności stanowi ważny początkowy 
krok w kierunku zwalczania i zmniejszenia głodu na świecie, stawienia czoła wzrostowi 
zapotrzebowania oszacowanemu przez FAO oraz poprawy profilu żywieniowego 
populacji pod względem odżywczym,

G. mając na uwadze, że marnotrawienie żywności ma konsekwencje nie tylko natury 
etycznej, ale również gospodarcze, środowiskowe, społeczne, żywieniowe i sanitarne,

H. mając na uwadze, że wsparcie zapewnione krajom rozwijającym się w celu poprawy 
wydajności ich łańcuchów rolno-spożywczych może wpłynąć korzystnie, w sposób 
bezpośredni, na gospodarki lokalne i trwały wzrost gospodarczy tych terytoriów, ale 
także, w sposób pośredni, na równowagę światowego handlu produktami rolnymi oraz 
redystrybucję zasobów naturalnych,

I. mając na uwadze, że coraz większa liczba państw członkowskich podejmuje inicjatywy 
mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie przyczyn i konsekwencji 
marnotrawienia żywności, sposobów ograniczania tej negatywnej tendencji oraz 
propagowania kultury naukowej i obywatelskiej ukierunkowanej na zasady 
zrównoważonego rozwoju i solidarności,

J. mając na uwadze, że główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na 
podmiotach łańcucha rolno-spożywczego, 

1. potwierdza, że bezpieczeństwo żywności stanowi podstawowe prawo ludzi, które jest 
realizowane poprzez dostępność i dostęp do zdrowej, odpowiedniej i odżywczej 
żywności, a także poprzez jej wykorzystywanie i stabilne zasoby w czasie; 

2. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do popierania strategii mających na celu 
poprawę wydajności łańcucha rolno-spożywczego oraz do bezzwłocznego podjęcia 
problemu marnotrawienia żywności wzdłuż całego łańcucha dostaw; zwraca się do nich
o nadanie tym dwóm aspektom priorytetowego charakteru w ramach polityki 
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europejskiej; 

3. wyraża zaniepokojenie faktem, że każdego dnia znaczna ilość żywności, idealnie 
nadającej się do spożycia, jest traktowana jako odpady, co powoduje alarmujące skutki 
pod względem żywnościowym, środowiskowym, społecznym i gospodarczym; wzywa 
zatem Komisję do zbadania przyczyn i skutków, które sprawiają, że rocznie w Europie 
wyrzuca się, marnotrawi i przerabia około 50% wyprodukowanej żywności, również 
poprzez sporządzenie dokładnych szacunków dotyczących marnowanych produktów 
spożywczych i przeprowadzenie oceny skutków gospodarczych, środowiskowych, 
żywieniowych i społecznych; wzywa także Komisję do opracowania konkretnych działań 
ukierunkowanych na ograniczenie o połowę zjawiska marnotrawienia żywności do 2025 
r., a jednocześnie na zapobieganie produkcji odpadów żywnościowych;

4. uważa za konieczne zmniejszenie poziomu marnowanej żywności we wszystkich 
ogniwach łańcucha żywnościowego, od pola do talerza konsumenta; kładzie nacisk na 
konieczność przyjęcia skoordynowanej strategii wspieranej konkretnymi działaniami na 
szczeblu europejskim, mającymi na celu poprawę wydajności łańcuchów rolno-
spożywczych; 

5. wzywa Komisję do wspierania, przy opracowywaniu polityki na rzecz rozwoju, działań 
ukierunkowanych na ograniczenie marnotrawienia żywności we wszystkich ogniwach 
łańcucha rolno-spożywczego w krajach rozwijających się, gdzie techniki produkcji, 
zarządzanie plonami, infrastruktura oraz procesy przetwarzania i pakowania są 
alarmujące i nieodpowiednie; 

6. przyjmuje do wiadomości to, że istnieją niespójności w odniesieniu do definicji pojęcia 
„marnotrawienia żywności” i „odpadów żywnościowych”; uważa, że w powszechnym 
ujęciu „marnotrawienie żywności” oznacza produkty spożywcze odrzucone poza łańcuch 
rolno-spożywczy ze względów gospodarczych, estetycznych lub z powodu zbliżającej się 
daty przydatności, które nadal jednak doskonale nadają się do spożycia i mogą być 
przeznaczone do konsumpcji przez ludzi, a które z braku możliwego alternatywnego 
sposobu wykorzystania przeznacza się do likwidacji i utylizacji, co powoduje negatywne 
efekty zewnętrzne pod względem wpływu na środowisko, kosztów gospodarczych
i braku dochodów dla przedsiębiorstw; 

7. przyjmuje do wiadomości, że w Europie nie istnieje zharmonizowana definicja 
„marnotrawienia żywności”; wzywa zatem Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego zawierającego definicję pojęcia „marnotrawienia żywności” oraz do 
włączenia kategorii odpadów żywnościowych pochodzenia rolniczego do istniejącej 
definicji prawnej odpadów;

8. pragnie podkreślić, że ze względu na swoją charakterystykę rolnictwo może odegrać 
zasadniczą i wiodącą rolę w zwalczaniu marnotrawienia żywności; wzywa zatem 
Komisję do włączenia do następnych wniosków ustawodawczych w obszarze rolnictwa, 
handlu i dystrybucji produktów żywnościowych ambitnych środków w tym kierunku; 
oczekuje podjęcia jednoczesnych działań w zakresie inwestycji w obszarze badań, nauki, 
technologii, edukacji, kampanii informacyjnych i innowacji w rolnictwie, aby ograniczyć 
marnotrawienie żywności, a także zachęcić konsumentów do przyjmowania bardziej 
odpowiednich i świadomych zachowań zapobiegających marnotrawieniu żywności;
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9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do propagowania działań uświadamiających 
społeczeństwo w zakresie przyczyn i konsekwencji marnotrawienia żywności oraz 
sposobów ograniczania tej negatywnej praktyki, promując kulturę naukową
i obywatelską opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju i solidarności; oczekuje 
wprowadzenia programów edukacyjnych w zakresie żywienia, zwłaszcza w szkołach
i instytutach ponadpodstawowych, aby zachęcić do bardziej odpowiedzialnych 
zachowań; kładzie nacisk na ważną rolę organów administracji lokalnej i przedsiębiorstw 
komunalnych w informowaniu i wspieraniu obywateli w zakresie zapobiegania 
marnotrawieniu żywności i jego ograniczania;

10. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy przygotowane już w różnych państwach 
członkowskich, mające na celu odzyskiwanie, na szczeblu lokalnym, niesprzedanych 
produktów rolnych i żywnościowych, aby dokonać ich redystrybucji na rzecz grup 
obywateli, którzy nie dysponują środkami na ich zakup; podkreśla przy tym cenny wkład 
wolontariuszy przy segregowaniu i dystrybucji, z jednej strony, a z drugiej strony 
przedsiębiorstw specjalizujących się w opracowywaniu systemów i działań 
przeciwdziałających marnotrawieniu żywności;

11.  wzywa Komisję do określenia instrumentów i działań sprzyjających większemu 
zaangażowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych, rynków hurtowych, sklepów 
detalicznych, sieci dystrybucyjnych, stołówek oraz publicznych i prywatnych punktów 
gastronomicznych w stosowanie praktyk zapobiegania marnotrawieniu żywności;

12. wzywa Komisję do oceny ewentualnych zmian w przepisach regulujących zamówienia 
publiczne na usługi gastronomiczne, aby przy udzielaniu zamówień, z zachowaniem 
pozostałych warunków, pierwszeństwo było przyznawane przedsiębiorstwom 
gwarantującym bezpłatną redystrybucję wśród grup obywateli, którzy nie mają środków 
na zakup nierozprowadzonych (niesprzedanych) produktów, oraz promują konkretne 
działania na rzecz ograniczenia marnotrawienia żywności na wcześniejszych etapach; 

13. wzywa Komisję do oceny i propagowania środków mających na celu ograniczenie 
marnotrawienia żywności na wcześniejszych etapach produkcji, takich jak na przykład 
umieszczanie na etykietach dwóch dat przydatności (do wprowadzenia do obrotu i do 
spożycia) i sprzedaż po obniżonych cenach produktów z bliską datą przydatności lub 
uszkodzonych, a także ograniczenie opakowań poprzez określenie ekologicznych 
produktów opartych na ekoprojekcie przemysłowym; 

14. wzywa państwa członkowskie do propagowania i wspierania inicjatyw ukierunkowanych 
na pobudzenie zrównoważonej produkcji na małą i średnią skalę, związanej z rynkami
i spożyciem na szczeblu lokalnym i regionalnym; uznaje, że rynki lokalne są 
ekologicznie zrównoważone i przyczyniają się do stabilności sektora pierwotnego; 
wzywa do tego, aby w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej zapewnione zostały 
odpowiednie środki przeznaczone na promowanie sprzedaży bezpośredniej, rynków 
lokalnych oraz wszystkie formy propagowania krótkiego łańcucha lub łańcucha 
niewymagającego przemieszczania się („zero kilometrów”);

15. wzywa Radę i Komisję do ogłoszenia roku 2013 „Europejskim rokiem przeciwdziałania 
marnotrawieniu żywności”, stanowiącym ważne narzędzie informowania i promocji, 
mające na celu uświadamianie obywateli europejskich oraz zwrócenie uwagi rządów na 



PR\875683PL.doc 7/9 PE467.138v02-00

PL

tę ważną kwestię, aby zapewniły odpowiednie środki na podejmowanie wyzwań
w przyszłości,

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radze
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Marnotrawienie żywności osiągnęło tak wysoki poziom, że można je uznać za globalny 
problem, występujący we wszystkich ogniwach łańcucha rolno-spożywczego, od pola do 
stołu konsumentów. 

Zgodnie z niektórymi danymi opracowanymi od roku 1974 do dzisiaj szacuje się, że 
marnotrawienie żywności na świecie wzrosło o 50%.

Żywność jest marnowana na polach, w przemyśle przetwórczym, w przedsiębiorstwach 
dystrybucyjnych i w domach konsumentów. Dotyczy to zarówno państw uprzemysłowionych, 
jak i krajów rozwijających się. Te negatywne praktyki powodują wytworzenie łańcucha 
równoległego do łańcucha produkcyjnego oraz są źródłem serii licznych negatywnych 
efektów zewnętrznych.

Kwestia marnotrawienia żywności pokrywa się z zasadniczym problemem dostaw żywności, 
którym poważnie zagraża szereg czynników, takich jak ograniczone zasoby naturalne
w porównaniu do rosnącej populacji światowej oraz niewielki dostęp do żywności 
najbiedniejszych jej grup.

Wynika z tego szereg analiz i uwag dotyczących korzystania z dostępnej żywności.

Jedno z ostatnich badań zleconych przez FAO zawiera raczej alarmujące dane, zwłaszcza
w odniesieniu do obszarów uprzemysłowionych: mieszkańcy Europy i Ameryki Północnej 
marnują od około 95 do 115 kg żywności rocznie na osobę w porównaniu z 6–11 kg w Afryce 
Subsaharyjskiej.

Przyczyny marnotrawienia żywności nie zawsze są te same – zmieniają się w zależności od 
ogniw łańcucha rolno-spożywczego, rodzaju produktów oraz miejsca, w którym są 
marnowane. Dokonując podziału łańcucha na pięć sektorów (produkcja rolna, 
gospodarowanie i magazynowanie, obróbka, dystrybucja i konsumpcja), można zauważyć,
w jaki sposób różne praktyki w ramach każdego z nich powodują odrzucane żywności 
idealnie nadającej się do spożycia: od strat w trakcie zbiorów i przy magazynowaniu, poprzez 
transport bez odpowiednich zabezpieczeń i niewłaściwe pakowanie, aż do złych nawyków 
konsumentów końcowych przy kupowaniu i wykorzystywaniu produktów spożywczych. 
Jeżeli chodzi o państwa uprzemysłowione, największy stopień marnotrawienia żywności 
stwierdza się na ostatnich etapach – tj. dystrybucji i konsumpcji, co wynika przede wszystkim
z produkcji żywności w nadmiernych ilościach – podczas gdy w krajach rozwijających na 
etapach początkowych z powodu braku zaawansowanych technik rolnych, skutecznych 
systemów i infrastruktury transportu (takich jak na przykład łańcuch chłodniczy) oraz 
możliwości bezpiecznego magazynowania.

Przytoczone dane pokazują, że określoną ilość produkowanej codziennie żywności można
w rzeczywistości nadal wykorzystywać do celów spożywczych, zamiast przeznaczać do 
utylizacji jak pozostałe rodzaje odpadów, przy poważnych skutkach pod względem 
środowiskowym i gospodarczym oraz naruszając zasady etyczne.

Produkcja żywności z nadwyżką, która nie zostaje spożyta, faktycznie powoduje wysokie 
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koszty środowiskowe, związane ze zużyciem energii i zasobów naturalnych (przede 
wszystkim wody) oraz emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery; szacuje się, że
w Europie około 89 milionów ton wyrzuconej żywności wytwarza odpowiednio 170 
milionów ton CO2 rocznie.
Oprócz szkód dla środowiska, których przyczyną jest wyprodukowana i niewykorzystana 
żywność, należy mieć na uwadze koszty obróbki i utylizacji powstałych w ten sposób 
odpadów, a także stracony zysk producentów.

Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności musi stać się jednym z priorytetów w ramach 
polityki europejskiej; wzywa się Komisję, Radę i państwa członkowskie do przyjęcia 
konkretnych strategii i środków mających na celu zmniejszenie o połowę poziomu 
marnotrawienia żywności we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw do 2025 r., a także do 
uświadamiania społeczeństwa w obszarze nieznanym jeszcze pod wieloma względami.

Należy informować obywateli nie tylko na temat przyczyn i konsekwencji marnotrawienia 
żywności, ale również na temat sposobów ograniczania tej negatywnej tendencji,
a jednocześnie propagować kulturę naukową i obywatelską ukierunkowaną na zasady 
zrównoważonego rozwoju i solidarności, aby zachęcać do przyjmowania bardziej 
odpowiedzialnych postaw. 

Doświadczenia pokazują, że spontaniczne inicjatywy stowarzyszeń, wolontariackich
i zawodowych, mające na celu promowanie i przekładanie na konkretne działania kultury 
przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, przyniosły bardzo dobre wyniki na terytoriach, 
na których zostały zrealizowane. 

Dlatego też wnosi się o ogłoszenie roku 2013 Europejskim Rokiem Przeciwdziałania 
Marnotrawieniu Żywności, stanowiącym ważne narzędzie informowania i uświadamiania
w zakresie tej ważnej kwestii.


