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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la evitarea risipei de alimente: strategii pentru creșterea eficienței lanțului 
alimentar din UE
(2011/xxxx(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 191 și 192 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
referitoare la ocrotirea sănătății persoanelor și conservarea, protecția și îmbunătățirea 
calității mediului,

– având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive1,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la Cartea verde a Comisiei 
privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană2,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la „veniturile echitabile 
pentru agricultori: îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în 
Europa” 3,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 ianuarie 2011 referitoare la recunoașterea agriculturii 
ca sector strategic în contextul securității alimentare4,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la PAC în perspectiva anului 
2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și 
teritorii5,

– având în vedere Studiul pregătitor privind deșeurile alimentare în țările UE 27 – DG 
Mediu Comisia Europeană (2010), 

– având în vedere studiul FAO (2011) referitor la „Pierderile alimentare și deșeurile 
menajere la nivel global”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2011),

A. întrucât în fiecare an în Europa o cantitate tot mai mare de alimente sănătoase și 
comestibile – conform mai multor estimări, până la 50 % – se pierde de-a lungul tuturor 
verigilor lanțului agroalimentar, transformându-se în deșeuri;

                                               

1 JO L 312, 23.11.2008, p. 3.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0264.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0302.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0006.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0000 (raportul A7-0202/2011).
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B. întrucât un studiu publicat de Comisie evaluează producția anuală de deșeuri alimentare, 
din cele 27 de state membre, la aproximativ 89 de milioane de tone, adică 179 kg pe cap 
de locuitor, cu un pronunțat caracter variabil între țări și între diferitele sectoare, fără să fi 
fost însă analizate resursele agricole risipite în faza de producție;

C. întrucât în Uniunea Europeană 79 de milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul 
de sărăcie, ceea ce înseamnă că peste 15 % dintre cetățenii UE au un venit cu 60 % mai 
mic decât venitul mediu din țara de reședință; 16 milioane dintre aceștia au primit ajutoare 
alimentare de la instituții caritative;

D. întrucât, conform cifrelor alarmante prezentate de FAO, există în prezent 925 de milioane 
de persoane în întreaga lume care riscă să sufere de subnutriție, aceste cifre făcând tot mai 
dificilă îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului ce vizează reducerea la 
jumătate a sărăciei și a foametei în lume până în 2015;

E. întrucât, conform studiilor FAO, creșterea preconizată a populației mondiale de la 7 la 9 
miliarde va necesita o majorare cu 70 % a aprovizionării cu produse alimentare până în 
2050;

F. întrucât un pas important premergător pentru combaterea și reducerea foametei la nivel 
mondial, pentru a face față cererii în creștere estimate de FAO și pentru a îmbunătăți 
nivelul de alimentație a populației, îl reprezintă reducerea risipirii alimentelor;

G. întrucât risipirea alimentelor generează consecințe nu doar de natură etică, ci și 
economice, ecologice, sociale, alimentare și sanitare;

H. întrucât susținerea acordată țărilor în curs de dezvoltare pentru a îmbunătăți eficiența 
filierelor agroalimentare ale acestora poate fi benefică nu numai, în mod direct, 
economiilor locale și dezvoltării sustenabile a acestor teritorii, ci și, indirect, echilibrelor 
din comerțul mondial cu produse agricole și redistribuirii resurselor naturale;

I. întrucât un număr tot mai mare de state membre întreprind inițiative de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și consecințele risipei de alimente, la modalitățile în 
care aceasta poate fi redusă și la promovarea unei culturi științifice și civice, orientată 
către principiile sustenabilității și solidarității;

J. întrucât principala responsabilitate în ceea ce privește siguranța alimentară aparține 
actorilor din lanțul agroalimentar, 

1. consideră că securitatea alimentară este un drept fundamental al umanității care se 
realizează prin disponibilitatea, accesul, folosirea și stabilitatea temporară a unei 
alimentații sănătoase, adecvate și hrănitoare;

2. solicită Consiliului, Comisie și statelor membre să încurajeze finanțarea strategiilor care 
au ca obiectiv creșterea eficienței lanțului agroalimentar și totodată combaterea cât mai 
rapidă a problemei privind risipa de alimente de-a lungul întregului lanț de aprovizionare; 
îi invită pe aceștia să transforme aceste două aspecte într-o prioritate pe agenda politică 
europeană;
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3. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, pe zi ce trece o cantitate însemnată de 
alimente, deși perfect consumabile, este tratată ca deșeu, având consecințe alarmante din 
punct de vedere alimentar, al mediului, social și economic; cu toate acestea, invită 
Comisia să analizeze cauzele și consecințele care duc la aruncarea, irosirea și depozitarea 
în depozite de deșeuri, în fiecare an în Europa, a aproximativ 50 % din alimentele 
produse, realizându-se și o estimare precisă a alimentelor irosite, precum și o evaluare a 
impactului economic, ecologic, alimentar și social; de asemenea, invită Comisia să ia
măsuri concrete menite să reducă la jumătate, până în 2025, cantitatea de alimente risipite 
și totodată să prevină producerea de deșeuri alimentare;

4. consideră că este obligatorie reducerea cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii coordonate, urmată de acțiuni concrete la nivel 
european cu scopul de a crește eficiența filierelor agroalimentare;

5. invită Comisia să sprijine, în elaborarea politicilor de dezvoltare, acțiuni care au ca scop 
reducerea cantității de alimente risipite de-a lungul întregului lanț agroalimentar în țările 
în curs de dezvoltare în care tehnicile de producție, gestionarea după recoltare, 
infrastructura și procesele de transformare și de ambalare sunt problematice și 
neadecvate;

6. ia act de faptul că există confuzii cu privire la expresiile „risipa de alimente” și „deșeuri 
biologice”; consideră că prin „risipa de alimente” se înțelege în mod obișnuit totalitatea 
produselor alimentare eliminate din lanțul agroalimentar din motive economice, estetice 
sau din cauza apropierii datei de expirare, care sunt însă perfect comestibile și pot să fie 
destinate în continuare consumului și care, în lipsa unei posibile întrebuințări alternative, 
sunt eliminate, producând efecte negative din punct de vedere ecologic, precum și din 
punctul de vedere al costurilor economice și al pierderilor de venit suferite de 
întreprinderi;

7. ia act de faptul că în Europa nu există o definiție armonizată a risipei de alimente; invită 
totuși Comisia să prezinte o propunere legislativă care să definească tipurile de „risipă a 
alimentelor” și solicită ca în normele actuale prin care se definesc deșeurile să fie incluse 
și deșeurile biologice;

8. dorește să evidențieze faptul că agricultura, datorită caracteristicilor sale, poate avea un 
rol fundamental în combaterea risipei de alimente; invită Comisia să introducă în 
următoarele propuneri legislative referitoare la agricultură, comerț și distribuția 
produselor alimentare măsuri ambițioase în acest sens; speră că se va întreprinde o 
acțiune comună în materie de investiții în domeniile cercetării, științei, tehnologiei, 
educației, prezentării și inovării în agricultură cu scopul de a reduce risipa de alimente, 
precum și de a stimula consumatorii să adopte un comportament mai responsabil și mai 
conștient pentru a preveni risipa de alimente;

9. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze acțiuni de sensibilizare a opiniei 
publice cu privire la cauzele și consecințele risipei de alimente și la modalitățile în care 
aceasta poate fi redusă, prin promovarea unei culturi științifice și civice, orientată către 
principiile sustenabilității și solidarității; speră că se vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și instituțiile secundare generale, cu scopul de a încuraja o 
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conduită virtuoasă; insistă asupra rolului important al administrațiilor locale și al 
întreprinderilor municipale în informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea ce privește 
reducerea risipei de alimente;

10. salută inițiativele pe care unele state membre le-au pus deja la punct, care vizează 
recuperarea, la nivel local, a produselor agricole și a alimentelor rămase nevândute, în 
vederea redistribuirii lor către categoriile de cetățeni care sunt lipsiți de putere de 
cumpărare; în acest sens subliniază contribuția, pe de o parte, a voluntarilor în ceea ce 
privește transferul și distribuirea produselor și, pe de altă parte, a societăților 
profesioniste care dezvoltă sisteme și acțiuni de combatere a risipei de alimente;

11. solicită Comisiei să identifice instrumentele și acțiunile prin care întreprinderile 
agroalimentare, piețele de angro, magazinele, lanțurile de distribuție, cantinele și 
restaurantele publice și private pot fi stimulate să se implice tot mai mult în practicile de 
combatere a risipei de alimente;

12. invită Comisia să evalueze posibilitatea de a aduce modificări normelor care 
reglementează achizițiile publice pentru serviciile de catering, astfel încât să se favorizeze 
în faza de adjudecare, în cazul în care există altminteri egalitate între candidați, 
întreprinderile care garantează redistribuirea gratuită a produselor neconsumate 
(nevândute) către categoriale de cetățeni fără putere de cumpărare și care promovează 
acțiuni concrete de reducere ex-ante a risipei de alimente;

13. invită Comisia să evalueze și să stimuleze măsurile care sunt în măsură să reducă risipa 
de alimente ex-ante, cum sunt de exemplu etichetarea cu două date de expirare 
(comercială și de consum) și vânzările la prețuri reduse a produselor a căror dată de 
expirare a fost depășită sau care sunt deteriorate, precum și reducerea ambalajelor prin 
care să se asigure produse ecologice prin proiectare ecologică industrială;

14. invită statele membre să încurajeze și să sprijine inițiativele directe care vizează 
stimularea producției sustenabile la scară mică și medie ce are legătură cu piețele și 
consumatorii locali; admite că piețele locale sunt sustenabile din punct de vedere ecologic 
și contribuie la stabilitatea sectorului primar; solicită ca viitoarea politică agricolă 
comună să asigure finanțările adecvate care să aibă ca obiectiv promovarea vânzărilor 
directe, a piețelor locale și a tuturor formelor de încurajare a filierelor scurte sau care nu 
implică transport;

15. invită Consiliul și Comisia să propună desemnarea anului 2013 ca Anul european de 
combatere a risipei de alimente, ca important instrument de informare și promovare, 
pentru a sensibiliza cetățenii europeni și pentru a atrage atenția guvernelor naționale 
asupra acestei teme importante în vederea alocării fondurilor adecvate noilor provocări 
cărora trebuie să li se facă față în viitorul apropiat;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Risipa de alimente a atins o dimensiune atât de importantă încât poate fi considerată o 
problemă mondială care are repercusiuni asupra tuturor verigilor din lanțul agroalimentar, de 
la câmp până pe masa consumatorilor.

Conform datelor înregistrate începând cu 1974 până în prezent, se estimează că risipa de 
alimente la nivel mondial a crescut cu 50 %.

Risipa de alimente se înregistrează în câmpurile agricole, în industria de prelucrare, în 
întreprinderile de distribuție, în locuințele consumatorilor; se irosesc alimente în țările 
industrializate și în țările în curs de dezvoltare. Risipa de mâncare dă naștere unei filiere 
paralele cu cea de producție și care generează o serie lungă de efecte negative.

Chestiunea risipei de alimente se opune problemei fundamentale a aprovizionării cu alimente, 
care este compromisă în mod clar printr-o serie de factori, printre care se află resursele 
naturale limitate în raport cu numărul tot mai mare al populației la nivel mondial și accesul 
redus la mâncare al celor mai sărace grupuri de populație.

Rezultă astfel o serie de analize și reflecții cu privire la modul în care folosim mâncarea care 
se află la dispoziția noastră.

Un studiu recent comandat de FAO scoate în evidență date alarmante, în special în ceea ce 
privește lumea industrializată: cetățenii europeni și nord-americani irosesc în fiecare an între 
95 și 115 kg de mâncare pe cap de locuitor, în comparație cu cei din Africa subsahariană care 
irosesc între 6 și 11 kg.

Cauzele risipei de alimente nu sunt mereu aceleași; ele se schimbă în funcție de nivelul 
lanțului agroalimentar, de tipul produsului și de locul unde sunt irosite alimentele. Dacă se 
împarte lanțul alimentare în cinci sectoare (producție agricolă, gestionare și depozitare, 
tratament, distribuție și consum), se poate observa modul în care diverse comportamente din 
fiecare sector duc la eliminarea alimentelor perfect comestibile: începând cu pierderile 
înregistrare în timpul recoltării și al depozitării, la transportul în condiții nesigure, la greșelile 
de ambalare, până la proastele obiceiuri ale consumatorilor finali de a cumpăra și folosi 
produsele alimentare.

În ceea ce privește țările industrializate, cea mai mare parte a risipei de alimente are loc mai 
ales în ultimele faze, adică în faza de distribuție, respectiv în cea de consum, în special din 
cauza supraabundenței de alimente produse, în timp ce în țările în curs de dezvoltare risipa de 
alimente are loc mai ales în primele faze, din cauza lipsei tehnologiilor agricole avansate, a 
sistemelor și infrastructurii de transport ineficiente (de exemplu menținerea neîntreruptă la o 
temperatură scăzută) și posibilitatea depozitării în siguranță a alimentelor.

Aceste date scot în evidență faptul că, în prezent, alimentele produse pot fi în realitate 
refolosite în scopuri alimentare în loc să fie eliminate ca deșeuri, ceea ce are efecte însemnate 
din punct de vedere ecologic și economic și generează transformări etice.

Într-adevăr, producția de alimente în surplus pe care nu le consumăm implică un cost ridicat 
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în termeni ecologici, de la folosirea energiei și a resurselor naturale (în primul rând al apei), 
precum și emisii de gaz în atmosferă; se estimează că aproximativ 89 de milioane de tone de 
alimente aruncate în Europa produc anual echivalentul a aproximativ 170 de milioane de tone 
de CO2. Alături de daunele aduse mediului prin producerea de alimente care nu sunt ulterior 
consumate, trebuie să se țină cont și de costurile legate de tratarea și de eliminarea alimentelor 
transformate în deșeuri și de pierderile de venit suferite de întreprinderile de producție.

Combaterea risipei de alimente trebuie să devină o prioritate pe agenda politică europeană; 
Comisiei, Consiliului și statelor membre li se solicită strategii și măsuri concrete menite să 
reducă la jumătate, până în 2025, cantitatea de alimente irosite de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, să crească eficiența filierei și să sensibilizeze opinia publică cu privire la o 
temă ignorată din multe puncte de vedere.

Cetățenii trebuie să fie informați nu doar cu privire la cauzele și consecințele risipei de 
alimente, ci și la modalitățile în care aceasta poate fi redusă; trebuie să se promoveze o cultură 
științifică și civică orientată către principiile sustenabilității și solidarității cu scopul de a 
încuraja o conduită mai virtuoasă.

Experiența demonstrează că inițiativele spontane de asociere, atât din partea voluntarilor cât și 
a profesioniștilor, în vederea promovării și concretizării unei culturi care luptă împotriva 
risipei de alimente, a înregistrat un succes însemnat în zonele în care s-au derulat.

Acesta este contextul în care se solicită ca anul 2013 să fie desemnat Anul european de 
combatere a risipei de alimente, ca instrument important de informare și de sensibilizare pe 
această temă. 


