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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Kako preprečevati nastajanje živilskih odpadkov: strategije za učinkovitejšo živilsko 
verigo v EU
(2011/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 191 in 192 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z 
ohranjanjem, varstvom in izboljšanjem kakovosti zdravja ljudi in okolja,

– ob upoštevanju Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z 
biološkimi odpadki v Evropski uniji2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 z naslovom „Pošteni prihodki za 
kmete: bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi“3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 2011 o priznavanju kmetijstva kot 
strateškega sektorja v okviru prehranske varnosti4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2011 z naslovom „Skupna kmetijska 
politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in 
ozemljem“5,

– ob upoštevanju pripravljalne študije o živilskih odpadkih v državah EU-27 – Generalni 
direktorat Evropske komisije za okolje (2010), 

– ob upoštevanju študije FAO (2011) z naslovom „Svetovne izgube hrane in živilski 
odpadki“,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2011),

A. ker se v Evropi vsako leto čedalje več zdrave in užitne hrane – po nekaterih ocenah do 
50 % – izgubi vzdolž verige preskrbe s hrano in postane odpadek;

B. ker po ocenah študije, ki jo je objavila Komisija, letno v 27 državah članicah nastane 
približno 89 milijonov ton živilskih odpadkov, oziroma 179 kg na prebivalca, tudi če so 
med posameznimi državami in sektorji velike razlike, pri tem pa kmetijski živilski 
odpadki sploh niso upoštevani;

                                               
1 UL L 312, 23.11.2008, str. 3.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0264.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0302.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0006.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0000 (poročilo A7-0202/2011).
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C. ker v Evropski uniji še vedno živi 79 milijonov ljudi pod pragom revščine  z drugimi 
besedami več kot 15 % prebivalcev prejema dohodek, ki je nižji od 60 % povprečnega 
dohodka v državi njihovega stalnega prebivališča, od tega jih je16 milijonov prejemalo 
pomoč v hrani prek dobrodelnih organizacij,

D. ker se obeti za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja, ki vključujejo zmanjšanje revščine in 
lakote do leta 2015 polovico, zaradi skrb vzbujajočih podatkov, ki jih je objavila 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo in po katerih je trenutno na svetu 925 milijonov 
ljudi, ki so na robu podhranjenosti, še bolj oddaljujejo,

E. ker iz študije, ki jo je opravila Organizacija za prehrano in kmetijstvo, izhaja, da bo 
povečanje števila svetovnega prebivalstva s sedem na devet milijard do leta 2050 
zahtevalo 70-odstotno povečanje zalog hrane,

F. ker je zmanjševanje živilskih odpadkov pomemben in hkrati uvodni korak v boju proti 
lakoti na svetu in njenemu zmanjševanju, za obvladovanje povečanega povpraševanja, ki 
ga napoveduje Organizacija za prehrano in kmetijstvo, in za izboljšanje prehranjevalnih 
ravni prebivalstva,

G. ker živilski odpadki prinašajo posledice, ki niso le etične, ampak tudi gospodarske, 
okoljske, družbene, prehranske in zdravstvene,

H. ker ima lahko podpora, ki jo države v razvoju prejemajo za izboljšanje učinkovitosti 
svojih verig preskrbe s hrano, pozitivni učinek ne le neposredno na lokalno gospodarstvo 
in na trajnostni razvoj teh območij, ampak posredno tudi na ravnotežje v svetovni trgovini 
s kmetijskimi proizvodi ter na prerazporeditev naravnih virov,

I. ker čedalje več držav članic daje pobude za ozaveščanje javnosti o vzrokih in posledicah 
živilskih odpadkov, načinih za njihovo zmanjšanje ter spodbujanju znanstvene in 
državljanske kulture, usmerjene k načelom trajnosti in solidarnosti,

J. ker so za prehransko varnost v prvi vrsti odgovorni akterji v verigi preskrbe s hrano, 

1. meni, da je prehranska varnost temeljna človekova pravica, ki se uresničuje prek 
razpoložljivosti, dostopnosti, uporabe in časovne stabilnosti zdravih, primernih in 
hranljivih živil;

2. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj spodbujajo izboljšave učinkovitosti verige 
preskrbe s hrano ter prednostno rešijo problem živilskih odpadkov vzdolž celotne 
preskrbovalne verige; poziva jih, naj oba vidika prednostno obravnavajo na dnevnem 
redu evropske politike;

3. je zaskrbljen nad tem, da se vsak dan velike količine živil, ki so popolnoma užitna, vržejo 
stran, kar ima hude posledice z vidika prehrane, okolja, družbe in gospodarstva; zato 
poziva Komisijo, naj preuči vzroke in posledice tega, da se v Evropi na leto odvrže, 
zavrže in na odlagališča odpelje približno 50 % proizvedenih živil, ter pri tem natančno 
razčleni odpadke in presodi o gospodarskih, okoljskih, prehrambnih in socialnih vplivih; 
Komisijo tudi poziva k pripravi praktičnih ukrepov za razpolovitev živilskih odpadkov do 
leta 2025 in hkrati za preprečitev nastajanja bioloških odpadkov;
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4. meni, da je treba nujno zmanjšati živilske odpadke vzdolž celotne prehranske verige, od 
polja do potrošnikove mize; vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene strategije, ki ji bodo 
sledili konkretna dejanja na evropski ravni, da se izboljša učinkovitost verige preskrbe s 
hrano;

5. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju razvojnih politik podpre ukrepe za zmanjšanje 
odpadkov vzdolž celotne verige preskrbe s hrano v državah v razvoju, kjer so načini 
proizvodnje, obdelava po spravilu pridelka, infrastruktura in procesi predelave in 
embaliranja problematični in neprimerni;

6. ugotavlja, da obstaja zmeda pri razumevanju izrazov „živilski odpadki“ in „biološki 
odpadki“; meni, da je splošno sprejeto, da „živilski odpadki“ pomenijo vsa živila, ki se iz 
verige preskrbe s hrano izločajo iz gospodarskih ali estetskih razlogov ali zaradi bližnje 
zapadlosti roka uporabe, so pa še popolnoma užitni in bi jih bilo mogoče nameniti za 
prehrano ljudi, in ki se izločijo in odstranijo, ker ni alternativne uporabe, kar prinaša 
negativne zunanje učinke z vidika okolja, gospodarskih stroškov in manjšega zaslužka 
podjetij;

7. ugotavlja, da v Evropi opredelitev živilskih odpadkov v Evropi ni usklajena; zato 
Komisijo poziva, naj predstavi zakonodajni predlog, v katerem bo opredeljena tipologija 
„živilskih odpadkov“, in poziva k temu, da se v veljavna pravila o odpadkih vključijo tudi 
biološki odpadki;

8. želi poudariti, da kmetijstvo zaradi svojih značilnosti lahko opravlja pomembno, 
pionirsko delo v boju proti nastajanju živilskih odpadkov; zato Komisijo poziva, naj v ta 
namen vključi ambiciozne ukrepe v naslednje zakonodajne predloge za kmetijstvo, 
trgovino in distribucijo živil; upa na skupne ukrepe v obliki vlaganja v raziskave, znanost, 
tehnologijo, izobraževanje in inovacije v kmetijstvu, da se zmanjšajo živilski odpadki in 
hkrati potrošniki spodbudijo k odgovornejšemu in bolj premišljenemu ravnanju pri 
preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo kampanje za osveščanje javnosti o 
vzrokih in posledicah nastajanja živilskih odpadkov ter načinih za njihovo zmanjšanje in 
podprejo znanstveno in splošno kulturo, usmerjeno k načelom trajnosti in solidarnosti; 
poziva k uvedbi izobraževalnih predmetov o prehrani, predvsem na osnovnih in srednjih 
šolah, da bi spodbudili boljši odnos; vztraja na pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi 
in občinska podjetja pri obveščanju in podpori občanov na področju preprečevanja in 
zmanjševanja živilskih odpadkov;

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili v več državah članicah in ki so na lokalni ravni 
usmerjene v uporabo neprodanih kmetijskih izdelkov in živil z namenom porazdelitve 
med skupine državljanov z manjšo kupno močjo; pri tem poudarja dragoceni prispevek 
prostovoljcev pri razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter specializiranih podjetij, ki 
razvijajo sisteme in dejavnosti za preprečevanje nastajanja odpadkov;

11. poziva Komisijo, naj določi instrumente in ukrepe za spodbujanje sodelovanja 
agroživilskih podjetij, trgov na debelo, trgovin, distribucijskih verig, menz ter javnih in 
zasebnih obratov za prehrano pri preprečevanju nastanka odpadkov;
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12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne spremembe pravil, ki urejajo javne razpise za 
službe za pripravo in dostavo hrane, da se ob izpolnitvi vseh drugih pogojev daje pri 
oddaji del prednost tistim podjetjem, ki zagotavljajo brezplačno razdeljevanje 
nedodeljenih (neprodanih) izdelkov med skupine prebivalcev z majhno kupno močjo in ki 
spodbujajo konkretne ukrepe za zmanjševanje odpadkov na predhodnih stopnjah v verigi;

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom za izdelke tik pred zapadlostjo roka uporabe ali 
poškodovanih izdelkov ter zmanjšanje embalaže za prehod na okolju prijazne izdelke z 
ekološkim industrijskim oblikovanjem;

14. poziva države članice k spodbujanju in podpiranju pobud, usmerjenih v trajnostno 
proizvodnjo v majhnem in srednjem obsegu, povezano z lokalnim in regionalnim trgom 
ter potrošnjo; priznava, da so lokalni trgi z vidika okolja trajnostni in da prispevajo k 
stabilnosti v primarnem sektorju; poziva, naj bodoča skupna kmetijska politika zagotavlja 
potrebna finančna sredstva za spodbujanje neposredne prodaje in lokalnih trgov ter vseh 
oblik spodbujanja kratkih ali ničnih razdalj v prehranski verigi;

15. spodbuja Svet in Komisijo, naj leto 2013 razglasita za evropsko leto boja proti nastajanju 
živilskih odpadkov kot pomembno pobudo za obveščanje in ozaveščanje evropskih 
državljanov in usmerita pozornost nacionalnih vlad v to pomembno temo zaradi dodelitve 
ustreznih finančnih sredstev za izzive, s katerimi se bo treba soočiti v bližnji prihodnosti;

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Živilski odpadki nastajajo v takih količinah, da jih lahko obravnavamo kot problem v 
svetovnem merilu, ki se odraža vzdolž verige preskrbe s hrano, od polja do potrošnikove 
mize.

Po nekaterih podatkih, zbranih od leta 1974 do danes, je količina živilskih odpadkov v svetu 
narasla za 50 %.

Odpadki nastajajo na obdelovalnih površinah, v predelovalni industriji, v podjetjih za 
distribucijo, v domovih potrošnikov; odpadki se ustvarjajo v industrijsko razvitih državah in v 
državah v razvoju. Razsipavanje s hrano ustvarja verigo, ki je vzporedna proizvodni verigi in 
prinaša dolgo vrsto negativnih zunanjih učinkov.

Vprašanje nastajanja živilskih odpadkov je v konfliktu z osnovnim problemom preskrbe s 
hrano, ki jo resno ogroža vrsta dejavnikov, med katerimi so omejeni naravni viri glede na 
rastoče število svetovnega prebivalstva ter slaba dostopnost hrane za najrevnejše sloje 
prebivalstva.

Iz tega izhaja vrsta analiz in razmislekov o uporabi živil, ki so nam na voljo.

Nedavna študija, ki jo je naročila Organizacija za prehrano in kmetijstvo, razkriva precej skrb 
zbujajoče podatke, še posebej o industrijsko razvitem svetu: Evropejci in Severnoameričani 
zavržejo približno od 95 do 115 kg hrane na osebo letno, v podsaharski Afriki pa od 6 do 11 
kg.

Razlogi za nastajanje odpadkov niso vselej isti: razlikujejo se glede na različne ravni v verigi 
preskrbe s hrano, vrsto izdelka in tudi kraj, kjer odpadki nastanejo. Če prehransko verigo 
razdelimo na pet področij (kmetijska proizvodnja, upravljanje in skladiščenje, predelava, 
distribucija in poraba), opazimo, kako različni načini obnašanja v vsakem od njih privedejo do 
izločanja popolnoma užitne hrane: od izgub pri pobiranju pridelka in skladiščenju, do 
nezanesljivih pogojev pri prevozu, napak v embalaži, pa vse do slabih navad potrošnikov pri 
nakupu in uporabi živil.

Kar zadeva industrijsko razvite države, največji del odpadkov nastane na zadnji stopnji, torej 
pri distribuciji in porabi, predvsem zaradi preobilja proizvedene hrane, medtem ko v državah 
v razvoju nastaja na prvih stopnjah in to zaradi pomanjkanja sodobnih kmetijskih tehnik, 
učinkovitih sistemov in infrastrukture za prevoz (na primer hladna veriga) ter možnosti za 
varno skladiščenje.

Ti podatki kažejo, da lahko določeno količino hrane, ki jo pridelamo, v resnici ponovno 
uporabimo za prehrano, namesto da bi jo uničili kot katerikoli drug odpadek, kar močno 
vpliva na okoljske in gospodarstvo in ima etične posledice.

Presežna proizvodnja hrane, ki je ne porabimo, je dejansko povezana z visokimi okoljskimi 
stroški, od porabe energije in naravnih virov (na prvem mestu je to voda), ter emisij plinov v 
atmosfero; dejansko se ocenjuje, da približno 89 milijonov ton zavržene hrane v Evropi 
ustvarja ekvivalent 170 milijonov ton CO2 na leto. Poleg škode za okolje, do katere prihaja 
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zaradi proizvodnje živil, ki se potem ne uporabijo, moramo upoštevati stroške predelave in 
odstranjevanje odpadkov ter izpad dohodka za proizvodna podjetja.

Boj proti nastajanju živilskih odpadkov mora dobiti prednost na dnevnem redu evropske 
politike; Komisija, Svet in države članice morajo sprejeti strategije in dejanske ukrepe, katerih 
namen bo zmanjšanje količin živilskih odpadkov v celotni preskrbovalni verigi do leta 2025 
za polovico, izboljšanje učinkovitosti verige ter ozaveščanje javnosti o tematiki, zanemarjeni 
z več vidikov.

Državljani morajo biti obveščeni ne le o vzrokih in posledicah nastanka odpadkov, temveč 
tudi o možnostih njihovega zmanjšanja; spodbujati je treba znanstveno in splošno kulturo v 
smeri trajnosti in solidarnosti, da bi spodbudili boljše ravnanje.

Izkušnje kažejo, da so spontane pobude združenj, prostovoljnih in strokovnih, ki želijo širiti v 
javnosti in udejanjiti kulturo boja proti odpadkom, na območjih, kjer so se uveljavile, doživele 
velik uspeh.

Zato Parlament zahteva, da se leto 2013 razglasi za evropsko leto boja proti živilskim 
odpadkom kot pomembnemu instrumentu za obveščanje in ozaveščanje o tem pomembnem 
vprašanju. 


