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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans 
effektivitet inom EU(2011/...(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 191 och 192 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, om att bevara, skydda och förbättra kvaliteten för människors hälsa och 
miljön,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv1,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om kommissionens grönbok om 
hantering av bioavfall i Europeiska unionen2,

– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om skäliga inkomster för 
jordbrukare: en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa3,

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2011 om erkännande av jordbruket som 
en strategisk sektor inom ramen för livsmedelsförsörjning4,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 med titeln ”Den gemensamma 
jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, 
naturresurser och territoriell balans”5,

– med beaktande av ”Förberedande studie om matavfall för EU:s 27 medlemsländer” –
Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö, GD Miljö, (2010), 

– med beaktande av FAO:s studie (2011) om ”Globala livsmedelsförluster och matsvinn”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-…/2011), och av följande skäl:

A. Varje år går en ökande mängd färska och ätliga livsmedel förlorade längs 
livsmedelskedjans olika led i Europa och blir till avfall, enligt vissa uppskattningar upp till 
50 procent.

B. En studie som offentliggjordes av kommissionen uppskattar att den årliga produktionen av 
livsmedelsavfall i de 27 medlemsstaterna uppgår till cirka 89 miljoner ton, eller rättare 
sagt 179 kg per person och med en högre variabilitet mellan enskilda länder och de olika 

                                               
1 EUT L 312, 23.11.2008, s. 3.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0264.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0302.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0006.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)... (betänkande A7–0202/2011).
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sektorerna, utan att för den skull titta närmare på slöseriet inom jordbruket på 
produktionsnivå. 

C. I Europeiska unionen finns det fortfarande 79 miljoner människor som lever under 
existensminimum. Detta innebär att mer än 15 procent av medborgarna har en inkomst 
som är 60 procent lägre än hemlandets genomsnittsinkomst och att, av dessa, har 
16 miljoner fått hjälp med livsmedel från välgörenhetsorganisationer.

D. De alarmerande siffrorna som sprids av FAO anger att det för närvarande i världen finns 
925 miljoner människor som riskerar att lida av undernäring och att dessa siffror ständigt 
gör det svårare att uppnå millenniemålen som förutser att halvera fattigdom och hunger till 
2015.

E. Med utgångspunkt från FAO:s studier, kommer den förväntade ökningen av jordens 
befolkning från 7 till 9 miljarder att kräva en ökning av livsmedelsförsörjningen med 
70 procent fram till 2050.

F. En minskning av slöseriet med livsmedel är ett första och mycket viktigt steg för att 
bekämpa och reducera hungern i världen, samt att ta itu med den efterfrågan som 
uppskattats av FAO och att förbättra befolkningens näringsnivå.

G. Slöseriet med livsmedel får inte enbart etiska, utan även ekonomiska, miljömässiga, 
sociala, näringsmässiga och sanitära följder.

H. Det stöd som ges till utvecklingsländer för att förbättra effektiviteten i deras 
livsmedelskedjor kan inte enbart bidra direkt till de lokala ekonomierna och den hållbara 
tillväxten i dessa områden, utan även, på ett indirekt sätt, bidra till en jämvikt i 
världshandeln för jordbruksprodukter och en omfördelning av naturresurserna.

I. Ett ständigt ökande antal medlemsstater håller på att ta initiativ till att göra den allmänna 
opinionen uppmärksam på orsakerna till och följderna av livsmedelsslöseri, sätten att 
minska slöseriet och främjandet av en vetenskaplig kultur och medborgaranda inriktad på 
principerna för hållbarhet och solidaritet.

J. Det övergripande ansvaret för livsmedelssäkerheten faller på aktörerna inom 
livsmedelskedjan. 

1. Europaparlamentet anser att livsmedelssäkerhet är en grundläggande rättighet för 
mänskligheten och sker genom tillgänglighet, åtkomst, användning och tidsmässig 
stabilitet för en sund, lämplig och närande livsmedelsförsörjning. 

2. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra till 
strategier som syftar till att förbättra livsmedelskedjans effektivitet samt att brådskande ta 
itu med problemet med livsmedelsslöseri längsmed hela försörjningskedjan. Man 
uppmanar till detta tills de två aspekterna blir en prioritet på den europeiska politiska 
agendan. 

3. Europaparlamentet uttrycker en oro för att en avsevärd mängd livsmedel, fastän helt och 
hållet tjänliga, varje dag hanteras som avfall, vilket får alarmerande konsekvenser ur en 
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livsmedelsmässig, miljömässig, social och ekonomisk synvinkel. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att analysera orsakerna till och följderna av att cirka 50 procent av 
de producerade livsmedlen i Europa varje år kastas bort, slösas med eller omvandlas, även 
genom att göra en noggrann uppskattning av slöseriet såväl som en bedömning av de 
ekonomiska, miljömässiga, näringsmässiga och sociala konsekvenserna. Man uppmanar 
dessutom kommissionen till att utarbeta konkreta åtgärder som syftar till att halvera 
slöseriet med livsmedel till 2025 och på samma gång förhindra produktionen av 
livsmedelsavfall. 

4. Europaparlamentet anser att det är av största vikt att reducera livsmedelsslöseriet längs 
med hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Parlamentet understryker behovet av att 
anamma en samordnad strategi följt av konkreta handlingar på europeisk nivå i syfte att 
förbättra livsmedelskedjornas effektivitet. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i utarbetandet av utvecklingspolitiken, 
stödja handlingsplaner som syftar till att reducera slöseriet längs med hela 
livsmedelskedjan i utvecklingsländer där produktionsteknikerna, hanteringen av livsmedel 
efter skörd, infrastrukturer och processer för omvandling och förpackning är irrelevanta 
och felaktiga. 

6. Europaparlamentet noterar att det finns en viss förvirring med hänsyn till definitionen av 
uttrycken ”livsmedelsslöseri” och ”livsmedelsavfall”. Parlamentet bedömer att det med 
”livsmedelsslöseri”, i den allmänna betydelsen, avses alla livsmedelsprodukter i 
livsmedelskedjan som kasserats av ekonomiska eller estetiska skäl eller eftersom de varit 
för nära utgångsdatum, men som fortfarande är helt och hållet tjänliga och potentiellt sett 
avsedda för mänsklig konsumtion och som vid brist på en möjlig alternativ användning 
måste brytas ned och förstöras och därmed ger negativ påverkan ur miljösynpunkt, ett 
ekonomiskt kostnadsperspektiv och i form av inkomstbortfall för företagen.

7. Europaparlamentet noterar att det i Europa inte existerar någon harmoniserad definition av 
livsmedelsslöseri. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett 
lagförslag som fastställer typologin för ”livsmedelsslöseri” och begär att livsmedelsavfall 
från jordbruket även tas upp i den nuvarande lagstiftningen för definition av avfall.

8. Europaparlamentet vill understryka att jordbruket, med tanke på dess egenskaper, kan 
spela en grundläggande och framträdande roll i kampen mot livsmedelsslöseri. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att införa ambitiösa åtgärder i denna riktning 
i de kommande lagförslagen angående jordbruk, handel och distribution av 
livsmedelsprodukter. Parlamentet förespråkar en gemensam aktion med hänsyn till 
investeringar inom ramen för forskning, vetenskap, teknologi, utbildning och innovation 
av jordbruket i syfte att minska livsmedelsslöseriet och uppmuntra konsumenterna att bli 
mer ansvarsfulla och medvetna för att förhindra livsmedelsslöseri.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja åtgärder när 
det gäller orsakerna till och följderna av livsmedelsslöseri, metoderna för att minska 
slöseriet och främjande av en vetenskaplig kultur och medborgaranda inriktad på 
principerna för hållbarhet och solidaritet. Parlamentet förespråkar införandet av utbildning 
i livsmedelslära, i parlamentet framhäver den viktiga funktion som lokala förvaltningar 
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och kommunala företag har för att ge information och stöd till medborgarna vad beträffar 
förebyggande och reduktion av livsmedelsslöseriet.

10. Europaparlamentet berömmer de initiativ som redan har slutförts i de olika 
medlemsstaterna för att på lokal nivå återvinna jordbruksprodukter och livsmedel som 
sålts för att omfördela dessa till de kategorier av medborgare som saknar köpkraft. Man 
understryker här de värdefulla bidrag som å ena sidan getts av frivilliga för sortering och 
distribution av produkterna och å andra sidan av företag med fackmän som utvecklar 
system och medel för att förhindra slöseri.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att identifiera de instrument och åtgärder 
som krävs för att uppmuntra ett större engagemang från jordbruks- och livsmedelsföretag, 
partihandeln, affärer, distributionskedjor, matsalar och offentliga och privata restauranger 
för en praxis mot slöseri.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma eventuella modifieringar av de 
bestämmelser som reglerar offentliga kontrakt för cateringtjänster för att vid beslut om 
tilldelning av kontrakten, under jämförbara andra villkor, ge förtur till de företag som 
garanterar gratis omfördelning av icke fördelade (osålda) produkter till de kategorier av 
medborgare som saknar köpkraft och som främjar konkreta handlingar till förmån för en 
reduktion av livsmedelsslöseriet uppströms. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma och stimulera de åtgärder som 
syftar till att reducera livsmedelsslöseriet uppströms, till exempel märkning med dubbelt 
förfallodatum (kommersiellt och för konsumtion) och rabatterad försäljning av produkter 
med kort förfallodatum eller som är skadade, såväl som att reducera förpackningarna för 
att nå fram till miljövänliga produkter genom industriell miljödesign.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra och ge stöd till initiativ för att 
stimulera hållbar produktion i liten och medelstor skala kopplat till lokala och regionala 
marknader samt lokal och regional konsumtion. Parlamentet erkänner att de lokala 
marknaderna är hållbara sett ur en miljöprofil och att de bidrar till stabilitet i 
primärsektorn. Man förespråkar att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken 
säkerställer relevanta finansieringar som är avsedda att främja direkthandeln och de lokala 
marknaderna och alla former av stöd till den korta försörjningskedjan eller 
noll-kilometer-rörelsen.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att under 2013 instifta det 
Europeiska året mot livsmedelsslöseri som ett viktigt instrument för information och 
marknadsföring för att göra Europas medborgare och de nationella regeringarna 
uppmärksamma på detta viktiga tema för att avsätta lämpliga medel till de utmaningar 
man har att ta sig an under den närmaste framtiden.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Livsmedelsslöseriet har nått en sådan nivå att det betraktas såsom ett världsomfattande 
problem som får återverkningar längs med alla livsmedelskedjans olika led, från jord till bord. 

Enligt vissa data, som har utarbetats sedan 1974 och fram till idag, uppskattar man att 
livsmedelsslöseriet i världen har ökat med 50 procent.

Slöseriet sker på åkrarna, i förarbetningsindustrierna, i distributionsföretagen och i 
konsumenternas hem. Man slösar både i industriländerna och i utvecklingsländerna. En 
förslösning av livsmedel som genererar en parallell kedja till produktionskedjan och som ger 
upphov till en lång rad negativa externaliteter.

Problemet med livsmedelsslöseri kontrasterar med det grundläggande problemet med 
livsmedelsförsörjningen, som är allvarligt komprometterad till följd av en rad olika faktorer, 
bland annat de begränsade naturresurserna i förhållande till den ökande världsbefolkningen 
och den knappa tillgången till livsmedel för de fattigaste skikten av befolkningen.

Härav följer en rad analyser av och reflektioner om hur vi utnyttjar de livsmedel vi har till 
förfogande. 

En ny studie på uppdrag av FAO avslöjar ganska så alarmerande data, i synnerhet vad 
beträffar den industrialiserade delen av världen: européer och nordamerikaner slösar bort 
cirka 95 till 115 kg livsmedel per person och år, gentemot 6–11 kg i det subsahariska Afrika.

Orsakerna till slöseriet är inte alltid desamma: de skiljer sig åt beroende på de olika nivåerna i 
livsmedelskedjan, typen av produkt och även den plats där slöseriet sker. Genom att dela upp 
kedjan i fem olika sektorer (jordbruksproduktion, hantering och lagring, behandling, 
distribution och konsumtion), kan man notera hur olika beteenden i var och en av dessa 
sektorer leder till kassering av helt och hållet tjänliga livsmedel: allt från förluster vid skörd 
och lagring, till transport under osäkra förhållanden, felaktiga förpackningar och 
slutkonsumenternas dåliga vanor vid köp och utnyttjande av livsmedelsprodukterna.
När det gäller industriländerna är den största delen av slöseriet koncentrerat till de senare 
faserna, närmare bestämt distributions- och konsumtionsfaserna, och detta framförallt till följd 
av överskottet på producerade livsmedel, medan slöseriet är koncentrerat till de inledande 
faserna i utvecklingsländerna på grund av bristen på avancerade jordbrukstekniker, system 
och effektiva infrastrukturer för transport (till exempel, kylningskedjan) och möjligheten till 
säker lagring. 

Dessa data avslöjar hur mängden producerade livsmedel i våra dagar egentligen kan 
återanvändas för näringssyften i stället för att bortskaffas som vilket avfall som helst, med 
avsevärda ekonomiska följder och miljöeffekter samt etiska implikationer. 

Faktum är att överskottsproduktionen av livsmedel som vi inte konsumerar medför en högre 
miljökostnad, allt från förbrukning av energi och naturresurser (framförallt vatten), till 
gasutsläpp i atmosfären. Faktum är att man uppskattar att cirka 89 miljoner ton livsmedel som 
kastas i Europa producerar motsvarande 170 miljoner ton koldioxid per år.
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Utöver de miljöskador som blir följden av produktionen av livsmedel som sedan inte 
utnyttjas, måste man sedan ta kostnaderna för behandling och bortskaffande av det som 
numera är avfall och producenternas uteblivna förtjänster med i beräkningen. 

Kampen mot livsmedelsslöseriet måste bli en prioritet på den europeiska politiska agendan. 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att utarbeta konkreta 
strategier och åtgärder för att halvera livsmedelsslöseriet längsmed hela försörjningskedjan till 
2025, att förbättra livsmedelskedjans effektivitet såväl som att uppmärksamma den allmänna 
opinionen på ett ämne som ännu till stor del ignoreras.

Det är nödvändigt att informera medborgarna inte enbart om orsakerna till och följderna av 
slöseriet, utan även om metoderna för att reducera slöseriet. Man måste arbeta för en 
vetenskaplig kultur och medborgaranda inriktad på principerna för hållbarhet och solidaritet, i 
syfte att uppmuntra till bättre beteenden. 

Erfarenheten har visat att spontana initiativ till sammanslutningar, både frivilliga och 
yrkesmässiga, i syfte att offentliggöra och konkretisera en kultur som bekämpar slöseri, har 
haft en stor framgång i de områden där de hållits. 

I detta sammanhang kommer ansökan om att utse 2013 till Europeiska året mot 
livsmedelsslöseri in i bilden som ett viktigt instrument för information om och 
opinionsbildning kring detta viktiga ämne.


