
 

Toidu raiskamine: kaotsi läheb miljoneid tonne
[infograafik]
 
Euroopa Liidus läheb igal aastal hinnanguliselt raisku 88 miljonit tonni toitu. Ühe inimese
kohta teeb see 173 kilo. Millises tarneahela lõigus läheb toitu kaotsi kõige rohkem?
Kuidas vähendada toidu raiskamist ja kuidas saab panustada lõpptarbija? Kirjutame
teemast lähemalt ja näitame suurusjärke infograafikul.
 
Toitu läheb raisku kogu ahelas: tootmisel, poodides, kodudes ja söögikohtades.
Kodumajapidamised annavad sellest poole ja seega peitub just seal kõige suurem potentsiaal
toidu äraviskamise vähendamiseks.
 
Kuigi suur osa tarbijaid jälgib pidevalt „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ tähtaegu pakendil, ei olda
tihti märgistuse tähendusega kursis, selgub Eurobaromeetri uuringust.
 
Tagajärjed
 
Hoolimatu ümberkäimine toiduga tähendab omakorda teiste väärtuslike ressursside kulutamist:
vesi, pinnas, töötunnid, energia. Toidu raiskamise tulemusel tekkiv üleilmne CO2-jalajälg
moodustab ligikaudu kaheksa protsenti kogu inimese poolt tekitatud kasvuhoonegaaside
heitmetest maailmas, selgub ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetest.
 
Ressursside kulu ja keskkonnakahju kõrval tuleb silmas pidada veel ühte fakti: FAO andmetel
kannatab maailmas alatoitumise tõttu 793 miljonit inimest. ELis ei saanud 2014. aastal endale
üle päeva lubada kvaliteetset toidukorda 55 miljonit inimest – see teeb 9,6 protsenti 28
liikmesriigi elanikkonnast (Eurostat).
 
Parlamendi üleskutse
 
 
 
Võrreldes 2014. aasta tasemega tuleb Euroopa Liidul 2030. aastaks vähendada toidu
raiskamist poole võrra, seisab 16. mail 2017 täiskogul kinnituse saanud raportis. Aastaks 2025
peaks raiskamine vähenema 30 protsendi võrra. Samad eesmärgid on kirjas jäätmepaketti
puudutavas parlamendi positsioonis.
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http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2095
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2223%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170308IPR65671/parlament-edendada-taaskasutust-piirata-j%C3%A4%C3%A4tmeladestust-ja-toidu-raiskamist


„Euroopa Liidul kui maailma ühel kõige jõukamal piirkonnal lasub moraalne ja poliitiline kohus
vähendada toidu raiskamist igal aastal,“ ütleb raportöör Biljana Borzan (S&D, CR) aprillis
parlamendi veebitoimetusele antud intervjuus.
 
Lisaks soovivad saadikud Euroopa Komisjonilt näha ettepanekut muudatusteks
käibemaksureeglites, mis eemaldaks maksukohustuse toidu annetamise puhul. Toidu
annetamisega vähendatakse raiskamist ja toetatakse abivajajaid.
 
Samuti käib raport välja ettepanekud, mis aitaks teha lõpu segadusele mõistete „parim enne“ ja
„kõlblik kuni“ vahel.
 
Kuidas vähendada toidu raiskamist kodus?
• Koosta ostunimekiri

• Kontrolli tähtaegu & ole kursis nende tähendusega

• Hoiusta toitu pakendil esitatud soovituste järgi

• Uuem toit aseta külmikus/kapis tahapoole

• Kasuta oma toidujääke

• Külmuta toitu

• Allikas: Euroopa Komisjon

Lisateave
Täiskogu pressiteade: saadikute eesmärgid toidu raiskamise vähendamiseks
Raporti menetlusetapid
Raportöör Biljana Borzan (S&D, HR)
Intervjuu. Saadik Borzan: Euroopa Liidul lasub kohustus vähendada toidu raiskamist
EP uuringuteenistuse ülevaade (inglise keeles)
Euroopa Komisjon toidu raiskamise vähendamisest (inglise keeles)

Lugu raisatud tomatitest (USA, 2008)
• Tarneahelas läheb aastas kaduma 377 000 tonni tomateid

• See tähendab 90 ruutkilomeetri, 57 miljardi liitri vee ja seitsme miljoni töötunni asjatut
kasutamist

• Raisku läinud tomatite hävitamine läheb maksma 12,3 miljonit eurot, ühtlasi tekib seetõttu 312
000 tonni kasvuhoonegaaside heitmeid

• Nende tomatite raiskamise vältimine võrduks heitmetest rääkides 55 000 auto
eemaldamisega teedelt üheks aastaks

• Allikas: EP uuringuteenistus
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170407STO70779/saadik-borzan-euroopa-liidul-lasub-kohustus-v%C3%A4hendada-toidu-raiskamist
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20170509IPR73930/cutting-food-waste
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2223(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/112748.html
http://bit.ly/2pt8wsC
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593563
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en


Infograafik: toidu raiskamine liikmesriikide võrdluses
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