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EU:n tarkastajat: EU voi, ja sen pitäisi torjua ruokahävikkiä 
vaikuttavammin 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että ruokahävikkiä 
on mahdollista torjua useiden EU:n toimintapolitiikkojen avulla, mutta tätä potentiaalia ei 
hyödynnetä. Tähän mennessä toteutetut toimet ovat olleet hajanaisia ja jaksoittaisia, eikä 
Euroopan komissio ole koordinoinut niitä. Tarkastajat toteavat, että tuoreimmassa 
ruokahävikkiä käsittelevässä EU:n ehdotuksessa, joka koskee alaa käsittelevän foorumin 
perustamista, ei otettu täysimääräisesti huomioon kertomuksessa esiin tuotuja ongelmia.  

Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma, joka edellyttää toimia kaikilla tasoilla. 
Tämänhetkisten arvioiden mukaan maailmanlaajuisesti noin kolmannes ihmisten elintarvikkeeksi 
tuotetusta ruoasta päätyy ruokahävikiksi tai elintarvikejätteeksi. Niissä on kyse ympäristön ja 
talouden kannalta mittavista kustannuksista.  

Edistymistä on tähän asti hidastanut se, että ruokahävikille ei ole sovittu yhteistä määritelmää 
eikä perustasoa, johon nähden vähentämistavoitteet voitaisiin asettaa. Näin on siitä huolimatta, 
että Euroopan parlamentti, neuvosto, alueiden komitea, G20-maat ja muut tahot ovat toistuvasti 
kehottaneet EU:ta edesauttamaan ruokahävikin vähentämistä.  

“Komissiolle antamassamme kertomuksessa tuodaan esiin joukko menetettyjä tilaisuuksia sekä 
mahdollisia parannuksia, jotka eivät edellyttäisi uusia lainsäädäntöaloitteita tai lisää julkista 
rahoitusta”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Bettina Jakobsen. “Mutta keskittymällä uuden foorumin perustamiseen komissio menettää 
jälleen kerran tilaisuuden puuttua ongelmaan vaikuttavalla tavalla. Tällä hetkellä tarvitsemme 
pikemminkin nykyisten toimintapolitiikkojen parempaa yhteensovittamista, parempaa 
koordinointia ja selkeää ruokahävikin vähentämiseen tähtäävää toimintapoliittista tavoitetta.” 

Tarkastuskertomuksessa tarkastellaan tapoja, joilla nykyisiä toimintapolitiikkoja voitaisiin 
hyödyntää vaikuttavammalla tavalla. Siinä suositellaan, että komissio  

• vahvistaisi ja koordinoisi paremmin EU:n ruokahävikin torjuntastrategiaa, sekä laatisi 
toimintasuunnitelman tulevia vuosia varten ja määrittelisi ruokahävikin selkeästi  
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• ottaisi ruokahävikin huomioon tulevissa vaikutustenarvioinneissa ja yhteensovittaisi 
ruokahävikin torjuntaan soveltuvat eri toimintapolitiikat paremmin  

• yksilöisi ja poistaisi elintarvikelahjoitusten oikeudelliset esteet, kannustaisi nykyisten 
lahjoittamismahdollisuuksien käytön lisäämiseen ja arvioisi, kuinka lahjoittamista voitaisiin 
kannustaa muilla toimintalohkoilla. 

Bettina Jakobsen kuitenkin varoitti tänään, että uusi foorumi ei edistä ruokahävikkistrategiaa 
merkittävästi ja että ruokahävikille ei edelleenkään ole yksittäistä selkeää määritelmää. 
“Suosituksemme tulevan toimintapolitiikan kehittämiseksi on joko jätetty huomiotta tai ne on 
hyväksytty vain osittain, kuin taas ehdotetut suuntaviivat vain siirtävät ongelman jäsenvaltioille”, 
hän lisäsi.  

Tarkastajat tutkivat kertomuksessa toimia, joita EU on tähän mennessä toteuttanut ruokahävikin 
vähentämiseksi, sekä arvioivat, kuinka erilaiset toimintapoliittiset välineet toimivat. He toteavat, 
että EU ei ole edistänyt resurssitehokasta elintarvikeketjua torjumalla ruokahävikkiä vaikuttavalla 
tavalla.  

Tarkastajien mukaan ruokahävikki muodostaa koko elintarvikeketjun kattavan ongelman, joten 
toimet olisi kohdennettava koko ketjuun. Ennaltaehkäisyä olisi painotettava, sillä jätteen 
syntymisen välttäminen on kannattavampaa kuin sen jälkikäsittely.  

Tarkastajat havaitsivat, että EU:n toimintapolitiikkojen vaikutusta ruokahävikin torjuntaan ei ole 
juurikaan arvioitu. Keskeiset toimintalohkot, kuten maatalous, kalastus ja elintarviketurvallisuus, 
ovat kaikki merkittäviä ja niitä voitaisiin hyödyntää paremmin ruokahävikin torjunnassa.  

Erityiskertomus nro 34/2016: “Ruokahävikin torjunta: EU:n olisi parannettava elintarvikeketjun 
tehokkuutta” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


