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UE może i powinna uczynić więcej, by skutecznie walczyć
z marnotrawieniem żywności – twierdzą kontrolerzy
W nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dowiedziono, że choć
niektóre unijne strategie mogłyby przyczynić się do walki z marnotrawieniem żywności, ich
potencjał nie jest wykorzystywany. Podjęte dotychczas działania są nadal fragmentaryczne
i nieregularne, brakuje też koordynacji na poziomie Komisji Europejskiej. Kontrolerzy są zdania,
że najnowsza propozycja unijna dotycząca kwestii marnotrawienia żywności – utworzenie
stosownej platformy – nie rozwiązuje w pełni problemów opisanych w sprawozdaniu.
Marnotrawienie żywności stanowi problem na skalę światową i wymaga podjęcia działań na
wszystkich poziomach. Z bieżących szacunków wnika, że na całym świecie około jednej trzeciej
żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest marnotrawione lub wyrzucane. Tego rodzaju
marnotrawstwo pociąga za sobą ogromne koszty gospodarcze i środowiskowe.
Poczynione dotychczas postępy w tej dziedzinie są ograniczone z uwagi na brak wspólnej definicji
marnotrawienia żywności i brak uzgodnionego poziomu podstawowego służącego za punkt
odniesienia w podejmowanych działaniach. Taki stan rzeczy utrzymuje się mimo wielokrotnych
apeli ze strony Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów, grupy G-20 i innych
podmiotów pod adresem UE, by ta zaangażowała się w ograniczenie trwonienia środków
żywnościowych.
– W sprawozdaniu skierowanym do Komisji Trybunał stwierdził szereg zaprzepaszczonych szans
i wskazał możliwości wprowadzenia usprawnień, które nie wymagałyby nowych inicjatyw
legislacyjnych ani dodatkowych środków publicznych – powiedziała Bettina Jakobsen, członek
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Niemniej
jednak Komisja – podejmując wysiłki na rzecz utworzenia platformy –ponownie zaprzepaszcza
możliwość skutecznego rozwiązania problemu. Obecnie potrzeba bowiem większego
dostosowania istniejących polityk, poprawy koordynacji działań oraz jasnego celu polityki
polegającego na ograniczeniu marnotrawienia żywności.
W sprawozdaniu kontrolerzy przeanalizowali, w jaki sposób można byłoby skuteczniej
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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wykorzystać istniejące polityki, i zalecili Komisji następujące działania:
•
należy zintensyfikować i lepiej koordynować unijną strategię na rzecz walki
z marnowaniem środków żywnościowych, a także opracować plan działania na nadchodzące lata
i jasną definicję marnotrawienia żywności,
•
należy uwzględnić kwestię trwonienia środków żywnościowych w przyszłych ocenach
skutków oraz w większym stopniu dostosować do siebie różne polityki, które mogą być przydatne
w walce z tym problemem,
•
należy wskazać i wyeliminować przeszkody prawne w przekazywaniu darów
żywnościowych, zachęcać do szerszego wykorzystywania istniejących możliwości ich
przekazywania oraz rozważyć, w jaki sposób wspierać je w innych obszarach polityki.
Niemniej jednak Bettina Jakobsen ostrzegła dziś, że nowa platforma nie wnosi znaczącego wkładu
w strategię dotyczącą marnowania środków żywnościowych oraz że wciąż nie opracowano
jednolitej, jasnej definicji marnotrawienia żywności. – Zalecenia Trybunału na temat tego, jak
opracować przyszłą strategię, były albo ignorowane, albo przyjmowane jedynie częściowo.
W projekcie wytycznych natomiast problem przeniesiono na państwa członkowskie – dodała.
W sprawozdaniu kontrolerzy przeanalizowali podjęte dotychczas działania unijne mające na celu
ograniczenie marnotrawienia żywności oraz sposób funkcjonowania różnych instrumentów
polityki. Stwierdzili, że UE nie przyczyniła się do wydajnego gospodarowania zasobami
w łańcuchu dostaw żywności poprzez skuteczne zwalczanie jej marnotrawienia.
Marnowanie środków żywnościowych to problem występujący na całej długości łańcucha dostaw
żywności – dowodzą kontrolerzy – i w związku z tym na każdym jego odcinku należy podejmować
dobrze ukierunkowane działania. Należy położyć nacisk na zapobieganie, ponieważ korzyści
wynikające z niedopuszczenia do marnotrawienia żywności przeważają nad kosztami, jakie trzeba
ponieść, rozwiązując ten problem na późniejszych etapach.
Kontrolerzy odnotowali również brak oceny oddziaływania strategii unijnych na walkę
z marnotrawieniem żywności. Każdy z głównych obszarów polityki, taki jak rolnictwo,
rybołówstwo i bezpieczeństwo żywności, ma do odegrania konkretną rolę i mógłby zostać
wykorzystany do skuteczniejszej walki z tym problemem.
Sprawozdanie specjalne nr 34/2016 pt. „Zwalczanie marnotrawienia żywności – szansa dla UE na
poprawę efektywności gospodarowania zasobami w łańcuchu dostaw żywności” jest dostępne
w 23 językach UE.

2

