SV
Pressmeddelande

Luxemburg den 17 januari 2017

EU kan och bör göra mer för att bekämpa matsvinn på ett
ändamålsenligt sätt, säger EU:s revisorer
En rad EU-politikområden skulle kunna bidra i kampen mot matsvinn, men den potentialen
utnyttjas inte, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. De åtgärder som har
vidtagits hittills har varit splittrade och ofta avbrutits, och det saknas samordning på
kommissionsnivå. EU:s senaste förslag för att komma till rätta med matsvinn, inrättandet av en
plattform, innebär inte att man helt kan lösa de problem som tas upp i rapporten, säger
revisorerna.
Matsvinn är ett globalt problem som kräver åtgärder på alla nivåer. Enligt aktuella uppskattningar
går totalt sett cirka en tredjedel av de livsmedel som produceras till spillo eller slängs. Detta svinn
medför enorma ekonomiska kostnader och miljökostnader.
Framsteg har hittills hindrats av att det saknas en gemensam definition av matsvinn och en
överenskommen referens, utifrån vilken mål för minskat svinn fastställs. Samtidigt har
Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén, G20 och andra vid upprepade tillfällen bett EU att
hjälpa till att minska matsvinnet.
”I vår rapport till kommissionen identifierar vi ett antal missade möjligheter och potentiella
förbättringar som inte skulle kräva nya lagstiftningsinitiativ eller mer offentliga medel”, sade
Bettina Jakobsen, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten.
”Men genom att kommissionen fokuserar sina ansträngningar på att inrätta en plattform missar
den ännu en möjlighet att åtgärda problemet på ett ändamålsenligt sätt. Vad vi behöver nu är en
bättre anpassning av den befintliga politiken, bättre samordning och ett klart och tydligt mål för
att minska matsvinnet.”
Revisorerna granskade hur den nuvarande politiken skulle kunna bli mer ändamålsenlig och
rekommenderar att kommissionen
•
stärker EU:s strategi för att bekämpa matsvinn och samordnar den bättre samt upprättar
en handlingsplan för de kommande åren och fastställer en tydlig definition av matsvinn,
•
tar med matsvinn i sina framtida konsekvensbedömningar och bättre harmoniserar de
olika politikområden som kan bidra i kampen mot matsvinn,
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
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•
identifierar och undanröjer rättsliga hinder för donation av livsmedel, uppmuntrar ökat
utnyttjande av befintliga möjligheter till donation och överväger hur donation kan främjas på
andra politikområden.
Bettina Jakobsen framhöll dock i dag att den nya plattformen inte i väsentlig grad bidrar till
strategin för att bekämpa matsvinn och att det ännu inte finns en enda, tydlig definition av
matsvinn. ”Våra rekommendationer om hur den framtida politiken bör utformas har antingen
lämnats utan avseende eller endast accepterats delvis, samtidigt som utkastet till riktlinjer bara
skjuter över problemet på medlemsstaterna”, sade hon vidare.
I rapporten granskade revisorerna de EU-åtgärder som hittills har vidtagits för att minska
matsvinnet och hur de olika politiska instrumenten fungerar. De konstaterade att EU inte har
bidragit till en resurseffektiv livsmedelskedja genom att bekämpa matsvinn på ett ändamålsenligt
sätt.
Matsvinn är ett problem i hela livsmedelskedjan, säger revisorerna, och åtgärder bör därför
vidtas längs hela kedjan. Tonvikten bör ligga på förebyggande åtgärder, eftersom det är bättre att
undvika svinn än att behöva betala kostnaderna för att ta hand om det i ett senare skede.
Revisorerna konstaterade att det har funnits en betydande brist på bedömningar av vilka effekter
EU:s olika politikområden har haft på kampen mot matsvinn. Viktiga politikområden som
jordbruk, fiske och livsmedelssäkerhet har alla en roll att spela och skulle kunna användas bättre i
kampen mot matsvinn.
Särskild rapport nr 34/2016 Att bekämpa matsvinn: en möjlighet för EU att öka
resurseffektiviteten i livsmedelskedjan finns på 23 EU-språk.
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