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Europeiska kommissionen - Faktablad

Varje år slängs ungefär 88 miljoner ton livsmedel i EU till en beräknad kostnad av 143
miljarder euro. Det är ungefär 20 % av alla livsmedel som produceras. Vi försöker dock på
alla sätt förebygga slöseriet och öka hållbarheten i livsmedelsproduktionen.

Vad är livsmedelsavfall?
Livsmedelsavfall är avfall som uppstår vid produktion, distribution och konsumtion av livsmedel. För att
kunna minska matsvinnet måste vi förstå var det uppstår, hur mycket som slängs och varför. Som en
del av paketet om cirkulär ekonomi som antogs under 2015, ska kommissionen utarbeta en metod
för att mäta livsmedelsavfallet. Denna metod ska, mot bakgrund av EU:s definitioner av ”livsmedel”
och ”avfall”, tydliggöra vad som betraktas som livsmedelsavfall och inte, i varje led i livsmedelskedjan.
Konsekventa mätningar och rapportering av mängden livsmedelsavfall i EU ska göra det möjligt för
medlemsländerna och aktörerna inom livsmedelskedjan att jämföra och övervaka nivåerna av
livsmedelsavfall. På så sätt ska man kunna bedöma hur effektiva initiativen för att förebygga slöseriet
med livsmedel verkligen är.

Hur stort är problemet?
Livsmedelssvinn är ett stort problem i Europa. Man uppskattar att det slängs ungefär 88 miljoner
ton livsmedel i EU, till en beräknad kostnad av 143 miljarder euro. Det är ungefär 20 % av alla
livsmedel som produceras[1]. Livsmedel går till spillo eller blir avfall i alla led i livsmedelskedjan: på
gården, vid bearbetning och tillverkning, i butiker, i restauranger och i hushållen. Livsmedelsslöseriet
sätter onödig press på ändliga naturresurser och på miljön. Enligt FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation går cirka en tredjedel av alla livsmedel som produceras i världen till spillo eller
kasseras. För att producera denna mängd krävs lika mycket åkermark som Kinas areal, och svinnet
står för ungefär 8 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Förutom de stora ekonomiska och
miljömässiga konsekvenserna har livsmedelsavfall också en viktig ekonomisk och social aspekt i en
värld där över 800 miljoner människor svälter. Det måste bli lättare att ta tillvara och omfördela
livsmedelsöverskottet så att säkra och ätliga livsmedel kan nå fram till de bäst behövande.

Gör EU redan något åt problemet? Vad har medlemsländerna för politik?
Sedan 2012 har kommissionen engagerat och arbetat aktivt med alla aktörer för att kartlägga var inom
livsmedelskedjan mastvinnet uppstår, var hindren för att förebygga matavfall finns och inom vilka
områden det krävs åtgärder på EU-nivå. Detta lade grunden för en integrerad handlingsplan för att
bekämpa slöseriet med livsmedel, vilken presenterades som en del av paketet om cirkulär ekonomi.

För att insatserna för att minska matsvinnet ska vara effektiva, krävs åtgärder på alla nivåer –
internationellt, på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå – och det krävs engagemang från
alla nyckelaktörer för att skapa integrerade program och genomföra förändringarna i hela
livsmedelskedjan. På nationell nivå har vissa medlemsländer inrättat nationella program för att
förebygga matavfall, vilket redan gett konkreta resultat[2]. Under 2016 antog två av EU:s
medlemsländer, Frankrike[3] och Italien[4], också särskild lagstiftning för att främja och underlätta
förebyggande åtgärder och samarbete mellan de viktigaste aktörerna.

I september 2015 antog FN:s generalförsamling mål för hållbar utveckling till 2030, bland annat målet
att halvera mängden livsmedelsavfall per capita i detaljhandels- och konsumentleden, och att minska
livsmedelssvinnet i produktions- och distributionskedjorna. EU och dess medlemsländer är fast
beslutna att uppfylla detta mål.

Vad föreslår kommissionen för att blåsa nytt liv i EU:s åtgärder på detta område?
Kommissionens paket om cirkulär ekonomi har satt upp minskat livsmedelssvinn som ett prioriterat
område för insatser, och uppmanar medlemsländerna att minska matavfallet i linje med målen för
hållbar utveckling. I de nya lagstiftningsförslagen krävs att medlemsländerna ska minska matsvinnet i
varje led i livsmedelskedjan, övervaka mängden livsmedelsavfall och rapportera tillbaka. På så sätt ska
aktörerna lättare kunna hålla varandra informerade om de framsteg som görs.

Kommissionens handlingsplan för att förebygga livsmedelsavfall i EU omfattar följande:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/&quot;#_ftn1&quot;
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/&quot;#_ftn2&quot;
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/&quot;#_ftn3&quot;
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/&quot;#_ftn4&quot;
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


En gemensam EU-metod för att mäta livsmedelsavfall och definiera relevanta indikatorer (en
genomförandeakt ska läggas fram efter antagandet av kommissionens förslag om att ändra
ramdirektivet om avfall).

-

Ett EU-forum om livsmedelssvinn och livsmedelsavfall som ska sammanföra
medlemsländerna och alla aktörer i livsmedelskedjan och hjälpa dem att fastställa vilka åtgärder
som krävs för att uppnå målen för hållbar utveckling avseende livsmedelsavfall, och ge dem tillfälle
att utbyta erfarenheter och information om uppnådda resultat.

-

Åtgärder för att förtydliga EU:s lagstiftning om avfall, livsmedel och foder, och underlätta
livsmedelsdonationer och utnyttjande av före detta livsmedel och biprodukter som
djurfoder utan att det äventyrar livsmedels- och fodersäkerheten.

-

Nya sätt att förbättra användningen av datummärkning hos aktörer i livsmedelskedjan och
konsumenternas tolkning av den, särskilt vad gäller bäst före-märkningen.

-

Vad tänker kommissionen göra för att undvika att ätbara livsmedel slängs?
I samarbete med medlemsstaterna och berörda parter ska kommissionen ta fram riktlinjer för
livsmedelsdonation som ska hjälpa livsmedelsdonatorer, livsmedelsbanker och andra
välgörenhetsorganisationer att följa relevant EU-lagstiftning (livsmedelssäkerhet, spårbarhet och
livsmedelshygien, märkning osv.) och dessa ska antas i slutet av 2017.

Kommissionen kommer också att utarbeta riktlinjer för användning av före detta livsmedel i djurfoder
och har redan tydligt uteslutit foderråvaror från tillämpningsområdet för förslaget om
avfallslagstiftning. På så sätt kan man se till att före detta livsmedel (t.ex. trasiga kex eller gammalt
bröd), som är säkra att äta men som av marknadsföringsskäl inte kan ingå i livsmedelskedjan, inte
betraktas som avfall i EU utan kan användas för produktion av djurfoder.

Vad är EU:s forum om livsmedelssvinn och livsmedelsavfall?
Forumet, som samlas för första gången den 29 november 2016, kommer att vara det viktigaste
forumet på EU-nivå för att hjälpa alla aktörer att hitta och genomföra lösningar för att
minska matavfall och på så sätt uppnå målen för hållbar utveckling. Framför allt ska forumet
främja sektorsövergripande samarbete och utbyte av bästa praxis och resultat. EU:s forum om
livsmedelssvinn och livsmedelsavfall har som mål att uppmuntra alla aktörer till ett nytänkande vad
gäller livsmedelskedjan där matsvinnet minimeras och mervärdet från de livsmedel som
produceras maximeras, vilket kan underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi och mer hållbara
livsmedelssystem.

Vid sammansättningen av plattformen har kommissionen försökt få en hög nivå av sakkunskap men
också en jämn fördelning av kunskaper och intresseområden i livsmedelskedjan, med tanke på
forumets uppdrag och framtida arbetsområden.

Totalt ska 70 ledamöter ingå i forumet: 33 offentliga organ – EU:s medlemsländer, EFTA-länderna, EU-
organ (Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén), internationella
organisationer (OECD, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och FN:s miljöprogram – samt 37
företrädare för den privata sektorn, som väljs ut efter en offentlig ansökningsomgång.

Ledamöterna har utnämnts för den nuvarande kommissionens mandatperiod (dvs. fram till den
31 oktober 2019) och ska sammanträda regelbundet. Hittills är två möten planerade för 2017.

Vidare planeras utbyte och dialog med organisationer som inte är företrädda, exempelvis genom
rådgivande nätverk, möten och offentliga konferenser.

Kommissionen kan också tillfälligt bjuda in andra organisationer eller deras arbetsgrupper till möten för
att inhämta ytterligare sakkunskap på olika områden.

Kommissionen kommer regelbundet att lägga upp information om forumets arbete på sin webbplats
och planerar också att direktsända möten på nätet för att ytterligare utöka räckvidden.

Vad gäller för datummärkning? Är det ett bra sätt att hantera frågan?
De flesta konsumenter (58 %) uppger att de alltid tittar på datummärkningen, dvs. sista
förbrukningsdag och bäst före-dag på livsmedelsetiketten, när de köper och lagar mat, men mindre än
hälften förstår egentligen vad den betyder. Detta framgår av en Eurobarometerundersökning [5] som
genomfördes 2015. Felaktig tolkning av datummärkningen anses vara en viktig orsak till
livsmedelsslöseriet i hemmet (15–3 3 %, beroende på studie).

Något annat som påverkar svinnet är hur livsmedelsföretagare och tillsynsmyndigheter använder
datummärkningen i arbetet med livsmedelskedjan.

Kommissionen undersöker därför olika sätt för att förbättra förståelsen och användningen av
datummärkning bland alla aktörer, för att i varje steg av livsmedelskedjan förhindra att livsmedel som

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/&quot;#_ftn5&quot;
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är fortfarande är säkra och ätbara kastas bort.

Kommissionen har utarbetat en informationsbroschyr på alla EU-språk och ett faktablad för att förklara
skillnaden mellan dessa båda märkningar på livsmedelsförpackningar.

Vad tänker kommissionen göra åt problemet med att datummärkningarna på livsmedel
blandas ihop?
Kommissionen har inlett en extern studie för att kartlägga hur livsmedelsföretag och
tillsynsmyndigheter använder datummärkning. Resultatet av denna undersökning väntas blir klart i
slutet av 2017 och kommer att stödja beslutsfattarna när det gäller datummärkning och minskat
matsvinn.

Med tanke på att det är livsmedelsföretagarna som ansvarar för datummärkningen kan kommissionen
också utarbeta framtida riktlinjer för att stödja industrin och underlätta en mer konsekvent användning
av datum ökad kunskap om vad formuleringarna står för.

När det gäller bestämmelser om märkning överväger kommissionen olika alternativ för att förenkla
datummärkningen på livsmedel, exempelvis att utöka listan över livsmedel som är undantagna från att
ha ett bäst före-datum i märkningen. Undantaget gäller i dag varor som vinäger, socker, salt och
tuggummi, men skulle även kunna omfatta andra livsmedel som inte utgör någon säkerhetsrisk även
om datummärkningen avskaffas.

Kommissionen kan också föreslå att sättet att ange datummärkningen av livsmedel ändras om det
finns belägg för att en annan formulering skulle vara mer lättbegriplig och mer användbar för
konsumenterna.

Dessa alternativ kommer att diskuteras i detalj med medlemsländerna och andra berörda parter, och
kommission ska se till att alla föreslag bidrar till att minska matsvinnet, uppfyller konsumenternas
informationsbehov och, viktigast av allt, inte äventyrar deras säkerhet.

Kommissionen kommer också att fortsätta att informera om vad datummärkningen på livsmedel
betyder, och försöka komplettera de initiativ som offentliga myndigheter och aktörer genomför på
nationell nivå. I detta sammanhang blir EU:s forum om livsmedelssvinn och livsmedelsavfall ett viktigt
forum för att sprida erfarenheter och hitta de bästa metoderna för att öka konsumenternas förståelse
av datummärkning.

Vad kan jag göra för att bidra till minskat livsmedelsslöseri?
Det finns en del enkla saker som vi kan göra för att inte slänga mat i onödan och samtidigt spara
pengar på matkontot. Kommissionen har publicerat en enkel broschyr med tio tips som kan hjälpa
konsumenterna att minska livsmedelssvinnet: Hur kan jag minska mitt matavfall?

Exempel på konsumentkampanjer för att förhindra slöseri med livsmedel som organiseras på lokal,
regional, nationell och internationell nivå finns på kommissionens webbplats om matavfall. Det är bland
annat den engelska kampanjen Love Food – Hate Waste, som har lett till en minskning med 15 % av
hushållens livsmedelsavfall mellan 2007 och 2012, och den internationella kampanjen Think.Eat.Save
som genomfördes av UNEP, FAO och partner inom ramen för Save Food-initiativet.

Mer information
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

 

[1] Estimates of European food waste levels, FUSIONS, mars 2016

[2] EU FUSIONS – Country Reports: http://www.eu-fusions.org/index.php/country-reports

[3] LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

[4] Legge sugli sprechi alimentari (Legge 19 agosto 2016
n.166).http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg

[5] Flash Eurobarometer 425 on food waste and date marking, oktober 2015
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