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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1399/2011 af Anna Höllerer, østrigsk statsborger, for 
"Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen", og 37 
medunderskrivere, om madspild

1. Sammendrag

Andrageren henviser til, at der i EU på årsbasis smides ca. 89 mio. t brugbar mad ud, mens ca. 
79 mio. borgere lever under fattigdomsgrænsen, og 16 mio. mennesker er henvist til sociale 
ydelser. Ifølge FAO vil efterspørgslen efter levnedsmidler stige med ca. 70 % indtil år 2050. 
Andrageren og medunderskriverne opfordrer Europa-Parlamentet til at træffe forholdsregler 
imod madspild og udarbejde en strategi til fremme af en bevidst og ansvarlig omgang med 
levnedsmidler. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

"Europa-Parlamentet vedtog en betænkning med titlen "Hvordan madspild kan undgås: 
strategier for en mere effektiv fødevarekæde i EU" i januar 20121 og anmodede heri 
Kommissionen om at træffe praktiske foranstaltninger til at halvere madspild inden udgangen 
af 2025.   

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=EN.
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Kommissionen er i færd med at fastlægge, hvilke aktioner det er mest hensigtsmæssigt at 
gennemføre på EU-plan som supplement til de aktioner, der gennemføres på nationalt og 
lokalt plan. Kommissionen foretager derfor en høring af interesseparter for at kaste lys over, 
hvordan man kan minimere madspild uden at undergrave fødevaresikkerheden; der vil også 
blive foretaget en høring af medlemsstater og eksperter.  

På kort sigt vil Kommissionen fremme udveksling af god praksis, hvad angår initiativer, der 
tager sigte på at reducere madspild, ved at oprette en database med eksempler på god praksis, 
og der vil blive udsendt informationsmateriale på alle EU-sprog som f.eks. en pjece med ti 
gode råd om begrænsning af madspild og et oplysningsark om  "mindst holdbar til"-dato og 
"sidste anvendelsesdato"." 


