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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1399/2011, της Anna Höllerer, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuer innen  (Σύνδεσμος 
Αγροτισσών Αυστρίας), με την υποστήριξη 37 συνυπογραφόντων, σχετικά με 
την σπατάλη τροφίμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ετησίως στην ΕΕ περίπου 89 εκατομμύρια τόνοι χρήσιμων 
τροφίμων καταλήγουν στα απορρίμματα, ενώ περίπου 79 εκατομμύρια πολίτες ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας και 16 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από κοινωνικά 
επιδόματα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
(FAO), η ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί περίπου κατά 70% έως το 2050. Η αναφέρουσα και οι 
συνυπογράφοντες καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα κατά της σπατάλης 
τροφίμων και να αναπτύξει στρατηγική για την προώθηση της ευσυνείδητης και υπεύθυνης 
μεταχείρισης των τροφίμων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση «Πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάληση 
τροφίμων: στρατηγικές για μια αποτελεσματικότερη διατροφική αλυσίδα στην ΕΕ» τον 
Ιανουάριο του 20121, με την οποία ζητούσε από την Επιτροπή να λάβει πρακτικά μέτρα ώστε 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=EN.
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να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων κατά το ήμισυ έως το 2025.

Η Επιτροπή ορίζει επί του παρόντος τις  πλέον κατάλληλες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ που θα 
συμπληρώσουν τις δράσεις που εφαρμόζονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επομένως, η 
Επιτροπή συμβουλεύεται τους ενδιαφερόμενους φορείς όσον αφορά τους τρόπους με τους 
οποίους θα ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη τροφίμων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των τροφίμων· θα συμβουλευτεί επίσης τα κράτη μέλη και εμπειρογνώμονες.
Βραχυπρόθεσμα, η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες μείωσης σπατάλης τροφίμων, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων ορθών 
πρακτικών· θα παρέχει επίσης πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, όπως είναι οι «10 
τρόποι για να μειώσετε την σπατάλη τροφίμων», και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με 
τις ημερομηνίες «ανάλωσης κατά προτίμηση» και «λήξης».

                                                                                                                                                  


