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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant wijst erop dat er jaarlijks in de EU circa 89 miljoen ton bruikbaar voedsel bij het 
afval terechtkomt, terwijl circa 79 miljoen burgers onder de armoedegrens leven en 16 
miljoen mensen op sociale uitkeringen zijn aangewezen. Volgens de FAO zal de vraag naar 
voedingsmiddelen tot 2050 met circa 70% stijgen. Rekwestrant en de medeondertekenaars 
roepen het Europees Parlement ertoe op maatregelen te nemen tegen verspilling van voedsel 
en een strategie uit te werken om een bewuste en verantwoorde omgang met voedsel te 
bevorderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Het Europees Parlement heeft in januari 2012 een verslag aangenomen getiteld "Voorkomen 
van voedselverspilling: strategieën voor een doelmatiger voedselvoorzieningsketen in de 
EU"1, waarin het de Commissie verzoekt praktische maatregelen te nemen om de 
voedselverspilling tegen 2025 te halveren.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=NL.
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De Commissie is bezig om, als aanvulling op de nationaal en lokaal uitgevoerde acties, de 
meest geschikte maatregelen op EU-niveau uit te stippelen. Daartoe raadpleegt de Commissie 
belanghebbende partijen over de vraag hoe voedselverspilling tot een minimum kan worden 
beperkt zonder de voedselveiligheid in gevaar te brengen, en zal zij ook overleg voeren met 
de lidstaten en deskundigen.

Op korte termijn zal de Commissie een gegevensbank met goede praktijken opzetten, zodat 
het uitwisselen hiervan wordt vergemakkelijkt met het oog op initiatieven ter vermindering 
van voedselverspilling. Ook zal zij in alle talen voorlichtingsmateriaal verspreiden, zoals de 
"10 tips om minder voedsel te verspillen" en een leidraad bij de datumvermelding na "ten 
minste houdbaar tot" en "uiterste gebruiksdatum".


