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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1399/2011, którą złożyła Anna Höllerer (Austria), w imieniu 
Arbeitsgemeinschaft Österreichische B ä u e r i n n e n  [stowarzyszenie 
austriackich kobiet-rolników], z 37 podpisami, w sprawie marnotrawienia 
żywności

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję podkreśla, że co roku w Unii Europejskiej wyrzuca się blisko 89 mln ton 
nadającej się do spożycia żywności, podczas gdy około 79 mln obywateli żyje poniżej progu 
ubóstwa, a 16 mln jest uzależnionych od świadczeń z pomocy społecznej. W opinii FAO 
popyt na żywność powinien wzrosnąć o ok. 70% do 2050 r. Składająca petycję
i sygnatariusze wzywają Parlament Europejski do podjęcia działań przeciwko marnotrawieniu 
żywności i do opracowania strategii mającej na celu wspieranie racjonalnego 
i odpowiedzialnego wykorzystania żywności. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie pt. „Jak uniknąć marnotrawienia żywności: 
strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE” w styczniu 2012 r.1, 
zwracając się do Komisji o podjęcie konkretnych środków mających na celu zmniejszenie 
o połowę poziomu marnotrawienia żywności do 2025 r.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=EN
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Komisja jest w trakcie ustalania najodpowiedniejszych działań na szczeblu UE celem 
uzupełnienia działań prowadzonych na szczeblu krajowym i lokalnym. Z tego względu 
Komisja prowadzi konsultacje z zainteresowanymi podmiotami na temat sposobów 
minimalizowania marnotrawienia żywności bez pogarszania bezpieczeństwa żywności; 
będzie także prowadzić konsultacje z państwami członkowskimi i ekspertami.
W perspektywie krótkookresowej Komisja będzie ułatwiać wymianę dobrych praktyk 
w zakresie inicjatyw na rzecz ograniczania marnotrawienia żywności poprzez utworzenie 
bazy danych dobrych praktyk; rozpowszechni też informacje we wszystkich językach UE, 
takie jak „10 wskazówek, jak ograniczać marnotrawienie żywności” i ulotka informacyjna 
dotycząca dat „należy spożyć przed końcem” i „należy spożyć do”. 


