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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1399/2011, adresată de Anna Höllerer, de cetățenie austriacă, în 
numele Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen, însoțită de 37 de 
semnături, privind risipa de alimente

1. Rezumatul petiției

Petiționara subliniază faptul că, în Uniunea Europeană, în fiecare an sunt aruncate 
aproximativ 89 de milioane de tone de alimente consumabile, în timp ce aproximativ 79 de 
milioane de cetățeni trăiesc sub pragul sărăciei și 16 milioane de cetățeni depind de prestațiile 
sociale. Potrivit FAO cererea de alimente va crește cu aproximativ 70 % până în 2050. 
Petiționara și cosemnatarii solicită Parlamentului European să adopte măsuri împotriva risipei 
de alimente și să elaboreze o strategie de promovare a utilizării raționale și responsabile a 
alimentelor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Parlamentul European a adoptat raportul „Evitarea risipei de alimente: strategii pentru 
creșterea eficienței lanțului alimentar din UE” în ianuarie 20121 , solicitând  Comisiei să ia 
măsuri concrete pentru a reduce cu 50% risipa de alimente până în 2025.   

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=EN
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Comisia definește în momentul de față cele mai adecvate măsuri la nivelul UE pentru a 
completa acțiunile desfășurate la nivel național și local. Prin urmare, Comisia consultă părțile 
interesate cu privire la modalitățile de reducere a risipei de alimente, fără a compromite 
siguranța alimentară și, de asemenea, va consulta statele membre și experți.  
Pe termen scurt, Comisia va facilita schimbul de bune practici cu privire la inițiativele de 
reducere a risipei alimentare prin crearea unei baze de date de bune practici, diseminarea 
informațiilor în toate limbile UE, cum ar fi „10 măsuri pentru a reduce risipa de alimente” și 
printr-o notă de clarificare privind condițiile specifice privind data de consum. 


