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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων1

1. Παρόλο που 122 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, 
πάνω από 100 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων απορρίπτονται ετησίως στην ΕΕ. Αυτή η 
ποσότητα τροφίμων θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο.

2. Κάθε τόνος τροφίμων για τα οποία αποφεύγεται η σπατάλη θα μπορούσε να 
εξοικονομήσει 4,2 τόνους ισοδύναμου CO2 και να μειώσει τη χρήση φυσικών πόρων.

3. Θέμα της διεθνούς έκθεσης του 2015 είναι «Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή 
Ζωής».

4. Η Επιτροπή καλείται να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά της 
σπατάλης τροφίμων σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, από την 
παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

5. Η Επιτροπή καλείται να ξεκινήσει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει 
ότι τα μη πωληθέντα βρώσιμα τρόφιμα διατίθενται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

6. Στις 19 Ιανουαρίου 2012, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το πώς θα 
αποφευχθεί η κατασπατάλη τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική 
αλυσίδα στην ΕΕ2.

7. Η Επιτροπή καλείται, επομένως, να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν τους 
πολίτες, να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, να διεξαγάγουν αναλύσεις και να 
ξεκινήσουν κοινωνικές εκστρατείες για τη σπατάλη τροφίμων.

8. Η Επιτροπή καλείται επίσης να ανακηρύξει το 2016 Ευρωπαϊκό Έτος κατά της σπατάλης 
τροφίμων.

9. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των προσυπογραφόντων, 
διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.
2  ΕΕ C 227 Ε της 6.8.2013, σ. 25.


