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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Как да избегнем разхищаването на храни: стратегии за изграждане на по-
ефикасна хранителна верига в ЕС
(2011/XXXX(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които имат за цел опазването, защитата и подобряването на 
здравето на хората и качеството на околната среда,

– като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви1,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно Зелена книга на 
Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз2,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливи 
доходи за земеделските производители:  по-добре функционираща верига на 
предлагането на храни в Европа3,

– като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2011 г. относно признаване на 
селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената 
сигурност4,

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. озаглавена „Общата 
селскостопанска политика през 2020 г.:  подготовка за бъдещите предизвикателства 
в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния 
баланс“5, 

– като взе предвид подготвително проучване на разхищението на храна в 27-те 
държави-членки на ЕС – ГД „Околна среда“, Европейска комисия (2010 г.), 

– като взе предвид проучването на ФАО (2011 г.) относно „Загуби на храна и 
разхищение на храна на глобално равнище“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(A7-0000/2011),

                                               
1 ОВ L 312, 23.11.2008 г., стр. 3.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0264. 
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0302.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0006.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0000 (доклад A7-0202/2011).
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А. като има предвид, че всяка година в Европа все по-голямо количество здравословна 
и годна за консумация храна – според някои оценки до 50 % – се губи по всички 
звена на веригата за производство на храни, като се превръща в отпадъци;

Б. като има предвид, че според публикувано от Комисията проучване годишното 
производство на отпадъци от домакинствата в 27-те държави-членки възлиза на 
около 89 милиона тона, тоест по 179 кг на човек и значително варира в отделите 
държави и в различните сектори, без обаче да разглежда разхищенията в селското 
стопанство на равнище производство;

В. като има предвид, че все още 79 милиона души в Европейския съюз живеят под 
прага на бедността, тоест над 15 % от гражданите получават доход, по-нисък от 
60 % от средния доход на държавата по местопребиваване;  както и че 16 милиона 
от тях са получили продоволствени помощи чрез благотворителни организации;

Г. като има предвид, че тревожните цифри, публикувани от ФАО, според които 
понастоящем 925 милиона души в света са застрашени от недохранване и че тези 
цифри все повече отдалечават постигането на Целите на хилядолетието за развитие, 
които предвиждат до 2015 г. да се намали наполовина бедността и глада;

Д. като има предвид, че въз основа на проучвания на ФАО предвиденото увеличаване 
на населението на света от 7 на 9 милиарда ще изисква нарастване със 70 % на 
предлагането на храни до 2050 г.;

Е. като има предвид, че намаляването на разхищаването на храни е важна 
предварителна стъпка за борба с глада и неговото намаляване в света, за справяне с 
увеличаването на търсенето, констатирано от ФАО и подобряване на равнището на 
храненето на населението;

Ж. като има предвид, че разхищаването на храни води не само до етични, но и до 
икономически, екологични, социални, хранителни и здравни последици;

З. като има предвид, че подкрепата, предоставяна на развиващите се страни за 
подобряване на ефективността на техните вериги за производство на храни, може да 
помогне не само пряко на местните икономики и на устойчивия растеж на тези 
територии, но също така и непряко на равновесието на световната търговия на 
селскостопански продукти и на преразпределението на природните ресурси;

И. като има предвид, че все повече държави-членки предприемат инициативи за 
повишаване на обществената осведоменост относно причините за и последиците от 
разхищаването на храни, относно начините за намаляването му и насърчаването на 
научна и гражданска култура, ориентирана към принципите на устойчивостта и 
солидарността;

Й. като има предвид, че главната отговорност по отношение на безопасността на 
храните е на участниците по веригата за производство на храни; 

1. посочва, че безопасността на храните е основно право на хората, което се 
осъществява чрез наличието, достъпа, използването и стабилността във времето на 
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здравословно, подходящо и пълноценно хранене;

2. призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да насърчават стратегии, с които 
се цели подобряване на ефективността на веригата за производство на храни, както 
и да се реши неотложно проблема с разхищаването на храни по цялата верига на 
доставки; призовава ги тези два аспекта да станат приоритет в политическия дневен 
ред на Европа;

3. изразява загриженост поради факта, че всеки ден значително количество храна, 
въпреки че е напълно годна за консумация, се управлява като отпадък с тревожни 
последици по отношение на храненето, околната среда и от социална и 
икономическа гледна точка; следователно призовава Комисията да анализира 
причините и последиците, които водят до ежегодно изхвърляне, разхищаване и 
преработване на около 50 % от произведената храна в Европа, като извърши и 
точна оценка на разхищенията и оценка на последиците за икономиката, храненето, 
околната среда и социалните последици; призовава също така Комисията да 
разработи конкретни действия с цел до 2025 г. да се намали наполовина 
разхищаването на храни и в същото време да се вземат мерки срещу генерирането 
на отпадъци от домакинствата;

4. счита, че е наложително да се намали разхищаването на храни по цялата верига за 
производство на храни, от полето до трапезата на потребителя; подчертава 
необходимостта да се приеме координирана стратегия, последвана от конкретни 
действия на европейско равнище с цел подобряване на ефективността на веригите 
за производство на храни;

5. призовава Комисията в изготвянето на политиките за развитие да подкрепи 
действия, насочени към намаляване на разхищенията по цялата верига за 
производство на храни в развиващите се страни, където съществуват проблемни и 
неподходящи техники за производство, управление след прибирането на реколтата, 
инфраструктури и процеси за преработка и опаковане;

6. отбелязва, че съществува смесване на определенията „разхищаване на храни“ и 
„отпадък от домакинствата“; счита, че в общоприетия смисъл под „разхищаване на 
храни“ се разбира съвкупността от хранителни продукти, бракувани от веригата за 
производство на храни, по икономически или естетични причини или поради 
скорошно изтичане на срока на годност, но които все още са напълно годни за 
консумация и са потенциално предназначени за консумация от човека и за които, 
при липса на възможна алтернативна употреба, се решава да бъдат отстранени и 
унищожени, като се създават отрицателни външни последици от гледна точка на 
околната среда, икономически разходи и пропуснати приходи за предприятията;

7. отбелязва, че в Европа не съществува хармонизирано определение за понятието 
„разхищаване на храни“; следователно призовава Комисията да представи 
законодателно предложение, в което да се определи типологията на „разхищаване 
на храни“ и настоява в сегашното законодателство за определяне на отпадъците да 
бъдат включени и отпадъците от домакинствата от селскостопански произход;

8. би желала да подчертае, че поради своите характеристики земеделието може да 
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играе основна и водеща роля в борбата срещу разхищаването на храни; 
следователно приканва Комисията в следващите законодателни предложения 
относно земеделието, търговията и разпределянето на хранителни продукти да 
включи амбициозни мерки, които са в тази насока; би желал съвместно действие в 
областта на инвестициите в изследванията, науката, технологията, образованието, 
разпространението и иновациите в селското стопанство с цел да се намали 
разхищаването на храни, както и да се стимулират потребителите да възприемат 
по-отговорно и съзнателно поведение, с което да предотвратят разхищенията на 
храна;

9. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават действия за повишаване 
на обществената осведоменост относно причините за и последиците от 
разхищаването на храни и начините за намаляването му, като насърчават научна и 
гражданска култура, насочена към принципите на устойчивостта и солидарността; 
желае да бъдат въведени образователни програми относно храненето, по-специално 
в основните и средни училища, с цел насърчаване на по-правилно поведение; 
подчертава важната роля на местните администрации и общински предприятия в 
предоставянето на информация и подкрепа на гражданите в областта на 
предотвратяването и намаляването на разхищението на храна;

10. приветства вече разработените в различни държави-членки инициативи, насочени 
към връщане на местно равнище на селскостопански продукти и непродадените 
храни, за да бъдат преразпределени на категориите граждани без покупателна 
способност; във връзка с това подчертава ценния принос, от една страна, на 
доброволци в сортирането и разпределянето на продуктите и, от друга страна, на 
професионални сдружения, които разработват системи и действия срещу 
разхищаването;

11. призовава Комисията да посочи инструментите и действията за стимулиране на по-
активното включване на предприятията от сектора на хранително-вкусовата 
промишленост, пазарите на едро, магазините, дистрибуторските вериги, столовете 
и публичните и частни предприятия за обществено хранене в практиките срещу 
разхищаването;

12. призовава Комисията да направи оценка на евентуалните промени в правилата 
относно обществените поръчки за услугите за хранене,така че да се даде 
предимство при възлагането, при равни други условия, на тези предприятия, които 
гарантират безплатно разпределяне за категориите граждани без покупателна 
способност на нераздадени (непродадени) продукти и насърчават конкретни 
действия за намаляване на разхищенията;

13. призовава Комисията да оцени и да стимулира мерките за намаляване на 
разхищенията на храна, като например етикетиране с двоен срок на годност 
(търговски и потребителски) и продажбите с отстъпка на продукти, чиито срок на 
годност изтича или са повредени, както и намаляване на опаковките чрез 
използване на екологосъобразен промишлен дизайн;

14. призовава държавите-членки да насърчават и подкрепят инициативите, насочени 
към стимулиране на устойчивото производство в малък и среден мащаб, свързано с 
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местните и регионални пазари и потребление; признава, че местните пазари са 
устойчиви по отношение на околната среда и допринасят за стабилността на 
първичния сектор; призовава бъдещата обща селскостопанска политика да 
гарантира подходящо финансиране, предназначено за насърчаване на преките 
продажби, местните пазари и всички форми на насърчаване на закупуването 
директно от производителя или „нулевото разстояние“;

15. призовава Съвета и Комисията през 2013 г. да обявят 2013 г. за Европейска година 
на борба с разхищаването на храни като важен инструмент за информиране и 
насърчаване на повишаването на осведомеността на европейските граждани и 
привличане на вниманието на националните правителства върху тази важна тема с 
цел да се отпуснат подходящи средства за справяне с предизвикателствата в близко 
бъдеще;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Разхищаването на храни придоби такива размери, че се счита за проблем от световен 
мащаб, който се отразява по всички звена на веригата за производство на храни, от 
полето до трапезата на потребителите.

Изчислено е, че според някои данни от 1974 г. досега, разхищаването на храни в света 
се е увеличило с 50 %.

Разхищенията стават на земеделските полета, в преработвателната промишленост, в 
дистрибуторските предприятия, в домовете на потребителите; разхищава се в развитите 
и в развиващите се страни. Разпиляване на храна, което генерира верига, успоредна на 
производствената, и създава множество отрицателни външни последици.

Разхищаването на храните усложнява основния проблем с доставките на храни, 
сериозно затруднени от редица фактори, сред които ограничените природни ресурси по 
отношение на растящия брой на населението на света и недостатъчния достъп до храна 
за най-бедните слоеве от населението.

Оттук и редица анализи и разсъждения относно начина на използване на храната, с 
която разполагаме.

В неотдавнашно проучване, поръчано от ФАО, се посочват по-скоро тревожни данни, 
особено по отношение на развитите страни: европейци и северноамериканци годишно 
разхищават около 95 до 115 кг храна на човек, а жителите на Африка на юг от Сахара –
от 6 до 11 кг.

Причините за разхищенията не винаги са едни и същи: те се променят в зависимост от 
различните равнища на веригата за производство на храни, от вида на продукта и от 
мястото, в което се извършва разхищаването. Подразделяйки веригата на четири 
сектора (селскостопанско производство, управление и съхраняване, обработка, 
разпределение и потребление), се посочва как различни видове поведение във всеки от 
тях води до бракуване на напълно годна за консумация храна: от загубите при 
прибирането и складирането до превоза при несигурни условия, грешките при 
опаковането, лошите навици на крайните потребители при закупуването и използването 
на хранителните продукти.

Що се отнася до развитите страни, голяма част от разхищаването е съсредоточено в 
последните фази, тоест фазите на разпределяне и потребление, и причина за това е 
преди всичко свръхизобилието от произведена храна, докато в развиващите се страни е 
съсредоточено в първите фази поради липса на усъвършенствани селскостопански 
техники, ефективни транспортни системи и инфраструктури (например веригата на 
охлаждане) и възможности да сигурно съхраняване.

Тези данни показват как произвежданото днес количество храна може в действителност 
да бъде повторно използвано, вместо да се изхвърля като някакъв отпадък със 
значителни последици от гледна точка на околната среда и икономиката и с етични 
последици.
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В действителност свръхпроизводството на храна, която не консумираме, струва скъпо 
по отношение на околната среда, поради използването на енергия и природни ресурси 
(на първо място вода), както и емисии на газове в атмосферата; всъщност е изчислено, 
че около 89 милиона тона изхвърлена храна в Европа, годишно генерират близо 170 
милиона тона CO2. Освен вредата за околната среда от производството на храна, която 
след това не се използва, следва да се вземат предвид и разходите за третирането и 
изхвърлянето на отпадъците и пропуснатите ползи на предприятията производители.

Борбата срещу разхищаването на храни трябва да стане приоритет в политическия 
дневен ред на Европа; от Комисията, Съвета и държавите-членки се изискват стратегии 
и конкретни мерки с цел до 2025 г. да се намали наполовина разхищаването на храни 
по цялата верига за доставки, да се подобри ефективността на веригата и да се повиши 
обществената осведоменост по една тема, която в много аспекти е все още непозната.

Необходимо е гражданите да бъдат информирани не само относно причините за и 
последиците от разхищаването, но и за начините за намаляването му; следва да се 
насърчава научна и гражданска култура, насочена към принципите на устойчивостта и 
солидарността с цел да се насърчава по-разумно поведение.

Опитът показва, че спонтанни инициативи на сдружения от доброволци или 
специалисти, насочени към популяризиране и конкретизиране на култура срещу 
разхищенията, са постигнали голям успех на териториите, където са били проведени.

В този контекст се вписва искането 2013 г. да бъде обявена за Европейска година на 
борба с разхищаването на храни като важен инструмент за информиране и повишаване 
на осведомеността по тази важна тема. 


