
PA\878793BG.doc PE473.708v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2011/2175(INI)

4.10.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-
ефективна хранителна верига в ЕС
(2011/2175(INI))

Докладчик по становище: Anna Rosbach



PE473.708v01-00 2/4 PA\878793BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\878793BG.doc 3/4 PE473.708v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като има предвид, че в Европа като цяло загубите на храна при производството, 
след прибирането на реколтата и при етапите на обработване, както и загубата на 
храна по време на продажбата на дребно и при потреблението достигат до 280 
кг/годишно на жител1 , голяма част от които се депонират в депа или се обработват 
в инсенератори, което води до отделянето на голямо количество парникови газове 
(метан) по време на процесите на гниене и изгаряне;

– като има предвид, че в Европа и Северна Америка разхищаването на храна настъпва 
предимно на етап продажба на дребно и потребление, за разлика от развиващия се 
свят, където производството, прибирането на реколтата, обработката и транспорта 
са основните проблемни етапи;

1. изразява убеждение, че предотвратяването на загубите на храна следва да бъде 
първостепенен приоритет за политиката на ЕС по отношение на биологичните 
отпадъци, както от етична, така и от екологична гледна точка;

2. информиран е, че до известна степен загубата на храна и разхищаването на храна са 
неизбежни феномени, за които е необходимо да се положат грижи с най-добрите 
средства, с които разполагаме, след като вече веднъж са настъпили, и които 
изискват инвестиции не само в технологията, но също така и в поведението ни, с 
цел избягване на най-нежелателните възможности, т.е. депониране и изгаряне;

3. информиран е, че в Европа, където разхищението на храна е на етап продажба на 
едро и потребление, има малко възможности за регулиране и законодателни мерки, 
с които да се подобри положението, и че основното предимство трябва да дойде от 
обмена на най-добри практики, подобрени ежедневни практики при третирането на 
храни и промяна в поведението от страна на дружествата и отделните хора; 
следователно настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да дават 
подкрепа за кампании, насочени към постигането на тези цели; 

4. изразява становище, че прекомерните изисквания за качество (независимо дали са 
наложени от европейско или национално законодателство, или от вътрешни правила 
на дружествата) са в основата на много случаи на ненужно изхвърляне на храна, 
което води до увеличаване на разхищаването на храна; 

5. посочва своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно зелената книга на Комисията за 
управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз2  , по-специално 
параграфи от 1 до 4 от нея, в които Европейският парламент настоятелно призовава 
Комисията да внесе специално законодателно предложение за третирането на 
биологичните отпадъци, от които хранителните отпадъци са само една част;

                                               
1 Загуби на храна и разхищение на храна на глобално равнище, ФАО, Рим 2011 г., стр.5, фигура 2.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0264.
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6. счита, че изгарянето може да бъде приемливо, ако е свързано с оползотворяване на 
енергия и предотвратява отделянето на емисии на парникови газове;

7. изисква държавите-членки да подкрепят устойчивото местно производство и 
пускане на пазара на продукти, като по този начин се избягва дългата и понякога 
сложна логистика и се намалява въглеродния отпечатък;


