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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по земеделие и развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че разхищаването на храни води както до екологични и етични 
проблеми, така и до икономически и социални разходи, които създават 
предизвикателства в рамките на вътрешния пазар както за предприятията, така и за 
потребителите;

2. подчертава, че се изисква политическа воля за намиране на решения на въпроса с 
разхищаването на храни; настоятелно призовава Комисията да даде приоритет на 
всички аспекти, свързани с разхищението на храни, в рамките на европейската 
политическа програма; отправя искане до Комисията в консултация с държавите-
членки да определи цели за намаляване на разхищаването на храни и отправя 
искане до държавите-членки и всички засегнати страни да вземат практически 
мерки за изпълнение на тези цели;

3. настоятелно призовава Комисията да си сътрудничи с ФАО за определяне на общи 
цели за намаляване на разхищението на храни в световен мащаб;

4. припомня резултатите от проучването на Комисията („Consumer Empowerment in the 
EU“ (Даване правомощия на потребителя в ЕС) — SEC(2011)0469), според което 
18 % от европейските граждани не разбират значението на етикета „Най-добро до“; 
поради това отправя искане до Комисията и държавите-членки да обяснят 
значението на датите, посочвани върху етикетите („Най-добро до“, „Срок на 
годност“ и „Да се употребява до“), за да се намали несигурността у потребителите 
относно годността за консумация на храната и да разпространяват точна 
информация за обществеността, по-специално относно това, че датата на 
минималната трайност „Най-добро до“ се отнася до качеството, а „Да се употребява 
до“ се отнася до безопасността, така че да се помогне на потребителите да вземат 
информирани решения;

5. отбелязва, че неотдавна приетият Регламент за предоставянето на информация за 
храните на потребителите изяснява, че храни, на които е посочено „Да се 
употребява до“ съответна дата, следва да се считат за небезопасни след изтичане на 
този срок;

6. призовава Комисията, държавите-членки и заинтересованите страни да насърчават 
информационни и образователни инициативи, като се започне с учениците в 
училищата, за предотвратяване на разхищаването на храни, което ще помогне на 
отделните потребители да бъдат по-осведомени и да вземат отговорни решения и 
ще подкрепи тяхното възприятие за ценността на храната и способността им да 
преценяват годността за консумация на храната чрез зрението, обонянието, 
осезанието и вкуса си; насърчава също вземането на практически мерки за 
предотвратяване на разхищаването на храни в столовете на училищата, публичните 
административни учреждения, публичните и частните предприятия и европейските 
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институции;

7. приканва Комисията да разгледа възможността за изменения в правилата за 
обществени поръчки, по-специално тези в сферата на услугите за обществено 
хранене, за да се отчете по-добре проблемът с разхищаването на храни;

8. призовава всички заинтересовани страни да поемат по-голяма споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат координацията, за да подобрят още повече 
логистичната организация, транспорта, управлението на складовите наличности и 
опаковките с цел да решават въпроса за разхищаването на храни по цялата верига на 
снабдяване; призовава също така заинтересованите страни да отчитат и разясняват 
хранителната стойност на селскостопанските продукти с неперфектни 
размери/форми, за да се намали изхвърлянето;

9. подчертава колко е важно да се продължи с инвестирането в разработване на 
новаторски производствени техники, като например ефикасни методи за опаковане 
и складиране на продуктите;

10. призовава хранителната промишленост и другите заинтересовани страни да 
предлагат разнообразни по размер опаковки на храните, да оценят предимствата на 
предлагането на повече стоки в насипно състояние и в по-голяма степен да вземат 
предвид едночленните домакинства, за да се намали разхищението на храни и 
съответно въглеродният отпечатък на потребителите;

11. настоятелно призовава търговците на дребно и местните органи да използват 
ежедневните си контакти с потребителите, за да им предават информация за начини 
да се съхранява и използва по-ефективно храната, и да насърчават потребителите да 
планират своето пазаруване на храни (напр. практически съвети и осведомителни 
кампании); счита, че предлаганите намаления следва в по-голяма степен да бъдат 
насочени към излишните складови наличности и повредените храни, които са 
безопасни и чийто срок на годност изтича, като например предлагане на намаление 
от 50 % 24 часа преди изтичането на срока на годност;

12. призовава Комисията да публикува в сътрудничество с държавите-членки 
препоръки относно температурите за охлаждане на основа на данните, че 
неоптималната и неподходяща температура води до това, че храната става негодна 
за консумация в по-кратък срок, и предизвиква ненужно разхищаване; подчертава 
факта, че хармонизирани температурни равнища в цялата верига на снабдяване биха 
подобрили запазването на продуктите и биха намалили разхищаването на храни при 
трансгранично транспортирани и продавани продукти;

13. настоятелно призовава Комисията да публикува лесен за ползване наръчник 
относно употребата на храни с изтичащ срок на годност, като същевременно 
гарантира безопасността на храните при даряване и при фуражи за животни, като 
развива най-добрите практики на заинтересованите страни във веригата на 
снабдяване с храни, например за по-бързо и по-ефективно постигане на 
съответствие между търсенето и предлагането;

14. отбелязва ползата от това, като алтернатива на изхвърлянето на продукти да се 
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развие компостирането на биоразградими храни; приветства инициативите в 
държавите-членки, които предлагат на гражданите колективни пространства за 
подобни цели; призовава Комисията да насърчава тези усилия, като благоприятства 
обмена на опит и добри практики в европейски мащаб;

15. призовава държавите-членки да създадат икономически стимули за ограничаване на 
разхищаването на храни;

16. отбелязва, че управлението на отпадъци в държавите-членки би могло да се 
подобри, за да се помогне за засилване на ефективността във веригата на снабдяване 
с храни; призовава Комисията да проучи връзката между разхищаването на храни и 
качеството на управление на отпадъците и да прецени какви мерки биха могли да 
бъдат взети в сферата на управлението на отпадъците, за да се намали 
разхищаването на храни;

17. счита, че е възможно да се намали разхищаването на храни чрез укрепване на 
сътрудничеството между потребители, производители, промишлени производители, 
търговци на дребно, доставчици на услуги в сферата на общественото хранене, 
ресторанти, публична администрация и НПО; насърчава използването на интернет и 
нови технологии за тази цел;

18. призовава Комисията, държавите-членки и заинтересованите страни да обменят 
най-добри практики, като съчетават знанията от съответните форуми и платформи, 
например Форума на пазара на дребно на ЕС относно устойчивостта, Европейската 
кръгла маса относно устойчивото производство и потребление на храни, Форума на 
високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни в 
Европа, неофициалната мрежа от държави-членки, наречена „Приятели на 
устойчивите храни“, Форума за потребителските стоки и т.н.
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