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Изменение 1
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически 
разход и е предизвикателство в 
рамките на вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява както екологичен и 
етичен проблем, така и икономически 
разход, което създава 
предизвикателства в рамките на 
вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

Or. en

Изменение 2
Mitro Repo

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически
разход и е предизвикателство в рамките 
на вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява
предизвикателство за околната среда, 
причинява икономически разходи и е 
предизвикателство в рамките на 
вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

Or. en

Изменение 3
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически 
разход и е предизвикателство в рамките 
на вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически, 
екологичен и обществен разход и е 
предизвикателство в рамките на 
вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

Or. fr

Изменение 4
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически 
разход и е предизвикателство в 
рамките на вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява както
икономически, така и екологичен
разход и че е вътрешно
предизвикателство както за 
предприятията, така и за потребителите;

Or. da

Изменение 5
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически 
разход и е предизвикателство в рамките 
на вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява не само 
икономически разход, а има също 
екологични, социални, етични, 
хранителни и здравни последици и е 
предизвикателство в рамките на 
вътрешния пазар както за 
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предприятията, така и за потребителите;

Or. en

Изменение 6
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически
разход и е предизвикателство в рамките 
на вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява също така 
разпиляване на ресурси както в
икономически, така и в екологичен 
план; отбелязва, че този проблем е 
предизвикателство в рамките на 
вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите, 
и настоява, че са необходими 
значителни политически усилия, за да 
се прекрати тази практика;

Or. sv

Изменение 7
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически 
разход и е предизвикателство в рамките 
на вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

1. подчертава, че разхищаването на 
храни представлява икономически и 
екологичен разход и е 
предизвикателство в рамките на 
вътрешния пазар както за 
предприятията, така и за потребителите;

Or. en
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Изменение 8
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. препоръчва въвеждането на общи 
показатели, стандартизирани на 
равнището на Съюза, за измерване на 
количеството и отчитане на 
разхищението на храни;

Or. da

Изменение 9
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава всяка държава да 
определи национални цели за 
намаляване на разхищението на 
храни, а Комисията да направи това 
на равнището на Съюза;

Or. da

Изменение 10
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава държавите-членки да 
въведат икономически стимули за 
ограничаване на разхищението на 
храни;
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Or. da

Изменение 11
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1 г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. призовава Комисията да си 
сътрудничи с ФАО за определяне на 
общи ориентири по отношение на 
намаляване в световен мащаб на 
разхищението на храни;

Or. da

Изменение 12
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1 д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. счита, че Комисията следва да 
насърчава повече, отколкото това се 
случва в момента, частни и публични 
действия срещу разхищението на 
храни в ЕС;

Or. da

Изменение 13
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро 
до“, „Да се употребява до“), за да се 
намали несигурността относно 
годността за консумация на храната;

2. отправя искане до държавите-
членки да обясняват значението на
датите, посочвани върху етикетите,  
(„Най-добро до“, „Срок на годност“, 
„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 „Най-
добро до“ се отнася до качеството, а 
„Да се употребява до“ се отнася до 
безопасността на продукта;

Or. en

Изменение 14
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро до“, 
„Да се употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
консумация на храната;

2. припомня резултатите от 
проучването на Комисията 
(„Consumer Empowerment in the EU“ 
(Даване правомощия на потребителя 
в ЕС) - SEC(2011) 469), според което 
18 % от запитаните европейски 
граждани не разбират значението на 
посочването „Най-добро до“;
следователно отбелязва спешната 
необходимост да се подобри 
разбирането на европейските 
потребители относно точното 
значение на отбелязването на дати 
върху етикета; поради това отправя 
искане до Комисията да се изясни 
посочването на дати на хранителните 
етикети („Най-добро до“, „Да се 
употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
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консумация на храната; насърчава 
подхода на опростяване, а не на 
дублиране (дата на пускане в 
продажба и срок за консумация), за да 
се избегне нарастване на 
объркването;

Or. fr

Изменение 15
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро до“, 
„Да се употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
консумация на храната;

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети в рамките на ЕС
(„Най-добро до“, „Да се употребява 
до“), за да се намали несигурността 
относно годността за консумация на 
храната;

Or. da

Изменение 16
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро до“,
„Да се употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
консумация на храната;

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро до“,
„Да се употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
консумация на храната и да оценява и 
насърчава мерки като етикетиране с 
двоен срок; настоятелно призовава 
Комисията да даде приоритет на 
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всички аспекти, свързани с 
разхищението на храни, в рамките на 
европейската политическа програма;
приканва Комисията да вземе 
практически мерки за намаляване 
наполовина на разхищението на храни 
до 2025 г.;

Or. en

Изменение 17
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро до“,
„Да се употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
консумация на храната;

2. отправя искане до Комисията да
разработи насоки, като уточнява до 
каква степен посочването на дати на 
хранителните етикети („Дата на 
производство“, „Най-добро до“, „Да се 
употребява до“), може да помогне на 
потребителите да вземат 
информирано решение относно 
годността за консумация на храната;

Or. sv

Изменение 18
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро до“, 
„Да се употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
консумация на храната;

2. отправя искане до Комисията да се 
изясни посочването на дати на 
хранителните етикети („Най-добро до“, 
„Да се употребява до“), за да се намали 
несигурността относно годността за 
консумация на храната; отбелязва, че 
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потребителите поради липса на 
информация често изхвърлят 
храната, когато тя вече не е в 
идеално състояние, макар да е годна 
за консумация;

Or. lt

Изменение 19
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. приканва Комисията да разгледа 
възможността за изменения в 
правилата за обществени поръчки, 
по-специално в сферата на услугите 
за обществено хранене, за да се 
отчита по-добре проблемът с 
разхищението на храни;

Or. en

Изменение 20
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че разхищението на 
храни е резултат от икономически 
структури, водещи както до 
свръхпроизводство, така и до неравно 
разпределение на храните;

Or. sv



PE472.396v01-00 12/26 AM\878652BG.doc

BG

Изменение 21
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. 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;

Or. en

Изменение 22
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативи за 
предотвратяване на разхищението, 
които подкрепят посланията за 
ценността на храната и собствената
преценка на потребителите за
годността за консумация — визуална,
обонятелна и вкусова, като се започне 
с обучение на учениците;

3. призовава Комисията, държавите-
членки и заинтересованите страни да 
насърчават информационни и 
образователни инициативи за 
предотвратяване на разхищението на 
храни, които подкрепят посланията за 
ценността на храната и за значението 
на вида, миризмата и вкуса при 
преценяването на годността за 
консумация, като се започне с обучение 
на учениците; насърчава също 
вземането на конкретни мерки за 
предотвратяване на разхищението на 
храни в училищни столове, столове на 
публични административни 
учреждения и публични и частни 
предприятия;

Or. en
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Изменение 23
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативи за 
предотвратяване на разхищението, 
които подкрепят посланията за 
ценността на храната и собствената 
преценка на потребителите за годността 
за консумация — визуална, обонятелна 
и вкусова, като се започне с обучение на 
учениците;

3. насърчава инициативи за 
предотвратяване на разхищението, 
които приучват потребителите да 
възприемат по-информиран подход 
към храната и които подкрепят 
посланията за ценността на храната и 
собствената преценка на потребителите 
за годността за консумация — визуална, 
обонятелна и вкусова, като се започне с 
обучение на учениците;

Or. lt

Изменение 24
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава да се подкрепят 
инициативи, целящи от равнището 
на индивидуалния потребител да се 
предотвратява разхищението на 
храни, като формират 
потребителска съзнателност и 
изграждат отговорен подход, по-
специално при пазаруването;

Or. pl

Изменение 25
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 
снабдяване с храни и да подобрят
логистичната организация,
управлението на складовите 
наличности и опаковките; счита, че 
промоционалните оферти следва в по-
голяма степен да са насочени към 
прекомерните складови наличности и 
храните, чийто срок на годност 
изтича скоро;

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 
снабдяване с храни и да подобрят
допълнително своята логистична
организация, своето управление на 
складовите наличности и своите 
опаковки; призовава също така 
заинтересованите страни да 
отчитат и разясняват 
хранителната стойност на 
селскостопанските продукти с 
неперфектни размери/форми, за да се 
намалят изхвърляните продукти;

Or. en

Изменение 26
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 
снабдяване с храни и да подобрят 
логистичната организация, 
управлението на складовите наличности 
и опаковките; счита, че 
промоционалните оферти следва в по-
голяма степен да са насочени към 
прекомерните складови наличности и 
храните, чийто срок на годност изтича 
скоро;

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 
снабдяване с храни и да подобрят 
логистичната организация, 
управлението на складовите наличности 
и опаковките, за да решават въпроса за 
разхищението на храни по цялата 
верига на снабдяване; счита, че 
промоционалните оферти следва в по-
голяма степен да са насочени към 
прекомерните складови наличности и 
храните, чийто срок на годност изтича 
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скоро, и на увредени храни;
подчертава необходимостта да се 
намалят опаковките и да се 
предлагат повече стоки в насипно 
състояние;

Or. en

Изменение 27
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава заинтересованите 
страни да продължат да поемат
споделена отговорност; насърчава ги да 
повишат координацията по веригата на 
снабдяване с храни и да подобрят 
логистичната организация, 
управлението на складовите наличности 
и опаковките; счита, че 
промоционалните оферти следва в по-
голяма степен да са насочени към 
прекомерните складови наличности и 
храните, чийто срок на годност 
изтича скоро;

4. призовава всички участници във 
веригата на снабдяване с храни да 
поемат увеличена отговорност;
насърчава ги да повишат координацията 
по веригата на снабдяване с храни и да 
подобрят логистичната организация, 
управлението на складовите наличности 
и опаковките;

Or. sv

Изменение 28
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 
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снабдяване с храни и да подобрят 
логистичната организация, 
управлението на складовите 
наличности и опаковките; счита, че 
промоционалните оферти следва в по-
голяма степен да са насочени към 
прекомерните складови наличности и 
храните, чийто срок на годност изтича 
скоро;

снабдяване с храни, като отделят 
особено внимание на складирането и
транспорта на храните; счита, че 
промоционалните оферти следва в по-
голяма степен да са насочени към 
прекомерните складови наличности и 
храните, чийто срок на годност изтича 
скоро;

Or. lt

Изменение 29
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 
снабдяване с храни и да подобрят 
логистичната организация, 
управлението на складовите наличности 
и опаковките; счита, че 
промоционалните оферти следва в по-
голяма степен да са насочени към 
прекомерните складови наличности и 
храните, чийто срок на годност изтича 
скоро;

4. призовава заинтересованите страни да 
продължат да поемат споделена 
отговорност; насърчава ги да повишат 
координацията по веригата на 
снабдяване с храни, да се борят срещу 
настоящите различия в 
разпределението на храни и да
ограничат ненужното изхвърляне, 
както и да подобрят логистичната 
организация, управлението на 
складовите наличности и опаковките;
счита, че промоционалните оферти 
следва в по-голяма степен да са 
насочени към прекомерните складови 
наличности и храните, чийто срок на 
годност изтича скоро;

Or. pl

Изменение 30
Mitro Repo

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. призовава хранителната 
индустрия и другите заинтересовани 
страни да предлагат разнообразни по 
размер опаковки и по-добре да вземат 
предвид едночленните домакинства, 
за да се намали разхищението на 
храни и съответно въглеродният 
отпечатък на потребителите;

Or. en

Изменение 31
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава колко е важно да се 
продължи с инвестирането в 
разработване на новаторски 
производствени технологии и 
съответно в ефикасни технологии за 
опаковане и запазване на продуктите;

Or. pl

Изменение 32
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава търговците на 
дребно да използват ежедневните си 
контакти с потребителите, за да им 
предават информация за начини да се 
съхранява и използва по-ефективно 

5. настоятелно призовава търговците на 
дребно да използват ежедневните си 
контакти с потребителите, за да им 
предават информация за начини да се 
съхранява и използва по-ефективно 
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храната, напр. чрез практически съвети 
и осведомителни кампании;

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 запаси и 
храните, чийто срок на годност 
изтича, като например предлагане на 
намаление от 50 % 24 часа преди 
изтичането на срока на годност;

Or. en

Изменение 33
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава търговците на 
дребно да използват ежедневните си 
контакти с потребителите, за да им 
предават информация за начини да се 
съхранява и използва по-ефективно 
храната, напр. чрез практически съвети 
и осведомителни кампании;

5. настоятелно призовава търговците на 
дребно, публичните органи и 
местните участници да използват 
ежедневните си контакти с 
потребителите, за да им предават 
информация за начини да се съхранява и 
използва по-ефективно храната, напр. 
чрез практически съвети и 
осведомителни кампании;

Or. fr

Изменение 34
Eija-Riitta Korhola

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава търговците на 
дребно да използват ежедневните си 

5. настоятелно призовава търговците на 
дребно да използват ежедневните си 
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контакти с потребителите, за да им 
предават информация за начини да се 
съхранява и използва по-ефективно 
храната, напр. чрез практически съвети 
и осведомителни кампании;

контакти с потребителите, за да им 
предават информация за начини да се 
съхранява и използва по-ефективно 
храната, напр. чрез практически съвети 
и осведомителни кампании, както и да 
разпространяват информацията за 
ефективното рециклиране на 
хранителните опаковки;

Or. en

Изменение 35
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приканва Комисията да разработи 
насоки, обхващащи хладилните 
щандове и инсталации, които 
търговците на дребно на храни да 
трябва да използват, тъй като 
специалистите в този сектор 
въвеждат в момента хладилни 
щандове и инсталации, разхищаващи 
твърде много енергия, като така се 
вреди на околната среда и 
същевременно се създава риск храните 
да станат негодни за консумация 
преди изтичането на техния срок на 
годност;

Or. sv

Изменение 36
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да публикува 
препоръки относно температурите за 
хладилниците в обектите за търговия на 
дребно, в домакинствата и в сферата на 
обществените услуги на основа на 
данните, че високата температура
води до ненужно разхищение;

6. призовава Комисията да публикува 
препоръки относно температурите за 
хладилниците в обектите за търговия на 
дребно, в домакинствата и в сферата на 
обществените услуги на основа на 
данните, че лошото регулиране на 
температурата води до ненужно 
разхищение;

Or. sv

Изменение 37
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да публикува 
препоръки относно температурите за
хладилниците в обектите за 
търговия на дребно, в домакинствата 
и в сферата на обществените услуги 
на основа на данните, че високата 
температура води до ненужно 
разхищение;

6. призовава Комисията да публикува в 
сътрудничество с държавите-членки
препоръки относно температурите за
охлаждане на основа на данните, че 
високата температура води до ненужно 
разхищение; подчертава, че 
хармонизирани температурни 
равнища биха подобрили запазването 
на продуктите и биха намалили 
разхищението на храни при 
трансгранично транспортирани и 
продавани продукти;

Or. en

Изменение 38
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Проектостановище
Параграф 7



AM\878652BG.doc 21/26 PE472.396v01-00

BG

Проектостановище Изменение

7. настоятелно призовава Комисията да 
публикува лесен за ползване наръчник 
относно употребата на изхвърлени
продукти и продукти с изтекъл срок на 
годност за даряване на храни и за 
фуражи за животни, основаващи се на 
най-добрите практики във веригата на 
снабдяване с храни;

7. настоятелно призовава Комисията да 
публикува лесен за ползване наръчник 
относно употребата на продукти с
изтичащ срок на годност, като 
същевременно гарантира 
безопасността, за даряване на храни и 
за фуражи за животни, основаващи се на 
най-добрите практики във веригата на 
снабдяване с храни;

Or. en

Изменение 39
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоятелно призовава Комисията 
да публикува лесен за ползване 
наръчник относно употребата на 
изхвърлени продукти и продукти с 
изтекъл срок на годност за даряване на 
храни и за фуражи за животни, 
основаващи се на най-добрите практики 
във веригата на снабдяване с храни;

7. настоятелно призовава
заинтересованите участници на 
европейско, национално, регионално и 
местно равнище да публикуват лесен 
за ползване наръчник относно 
употребата на изхвърлени продукти и 
продукти с изтекъл срок на годност за 
даряване на храни и за фуражи за 
животни, основаващи се на най-добрите 
практики във веригата на снабдяване с 
храни;

Or. fr

Изменение 40
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. настоятелно призовава Комисията да 
публикува лесен за ползване наръчник 
относно употребата на изхвърлени 
продукти и продукти с изтекъл срок на 
годност за даряване на храни и за 
фуражи за животни, основаващи се на 
най-добрите практики във веригата на 
снабдяване с храни;

7. настоятелно призовава Комисията да 
публикува, на вниманието на 
търговците на дребно и 
потребителите, лесен за ползване 
наръчник относно употребата на 
изхвърлени продукти и продукти с 
изтекъл срок на годност за даряване на 
храни и за фуражи за животни, 
основаващи се на най-добрите практики 
във веригата на снабдяване с храни;

Or. sv

Изменение 41
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоятелно призовава Комисията да 
публикува лесен за ползване наръчник 
относно употребата на изхвърлени 
продукти и продукти с изтекъл срок на 
годност за даряване на храни и за
фуражи за животни, основаващи се на 
най-добрите практики във веригата 
на снабдяване с храни;

7. настоятелно призовава Комисията да 
публикува лесен за ползване наръчник 
относно употребата на изхвърлени 
продукти и продукти с изтекъл срок на 
годност за даряване на храни и да 
насърчава сътрудничеството на 
потребителите със социални 
организации, които се грижат за 
животни;

Or. lt

Изменение 42
Robert Rochefort

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)
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Проектостановище Изменение

7а. отбелязва ползата от това, като 
алтернатива на изхвърлянето да се 
развие компостирането на 
биоразградими храни; приветства 
инициативите в държавите-членки, 
които предлагат на гражданите 
колективни пространства за подобни 
цели; призовава Комисията да 
насърчава тези действия, като 
благоприятства обмена на опит и 
добри практики в европейски мащаб;

Or. fr

Изменение 43
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. отбелязва, че държавите-членки 
могат да подобрят своето управление 
на отпадъци и така да допринесат за 
засилване на ефективността във 
веригата на снабдяване с храни;
приканва Комисията да проучи 
съществуващото съотношение 
между качеството на управление на 
отпадъците и разхищението на храни 
и така да прецени мерките, които 
могат да бъдат взети по отношение 
на управлението на отпадъци, за да се 
намали загубата на храни;

Or. sv

Изменение 44
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава държавите-членки и 
заинтересованите страни да споделят и 
предлагат най-добри практики, като се 
съчетават знанията от съответните 
форуми и платформи, напр. чрез
Форума за потребителските стоки.

8. призовава Комисията, държавите-
членки и заинтересованите страни да
обменят най-добри практики, като се 
съчетават знанията от съответните 
форуми и платформи, като например 
Форума на пазара на дребно на ЕС 
относно устойчивостта, Кръглата 
маса на ЕС 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.

Or. en

Изменение 45
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава държавите-членки и 
заинтересованите страни да споделят и 
предлагат най-добри практики, като се 
съчетават знанията от съответните 
форуми и платформи, напр. чрез 
Форума за потребителските стоки.

8. призовава държавите-членки и 
заинтересованите страни да споделят и 
предлагат най-добри практики, като се 
съчетават знанията от съответните 
форуми и платформи; в този контекст 
счита, че е възможно да се намали 
разхищението, като се укрепи 
сътрудничеството между 
потребителите, търговците на 
дребно, производителите на храни, 
производителите на опаковки, 
училищната сфера, различните 
държавни фактори и организации с 
нестопанска цел, и изразява желание 
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с оглед на това да се създаде 
европейска интернет платформа, 
открита за всички участници, на 
която да се разпространява 
информация относно 
предотвратяването на разхищението 
на храни.

Or. da

Изменение 46
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава държавите-членки и 
заинтересованите страни да споделят и 
предлагат най-добри практики, като се 
съчетават знанията от съответните 
форуми и платформи, напр. чрез 
Форума за потребителските стоки.

8. призовава държавите-членки и 
заинтересованите страни да споделят и 
предлагат най-добри практики, като се 
съчетават знанията от съответните 
форуми и платформи.

Or. sv

Изменение 47
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. приканва Комисията да наблегне 
на въпроса за разхищението на храни 
и в институциите на Съюза, като 
стартира информационна кампания в 
столовете и ресторантите, както и 
като прилага методи, позволяващи да 
се оцени изхвърляното количество 
храни от служителите на 
институциите, имащи правомощия 
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да вземат решения;

Or. sv

Изменение 48
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. приканва държавите-членки да 
насърчават марковите продукти и да 
постигнат целта на хранителната 
политика на Съюза, насочена към 
разширяване на  спектъра на 
висококачествените храни в рамките 
на общия пазар;

Or. pl


