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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 представлява икономически разход и е 
предизвикателство в рамките на вътрешния пазар както за предприятията, така и за 
потребителите; 

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;

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;

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;

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;

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; 

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;

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. 


