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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1399/2011, внесена от Anna Höllerer, с австрийско гражданство, 
от името на Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen, подкрепена 
от 37 подписа, относно разхищаването на храни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията обръща внимание, че всяка година в Европейския съюз се 
изхвърлят близо 89 милиона тона годни за консумация храни, като в същото време 
приблизително 79 милиона граждани живеят под прага на бедността и 16 милиона 
души зависят от социални помощи. Според Организацията по прехрана и земеделие до 
2050 г. нуждата от храни ще нарасне с около 70 %. Вносителката на петицията и 
подписалите я лица призовават Европейския парламент да предприеме мерки срещу 
разхищаването на храни и да изготви стратегия с цел поощряването на рационалното и 
отговорно използване на храните.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 април 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г..

През януари 2012 г. Европейският парламент прие доклад „Как да се избегне 
разхищаването на храни:  стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС“1, като 
поиска от Комисията да предприеме практически мерки за избягването на 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm;jsessionid=C237234BFC3524D31BB38AD936
E4D9D7?fulltext=2011/2175(INI)&language=EN.
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разхищаването на храни до 2025 г.   

Комисията е в процес на определяне на най-подходящи действия на равнище ЕС за 
допълване на действията, извършвани на национално и местно равнище.  Следователно 
Комисията се консултира със заинтересованите лица относно начина за ограничаване 
на разхищаването на храни, без при това да се излага на опасност безопасността на 
храните; Комисията ще се консултира и с държавите членки, и с експерти.  
В краткосрочен план, Комисията ще улесни обмяната на добри практики относно 
инициативите за намаляване на разхищаването на храни чрез съзадване на база данни, 
съдържаща добри практики.   разпространяване на информация на всички езици на ЕС, 
като „10 практически съвети за намаляване на разхищаването на храни“ и пояснения 
относно датите, указващи „най-добър до“ и „да се консумира преди“.  


