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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 

за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че разхищението на храни се предизвиква от редица фактори и 

представлява проблем на всеки етап от веригата, като отговорността е еднаква на 

всеки етап – било то производство, преработка, продажба, транспорт или 

потребление; поради това настоява за необходимостта от подобряване на 

комуникацията между всички участници по веригата на доставки на храни, по-

специално между доставчиците и дистрибуторите, за да се съгласуват търсенето и 

предлагането; 

2. призовава всички заинтересовани страни по веригите на производство, доставка и 

потребление на храни да използват различни най-добри практики от държавите – 

членки на ЕС, за борба със загубата на храни и за предотвратяване на разхищението 

на храни на различните етапи по веригите за производство, доставка и потребление 

на храни и призовава Комисията да предложи насоки въз основа на доказани данни 

и най-добри практики; 

3. подчертава, че препитанието на земеделските стопани зависи от пласирането на 

тяхната продукция на пазара при справедливи условия и рентабилни цени и че 

загубата на продукция на ниво земеделско стопанство, включително продукция, 

загубена поради екстремни или необичайни климатични явления, пострадала при 

природни бедствия или унищожена поради загуба на пазари или ниски цени, е 

равнозначна на загуба на инвестиции и доходи за земеделските стопани; във връзка 

с това посочва, че нестабилността на цените на селскостопанските пазари се 

отразява на производството и доходите на земеделските стопани и може да доведе 

до разхищение на храни, поради което е необходимо в ОСП да бъдат включени 

инструменти за борба срещу тази нестабилност; 

4. подчертава, че Комисията и държавите членки следва на първо място и преди 

всичко да провеждат консултации с всички основни заинтересовани страни – 

включително сектора на селското стопанство – и да извършват оценка на 

въздействието относно всички предлагани мерки, които следва да бъдат въведени с 

цел да се предотврати разхищението на храни в целия Съюз; 

5. подчертава, че разхищението на храни трябва да се анализира хоризонтално, тъй 

като то засяга едновременно няколко политики, включително политиките в областта 

на селското стопанство, рибарството, безопасността на храните, околната среда, 

социалните въпроси и данъчната политика; поради това настоятелно подчертава 

необходимостта от по-добро хармонизиране на различните политики, където това е 

приложимо, и от определяне на намаляването на разхищението на храни като 

приоритет за съществуващите политики и подчертава, че борбата срещу 

разхищението на храни не следва да излага на риск безопасността на храните, 

стандартите за опазване на околната среда и стандартите за защита на животните, 

най-вече здравето на животните и хуманното отношение към тях; 

6. подчертава констатациите от специалния доклад на Европейската сметна палата, 
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озаглавен „Борбата с разхищението на храни: възможност за ЕС да повиши 

ресурсната ефективност на веригата за доставки на храни“, в който се посочва, че 

действията от страна на Комисията по отношение на разхищението на храни до 

момента са разпокъсани и непостоянни, и същевременно изтъква пропуските, като 

например забавянето в изпълнението на задължението на държавите членки да 

докладват относно разхищението на храни у тях и отлагането на срока за приемане 

на акт за изпълнение, с който да се определи обща методика за оценка на 

количествата храни; 

7. подчертава, че Комисията все още не е провела проучване за определяне на 

въздействието на различните реформи върху обема на селскостопанското 

производство и последиците от него за разхищението на храни, и поради това 

призовава Комисията да включи въпроса за разхищението на храни в бъдещото 

развитие и прилагане на ОСП; 

8. призовава Комисията да направи ясно разграничение в бъдещите си политики 

между разхищаването на храни, причина за което е поведението на потребителите и 

което може да бъде сведено до минимум чрез подходящи инициативи и кампании за 

повишаване на осведомеността, и загубата на храни, която е неизбежна на ниво 

първично производство поради форсмажорни събития, като например бури; 

9. приветства неотдавнашното създаване на Платформата на ЕС по въпросите на 

загубата и разхищението на храни, която ще позволи на потребителите да споделят 

информация във връзка с оптимизирането на използването на продукти, които вече 

не се използват за храна, и съпътстващи продукти от хранителната верига за 

производството на фуражи, и значението му за първичното производство; призовава 

Комисията да представи на Парламента подробен график на прилаганите 

понастоящем мерки и набелязаните цели, както и доклад за напредъка на работата 

по общата методика и даренията, и призовава Комисията да предостави достъп до 

работата на Платформата на ЕС по въпросите на загубата и разхищението на храни 

на 24-те езика на ЕС; 

10. подчертава инициативите, съдържащи се в плана за действие за кръговата 

икономика, който включва мерки за създаване на платформа за финансово 

подпомагане с цел привличане на инвестиции и иновации, насочени към намаляване 

на загубите, както и насоки към държавите членки за преобразуване на някои от 

загубите на храни или съпътстващи земеделски продукти в енергия;  

11. подчертава, че енергийните нужди следва да се посрещат чрез използване на 

отпадъци и съпътстващи продукти, които не могат да се използват в други процеси, 

намиращи се по-високо в йерархията на отпадъците; 

12. призовава Комисията да признае ролята на обществените предприятия, 

предоставящи услуги от общ интерес, в областта на управлението на отпадъците и в 

усилията за борба с разхищението на храни, както и усилията на предприятията, 

които допринасят пряко за кръговата икономика, като МСП; 

13. подчертава, че разхищението на храни има огромни екологични последствия, 

допринася за изменението на климата и представлява разхищение на ограничени 

ресурси, като земя, енергия и вода; 
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14. отбелязва потенциала за оптимизиране на използването на храни, които неизбежно 

се губят или изхвърлят, и на съпътстващи продукти от хранителната верига, по-

специално продукти от животински произход, за производство на фуражи, 

рециклиране на хранителни вещества и производство на подобрители на почвата и 

тяхното значение за първичното производство;  

15. призовава Комисията да анализира правните пречки пред използването на продукти, 

които вече не се използват за храни, за производството на фуражи и да насърчи 

научните изследвания в тази област, като в същото време подчертава 

необходимостта от повишена проследимост, съответствие със стандартите за 

биологична сигурност и използване на процеси по разделяне и пречистване, които 

свеждат риска за безопасността на храните до нула; 

16. призовава за създаване на законодателство на ЕС за цялостна йерархия на 

хранителните отпадъци с ясен фокус върху предотвратяването при източниците; 

подчертава, че предотвратяването при източниците е основен приоритет в 

йерархията на отпадъците по отношение на разхищението на храни; отбелязва, че 

след него се нарежда използването за консумация от човека и едва след това 

използването за фураж, компостирането и анаеробното разлагане, т.е.: 

 а) предотвратяване при източника; 

 б) запазване на годната за консумация храна, като приоритетът се поставя върху 

използването за консумация от човека пред използването за фураж и за 

преработване в нехранителни продукти; 

 в) органично рециклиране; 

 г) оползотворяване за енергия; 

 д) обезвреждане; 

17. отбелязва потенциала за оптимизиране на използването на продукти, които вече не 

се използват за храна, и съпътстващи продукти от хранителната верига за 

производство на фуражи и неговото значение за първичното производство, но 

подчертава използването на йерархията на отпадъците и необходимостта от 

повишена проследимост; 

18. подчертава, че е важно земеделските стопани да се обединят в кооперативи или 

професионални сдружения с цел да се намалят загубите на храни, като се засилят 

познанията им за пазарите, които биха позволили по-ефективно планиране и 

икономии от мащаба, и като се подобри капацитетът им за пласиране на тяхната 

продукция; 

19. подчертава значението на сътрудничеството, например чрез организациите на 

производителите или други структури, като например междуотрасловите 

организации и кооперативи, за по-добър достъп до финансиране за иновации и 

инвестиции в технологии за обработка, като компостирането и анаеробното 

разграждане, където е подходящо, или по-нататъшната преработка на продукти, 

които биха позволили на земеделските стопани да получат достъп до нови 
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продукти, пазари и потребители; във връзка с това посочва, че секторната 

организация и използването на договори водят до по-добро управление на 

производството и по-ефективна борба срещу разхищението на храни; счита, че е 

изключително важно това да бъде направено на местно или на регионално равнище 

с цел зачитане на принципа на близост; 

20. отбелязва ползите от сътрудничеството и цифровизацията, която позволява по-

добър достъп до данни и прогнози за търсенето, както и разработването на 

предварителни програми за производство за земеделските стопани, които да им 

дадат възможност за приспособяване на продукцията към търсенето, по-добро 

координиране с другите сектори от веригата на доставки на храни и свеждане до 

минимум на разхищенията; предвид предизвикателството, което представлява 

намаляването на неизбежното разхищение на храни, подчертава, че следва да се 

насърчава ефективното използване на хранителните отпадъци, включително в 

биоикономиката; 

21. счита, че за да се постигне по-добро съгласуване между предлагането и търсенето 

на продукти, правилата за етикетиране, които предоставят подходяща информация 

за произхода на съставките и използваните техники на производство и преработка, 

биха позволили на потребителя да направи по-информирани покупки и да повлияе 

косвено и на производствените фактори, което би имало положително въздействие в 

екологичен, икономически и социален аспект; 

22. призовава Комисията и държавите членки да предоставят допълнителни стимули за 

предотвратяване на разхищението на храни; 

23. призовава Комисията и държавите членки да информират по-добре земеделските 

стопани и потребителите за по-ефективното управление на енергията, водата и 

природните ресурси по хранителната верига, така че да се намали значително 

разхищението на ресурси и храни с цел намаляване на разходите за влаганите 

ресурси и на разхищението на хранителни вещества и увеличаване на иновациите и 

устойчивостта в рамките на селскостопанските системи; 

24. счита, че е необходимо да се разширят проучванията и информацията, за да се 

избегне разхищението на храни при първичното производство и да се заменят 

практиките, при които се разхищават ресурси в селскостопанското производство, 

при преработката или при разпространението на храни, като се използват методи, 

щадящи околната среда; 

25. подчертава, че за да се поддържа разхищението на храни на абсолютно минимално 

равнище, земеделските стопани следва да бъдат в техническо и икономическо 

състояние да използват своите продукти по най-ефективния по отношение на 

ресурсите начин; 

26. счита, че е необходимо да се засили сътрудничеството между производителите и 

използването на организациите на производителите, за да се направи възможен и да 

се насърчи достъпът до възможностите на вторичния пазар, други търговски обекти 

и алтернативните начини на употреба на продоволствените излишъци, които в 

противен случай биха били върнати в почвата или разхитени, като се даде 

приоритет на повторната употреба за целите на консумацията от човека, като 
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например продажба в по-нисък клас за преработените храни и продажба на 

местните пазари; 

27. отбелязва, че продуктите, които все още могат да се използват за нехранителни 

цели, като например за преобразуване във фуражи, за наторяване на почвите или за 

производство на компост и енергия, следва да бъдат ясно разграничавани от 

считаните за отпадък, с цел да не се възпрепятства повторната им употреба; 

28. отбелязва риска от замърсяване на компоста и почвите с пластмасови и метални 

материали, съдържащи се в хранителните отпадъци, а оттам и на сладководните и 

морските екосистеми, и настоятелно призовава този път на замърсяване да бъде 

сведен до минимум; припомня също така целта на Директивата относно 

използването на утайки от отпадъчни води в земеделието, за да се сведе до 

минимум замърсяването на земеделските почви; поради това призовава за 

предпазливост при смесването на потоците от отпадъци, както и за подходящи 

предпазни мерки; 

29. подчертава, че в проекта FUSIONS се посочва, че съществуват малко измервания на 

загубите на храни при дейностите на първичното производство, като земеделие, 

градинарство, аквакултури или рибарство, и това може да попречи на точната 

оценка на цялостния мащаб на разхищението на храни в Европа; 

30. отбелязва трудностите за количествено определяне на разхищението и загубата на 

храни при първичното производство поради разнородните продукти и съответните 

процеси, както и поради липсата на ясно определение за „разхищение на храни“; 

призовава Комисията да определи и разпространи в държавите членки най-добри 

практики в областта на събирането на данни относно загубата и разхищението на 

храни в земеделските стопанства, без да се налага допълнителна административна 

или разходна тежест върху земеделските стопани; призовава Комисията да приеме 

бързо обща терминология и определение за „разхищение на храни“, като вземе под 

внимание разграничаването между разхищение на храни и загуба на храни в сектора 

на първичното производство; 

31. счита, че водените от земеделските стопани и от общностите инициативи могат да 

предложат устойчиви, икономически жизнеспособни решения и да осигурят 

стойност за продуктите, които в противен случай биха били разхитени, чрез 

създаване на пазари за продукти, които обикновено са изключени от хранителната 

верига, и подчертава потенциала на водените от земеделските стопани и 

общностите проекти за социални иновации, като например събирането и даряването 

на излишъците от храни на хранителни банки; приканва Комисията и държавите 

членки да признаят тези практики и да ги насърчат в рамките на втория стълб на 

ОСП; 

32. подчертава, че за да се намалят отпадъците в производствената фаза, следва да се 

използват иновативни техники и технологии, за да се оптимизират резултатите от 

полската работа и да се преобразуват неотговарящите на пазарните стандарти 

продукти в преработени продукти; 

33. призовава за възстановяването на ефективната политика за регулиране на 

селскостопанските пазари с цел по-добро приспособяване на предлагането към 
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търсенето, а оттам и за намаляване на разхищението на храни; 

34. отбелязва, че част от разхищаването и загубите на ниво земеделско стопанство се 

дължат не само на спецификациите, наложени на доставчиците, но и на други 

практики, като отмяна на поръчки в отговор на промени в търсенето от страна на 

потребителите, свръхпроизводство в резултат от изискванията за посрещане на 

сезонното търсене и продажба на основни хранителни продукти на загуба с цел 

увеличаване на пазарния дял; подчертава необходимостта от преразглеждане на 

пазарните стандарти за качество и естетика при класифициране на 

селскостопанските продукти; 

35. счита, че е необходимо да се разширят проучванията и информацията, адаптирани 

за всеки продукт, по отношение на датите на годност, както и да се предприемат 

действия за насърчаване и увеличаване на консумацията на пресни и непакетирани 

продукти и намаляване на опаковките с голяма трайност и тяхното съхранение; 

36. подчертава значението на максималното приспособяване на начините на 

разпространение, съхранение и опаковане към характеристиките на всеки продукт и 

нуждите на потребителите, за да се ограничи разхищението на продуктите; 

37. отбелязва, че пазарните стандарти могат да допринасят за разхищението на храни и 

отправя искане към Комисията да насърчи проучването на връзката между 

пазарните стандарти и разхищението на храни; призовава Комисията и държавите 

членки да си сътрудничат с цел оказване на влияние върху публичните стандарти на 

Икономическа комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) с цел да се избегне 

разхищаването на ресурси чрез предотвратяване на разхищението на храни; 

38. отбелязва, че нелоялните търговски практики и дъмпингът на цените в сектора на 

храните често водят до продажба на храните под тяхната себестойност, като по този 

начин допринасят за по-голямо разхищаване, и че е спешно необходима забрана за 

продажба под производствените цени, отчасти за да се повиши осведомеността на 

потребителите относно истинската стойност на храните; 

39. призовава Комисията и държавите членки да координират усилията си възможно 

най-бързо и да предложат рамково общоевропейско решение на проблема с 

нелоялните търговски практики по веригата на доставки на храни въз основа на 

препоръките, отправени в резолюцията на Европейския парламент от 7 юни 2016 г.1; 

счита, че разрешаването на този проблем ще подобри положението на земеделските 

стопани, които са най-слабите звена по веригата, а с намаляването на 

свръхпроизводството и на натрупването на излишъци може да спомогне не само да 

се стабилизират цените и доходите и на земеделските стопани да се осигурят 

справедливи и рентабилни изкупни цени, но и да се намалят разхищаването на 

храни по цялата верига и загубите, генерирани в семейните стопанства; посочва, че 

по-справедливото възнаграждение на производителите ще придаде по-голяма 

стойност на продуктите, което ще доведе до намаляване на разхищението на храни в 

крайните звена на веригата на доставки; 

40. подчертава значението на инициативите и мерките за образоване и повишаване на 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0247. 
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осведомеността, по-специално за сектора на домакинствата, и призовава Комисията 

и държавите членки да поощряват обмена на най-добри практики и да насърчават 

кампаниите за повишаване на осведомеността относно стойността на храните и 

селскостопанската продукция, причините за и последиците от разхищаването на 

храни и начините за неговото намаляване, като същевременно пропагандират 

принципите на устойчивост и солидарност; 

41. призовава държавите членки да насърчават въвеждането на образователни курсове 

по отношение на храните на всички равнища на образованието и подчертава 

важната роля на местните органи и общинските предприятия, заедно с търговците 

на дребно и медиите, при предоставянето на информация и подкрепа на гражданите 

за най-добрите начини за съхраняване и/или използване на храните с цел 

предотвратяване и намаляване на разхищението на храни; 

42. привлича вниманието към важната роля, която играе схемата за предлагане на 

плодове, зеленчуци и мляко в училищата в повишаването на осведомеността на 

обществото, и по-специално въвеждането на задължителни придружаващи мерки, 

като например насърчаването на съзнателната консумация на храни в системата на 

образованието, и подчертава значението на използването на тези мерки за предаване 

на образователните послания относно разхищението на храни и неговото 

предотвратяване; 

43. призовава Комисията и държавите членки да продължат да подкрепят проекти и 

насърчителни образователни кампании, които учат децата от ранна възраст да 

консумират пресни, здравословни, местно произведени храни; 

44. поощрява държавите членки и Комисията да насърчават местните и биологичните 

храни и да подкрепят късите вериги на доставки на храни и продажбата на 

селскостопански продукти по домовете; 

45. подчертава, че местните и регионалните продукти, както и подпомаганите от 

Общността схеми в областта на селското стопанство създават възможност за по-

къси вериги на доставки, които повишават стандартите за качество на продуктите и 

подпомагат сезонното търсене, като по този начин носят значителни социални, 

екологични и икономически ползи; 

46. счита, че късите вериги на доставка могат да играят жизненоважна роля за 

намаляване на разхищението на храни и прекомерното опаковане, за намаляване на 

транспорта на храни и за осигуряване на по-високо качество на храните и прозрачни 

хранителни вериги, а по този начин и за подпомагане на икономическата 

жизнеспособност на селските общности; 

47. счита, че най-голямата пречка в ЕС за доставянето на все още годни за консумация 

излишъци от храни на нуждаещите се е недостигът или понякога пълната липса на 

капацитет на каналите за дистрибуция; отбелязва, че благотворителните 

организации и управляваните от правителството държавни или местни органи за 

социални дейности не разполагат с достатъчно материален или човешки ресурс за 

транспортиране и разпределяне на все още годната за консумация храна, предлагана 

за благотворителни цели; отбелязва, че това се отнася в особена степен за по-

голямата част от регионите в най-неблагоприятно положение; 
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48. изтъква, че ЕС предоставя финансиране за улесняване на даряването на храни, 

включително в рамките на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица (ФЕПНЛ), който се използва, наред с другото, за финансиране на 

инфраструктурата за складиране и превоз на организациите за даряване на храни; 

счита, че предлаганите възможности в тази област не се използват достатъчно от 

държавите членки; в светлината на горепосоченото препоръчва при прилагането на 

ФЕПНЛ наличните по програмата ресурси да бъдат преразпределени за доставянето 

на излишъци от храни; отбелязва, че с преразпределянето на ресурси – според 

предишен модел, изготвен от европейски благотворителни организации – 

стойността на храните, доставени на най-нуждаещите се лица, може да се увеличи 

14 пъти спрямо текущото използване на програмата на ФЕПНЛ; 

49. отбелязва, че хранителната промишленост вече е предприела инициативи за 

намаляване на разхищението на храни чрез засилване на сътрудничеството с 

асоциации за хранителни помощи, включително хранителни банки в цяла Европа; 

50. призовава държавите членки да обмислят институционални и финансови средства 

за подкрепа на социалните магазини и супермаркети; 

51. призовава за по-голяма ангажираност от страна на всички заинтересовани страни с 

цел да се гарантира, че всяка храна, чийто срок на годност изтича скоро, първо се 

дарява на благотворителна организация; отбелязва обаче, че все още съществуват 

пречки пред даренията, предимно от правен характер; призовава Комисията да 

поясни тълкуването на правните разпоредби, възпиращи даренията;  

52. подчертава, че използването на запаси и храни, които иначе биха били разхитени, не 

изключва необходимостта от добро управление на доставките и разумно управление 

на хранителната верига, с което да се избягват системни структурни излишъци; 

53. призовава Комисията и държавите членки, без да налагат ненужни тежести на МСП 

и доброволческите организации, да наблюдават внимателно даренията на храни и да 

гарантират, че с тях не се извършват злоупотреби чрез продажба на алтернативни 

пазари, което би довело до лишаване на нуждаещите се от възможността да се 

възползват от тези дарения и до възпиране на ангажираните в тази област да правят 

дарения поради риск от нелоялна конкуренция; 

54. призовава Комисията да изясни правилата относно прилагането на Директивата за 

ДДС по отношение на хранителните помощи и да предложи промяна в Директивата 

за ДДС с цел изрично да се разреши освобождаване от данък на даренията на храни; 

призовава държавите членки да следват препоръките на Комисията и да определят 

ниска или близка до нула ставка на ДДС, ако дарението е направено малко преди 

изтичане на срока на годност или ако храните са непродаваеми; 

55. подчертава, че разхищението на храни при производството може да е резултат и от 

влошаването на нашата селскостопанска производствена база поради вече 

наблюдаваното влошаване на качеството на земите, на биологичното разнообразие 

(намаляване на опрашването) и на всички видове природни ресурси и че това 

явление следва да се взема предвид при бъдещото развитие на селското стопанство 

и на ОСП. 
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56. отбелязва значението на достъпа на земеделските стопани до продукти за 

растителна защита, за да се гарантира, че ще бъде запазено качеството на културите, 

а реколтата няма да бъде загубена поради лоши атмосферни условия, вредители и 

болести; 

57. счита за важно да се гарантира правилното управление на земите в рамките на ОСП 

и националните политики с цел да се ограничат загубите на храна, предизвикани 

непряко от лошо управление на урбанизацията и на развитието на 

инфраструктурата или от изоставянето на земеделски земи, чието обработване е 

станало икономически непривлекателно. 

58. отбелязва една от целите за устойчиво развитие на ООН за намаляване на 

разхищението на храни до 2030 г.; 

59. припомня значението на понятието „воден отпечатък“ за храните и фуражите; 

60. припомня, че Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета 

включва сред храните дори водата, която е „целенасочено вложена в храните по 

време на тяхното производство, приготовление или обработка“, и че тя е основен 

стратегически ресурс в цялата хранително-вкусова промишленост; 

61. подчертава, че разхищението на храни, в зависимост от качеството, вида и 

количеството използвана за тяхното производство вода, води и до значително 

разхищение на вода; 

62. припомня необходимостта от подобряване на управлението на водите в селското 

стопанство, от разработване на интелигентни по отношение на водата системи за 

производството на храни и повишаване на безопасността на водата и храните и на 

водната и продоволствената сигурност в районите с най-голям риск в резултат на 

изменението на климата; 

63. счита, че количеството на бракуваните посевни култури може да се намали, ако те 

се продават пряко на потребителите, например на пазари на производителите или в 

магазини за селскостопанска продукция, където веригите на продажба са къси и 

закупуваните продукти са местни и са преминали по-малка преработка; 

64. призовава Комисията и държавите членки да започнат кампания за повишаване на 

осведомеността сред гражданите на ЕС относно сериозните икономически, 

социални и екологични последствия от разхищението на храни; 

65. изтъква, че търговските стратегии „плати едно, вземи две“ повишават риска 

потребителите да купуват повече, отколкото им е необходимо, като по този начин 

увеличават риска от разхищаване на хранителни продукти, чийто срок на годност не 

изтича скоро; приветства факта, че някои търговци продават продукти с изтичащ 

срок на годност на намалени цени, и счита, че това трябва да се превърне в 

общоприета практика. 
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