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Според одиторите ЕС може и трябва да се бори ефективно 
срещу разхищаването на храни 

Според нов доклад на Европейската сметна палата въпреки че съществуват редица 
политики на ЕС, които имат потенциал за борба срещу разхищаването на храни, този 
потенциал не се реализира напълно. Предприетите до момента действия са разпокъсани 
и непостоянни, а координацията на ниво Европейска комисия е недостатъчна. Според 
одиторите последното предложение на ЕС за борба с разхищаването на храни — 
създаването на платформа — не разрешава напълно проблемите, споменати в техния 
доклад.  

Разхищаването на храни е глобален проблем, който налага предприемането на действия на 
всички равнища. По настоящи изчисления в световен мащаб около една трета от храните, 
произвеждани за консумация от човека, се разхищават или губят. Тази загуба има огромна 
икономическа и екологична цена.  

Липсата на общо определение за разхищаване на храни и на общоприета изходна стойност, 
спрямо която да се определят целите за намаляване на разхищаването, затрудняват 
напредъка до настоящия момент. Това става въпреки че Европейският парламент, Съветът, 
Комитетът на регионите, Г20 и други организации многократно призовават ЕС да спомогне 
за намаляване на разхищаването на храни.  

„Докладът на ЕСП до Комисията установи редица пропуснати възможности 
и потенциални подобрения, които не изискват нови законодателни инициативи или 
повече публични средства“, заяви Bettina Jakobsen — членът на Европейската сметна 
палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „Но като фокусира усилията си върху 
създаването на платформа Комисията отново пропуска възможност за ефективно 
справяне с проблема. Това, от което се нуждаем сега, е по-добро съгласуване на 
съществуващите политики, по-добра координация и ясно определена цел на 
политиката, насочена към намаляването на разхищаването на храни.“ 

В доклада на одиторите се прави анализ на това как биха могли да бъдат използвани по-
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ефективно съществуващите политики и се отправят следните препоръки към Комисията:  

• Стратегията на ЕС за борба срещу разхищаването на храни следва да се подсили 
и да се координира по-добре, като се разработи план за действие за следващите години 
и се даде ясно определение на термина „разхищаване на храни“;  

• Комисията следва да обръща внимание на това разхищаване в своите бъдещи 
оценки на въздействието и по-добре да съгласува различните политики, имащи потенциал 
да се борят срещу разхищаването на храни;  

• Комисията следва да установи правните проблеми, които затрудняват даряването 
на храни, и да намери разрешение за тях, да насърчава по-нататъшното използване на 
съществуващите възможности за даряване и да обмисли как да улесни даряването в други 
области на политика. 

Bettina Jakobsen обаче предупреди днес, че новата платформа не допринася съществено за 
стратегия за борба с разхищаването на храни, и че все още не съществува едно ясно 
определение за разхищаване на храни. Тя добави: „Препоръките на Сметната палата за 
начина на разработване на бъдеща политика бяха игнорирани или бяха приети само 
частично, а проектонасоките само прехвърлят проблема върху държавите членки.“  

В своя доклад одиторите разглеждат предприетите до този момент действия за намаляване 
на разхищаването на храни, както и начина на действие на различните инструменти на 
политика. Те установиха, че ЕС не е допринесъл за ресурсноефективна верига на 
снабдяване с храни чрез ефективна борба с разхищаването на храни.  

Според одиторите разхищаването на храни е проблем по цялата верига на снабдяване 
с храни и действията трябва да бъдат насочени по цялата верига. Следва да се постави 
акцент върху предотвратяването, тъй като избягването на разхищаване носи по-голяма 
полза, отколкото извършването на разходи за решаване на проблема на по-късен етап.  

Одиторите установиха, че напълно липсва оценка на въздействието на политиките на ЕС 
върху борбата срещу разхищаването на храни. Основни области на политиките, като селско 
стопанство, рибарство и безопасност на храните, са от значение и могат да бъдат 
използвани за подобряване на борбата срещу разхищаването на храни.  

Специален доклад № 34/2016 „Борбата срещу разхищаването на храни е възможност за ЕС 
да подобри ресурсната ефективност на веригата на снабдяване с храни“ е публикуван на 
23 езика на ЕС. 

 


