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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Jak zastavit plýtvání potravinami: strategie pro zlepšení účinnosti potravinového 
řetězce v EU
(2011/xxxx(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 191 a 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, které se týkají 
zachování, ochrany a zlepšování kvality lidského zdraví a životního prostředí,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic1,

– s ohledem na usnesení ze dne 6. července 2010 o zelené knize Komise o nakládání 
s biologickým odpadem v Evropské unii2,

– s ohledem na usnesení ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: lepším 
fungování potravinového řetězce v Evropě3,

– s ohledem na usnesení ze dne 18. ledna 2011 o uznání zemědělství jako strategického 
odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin4,

– s ohledem na usnesení ze dne 23. června 2011, nazvané Společná zemědělská politika do 
roku 2020: řešení problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územní problematiky5,

– s ohledem na Přípravnou studii o plýtvání potravinami v rámci EU 27 vydanou 
generálním ředitelstvím Evropské komise pro životní prostředí (2010), 

– s ohledem na studii FAO (2011) nazvanou „Celosvětový úbytek potravin a plýtvání 
potravinami“,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že každý rok se v Evropě čím dál větší množství zdravých a 
poživatelných potravin – podle určitých odhadů až 50 % – ze všech článků zemědělsko-
potravinářského řetězce vyhodí do odpadu,

B. vzhledem k tomu, že podle studie zveřejněné Komisí dosahuje roční produkce 
potravinového odpadu ve 27 členských státech zhruba 89 milionů tun, což představuje 
179 kg na obyvatele, přičemž mezi jednotlivými státy a jejich částmi existují výrazné 
rozdíly; zpráva se však nezabývá plýtváním v zemědělství na úrovni produkce, 

                                               
1 Úř. věst. L 312, 23.11.2008, s. 3.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0264
3 Přijaté texty; P7_TA(2010)0302
4 Přijaté texty; P7_TA(2011)0006
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0000. (zpráva A7-0202/2011)
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C. vzhledem k tomu, že v Evropské unii stále ještě žije 79 milionů osob pod hranicí chudoby, 
tzn. že více než 15 % občanů má nižší příjem, než je 60 % průměrné mzdy v zemi jejich 
bydliště, a že 16 milionů takových občanů dostalo prostřednictvím dobročinných 
organizací potravinovou pomoc,

D. vzhledem ke znepokojivým údajům poskytnutým organizací FAO, podle nichž v současné 
době ve světě žije 925 milionů osob ohrožených podvýživou, a že se tak stále vzdalujeme 
dosažení rozvojových cílů tisíciletí, jež předpokládají snížení chudoby a hladu na 
polovinu do roku 2015, 

E. vzhledem k tomu, že se na základě studií organizace FAO předpokládá nárůst světové 
populace ze 7 na 9 miliard do roku 2050, což bude vyžadovat zvýšení dodávek potravin 
o 70 %,

F. vzhledem k tomu, že omezení plýtvání potravinami představuje zásadně důležitý 
počáteční krok v boji proti hladu ve světě a v omezení tohoto jevu, stejně jako v 
zabezpečení zvýšené poptávky podle odhadů FAO a zlepšení výživy obyvatelstva,

G. vzhledem k tomu, že plýtvání potravinami má nejen etické, ale také hospodářské, 
environmentální, sociální, výživové a zdravotní důsledky,

H. vzhledem k tomu, že podpora zlepšení účinnosti zemědělsko-potravinářského odvětví 
v rozvojových zemích může být přínosná nejen přímo pro místní ekonomiky a udržitelný 
růst daných zemí, ale může také nepřímo přispět k rovnováze ve světovém obchodu se 
zemědělskými produkty a k přerozdělování přírodních zdrojů,

I. vzhledem k tomu, že vzrůstající počet členských států přijímá iniciativy pro zvýšení 
informovanosti veřejného mínění o příčinách a důsledcích plýtvání potravinami, 
o způsobech, jak je omezit, a o prosazování kultury řídící se zásadami udržitelnosti 
a solidarity mezi vědci i ostatními občany,

J. vzhledem k tomu, že odpovědnost za zabezpečení potravin náleží primárně činitelům 
v zemědělsko-potravinářském řetězci, 

1. se opírá o přesvědčení, že zajišťování potravin je základním právem lidstva, které se 
uskutečňuje prostřednictvím stálé dostupnosti a požívání zdravé, přiměřené a hodnotné 
stravy a přístupu k ní; 

2. žádá Radu, Komisi a členské státy, aby povzbuzovaly k přijímání iniciativ, jejichž cílem 
je zvýšit účinnost zemědělsko-potravinářského řetězce a naléhavě řešit problém plýtvání 
potravinami v celém dodavatelském řetězci; vyzývá je, aby tyto dva aspekty v rámci 
evropského politického programu upřednostňovaly; 

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že se každý den se značným množstvím jídla zachází jako 
s odpadem i přesto, že je zcela poživatelné, což má znepokojující důsledky 
z potravinového, environmentálního, sociálního i hospodářského hlediska; vyzývá tudíž 
Komisi, aby provedla rozbor příčin a důsledků toho, že se v Evropě každoročně vyplýtvá 
a vyhodí zhruba 50 % vyprodukovaných potravin, vypracovala přesný odhad množství, 
které se vyplýtvá, a zhodnotila hospodářské, environmentální, výživové a sociální 
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dopady; rovněž vyzývá Komisi, aby vypracovala konkrétní opatření pro omezení plýtvání 
potravinami na polovinu do roku 2025 a také pro předcházení produkci potravinového 
odpadu;

4. považuje za nutné omezit plýtvání potravinami v celém potravinovém řetězci od 
zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje nutnost přijmout koordinovanou strategii, po níž 
budou následovat konkrétní opatření na evropské úrovni za účelem zlepšení účinnosti 
zemědělsko-potravinářského odvětví; 

5. vyzývá Komisi, aby při přípravě rozvojových politik podporovala opatření s cílem omezit 
plýtvání v zemědělsko-potravinářském řetězci v rozvojových zemích, kde životně 
důležité techniky produkce, řízení činností následujících po sklizni, infrastruktury 
a procesy pro zpracování a balení nejsou na odpovídající úrovni; 

6. bere na vědomí, že ohledně vymezení výrazů „plýtvání potravinami“ a „potravinový 
odpad“ panují nejasnosti; zastává názor, že „plýtváním potravinami“ se všeobecně 
rozumí celkové množství potravinových produktů vyřazených ze zemědělsko-
potravinářského řetězce z ekonomických nebo estetických důvodů nebo proto, že se blíží 
konec doby jejich trvanlivosti, které jsou však ještě plně poživatelné a mohou být určeny 
k lidské spotřebě a které v případě, že se nevyužijí jinak, jsou odstraněny a jejich 
vyplýtvání vede k negativním dopadům na životní prostředí, ekonomickým nákladům 
a ušlému výdělku pro příslušné podniky; 

7. bere na vědomí, že v Evropě neexistuje jednotná definice plýtvání potravinami; vyzývá 
proto Komisi, aby představila legislativní návrh, který by vymezil druhy „plýtvání 
potravinami“, a požaduje, aby byly do definice odpadů ve stávajících právních předpisech 
zahrnuty i potravinové odpady ze zemědělství;

8. rád by poukázal na to, že zemědělství může díky své povaze sehrát zásadní a vedoucí 
úlohu v boji proti plýtvání potravinami; nabádá proto Komisi, aby do příštích 
legislativních návrhů týkajících se zemědělství, obchodu a distribuce potravinových 
produktů zahrnula ambiciózní opatření v příslušné oblasti; očekává, že budou přijímána 
společná opatření, pokud jde o investice ve výzkumu, vědě, oblasti technologií, 
vzdělávání, šíření informací o zemědělství a inovací v tomto odvětví za účelem omezení 
plýtvání potravinami a povzbuzení spotřebitelů k odpovědnému jednání a podnikání 
uvědomělých kroků pro předcházení plýtvání potravinami;

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly opatření na zvýšení povědomí 
veřejnosti o příčinách a důsledcích plýtvání potravinami a o způsobech, jak mu zabránit, 
a aby prosazovaly kulturu založenou na zásadách udržitelnosti a solidarity mezi vědci i 
ostatními občany; vyzývá k tomu, aby zejména na středních školách byly zavedeny 
vzdělávací programy v oblasti výživy, čímž by se podpořilo příkladnější chování; 
zdůrazňuje význam místních orgánů a obecních podniků a jejich úlohy při poskytování 
informací a podpory občanům, co se týče předcházení a omezení plýtvání potravinami;

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny v některých členských státech a spočívají ve 
zpětném odběru neprodaných zemědělských produktů a potravin na místní úrovni a jejich 
přerozdělení mezi občany s nízkou kupní silou; v této souvislosti zdůrazňuje, že na jedné 
straně je velmi cenná pomoc dobrovolníků při třídění a rozdělování produktů a na straně 
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druhé je cenné i přispění odborné veřejnosti k vypracování systémů a opatření na 
zamezení plýtvání;

11.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vymezila nástroje a opatření s cílem zvýšit zapojení 
zemědělsko-potravinářských podniků, velkoobchodních trhů, obchodů, distribučních 
řetězců, jídelen a veřejných a soukromých stravovacích zařízení do činností, které mají 
omezit plýtvání potravinami;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské služby, tak, aby se při jejich přidělování 
upřednostňovaly podniky zaručující bezplatné rozdělení nespotřebovaných 
(neprodaných) produktů mezi občany s nízkou kupní silou a podporující konkrétní 
opatření na snížení plýtvání potravinami v prvních fázích potravinářského řetězce, 
přičemž by jiná kritéria zůstala stejná; 

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila a stimulovala opatření na omezení plýtvání potravinami 
na počátku potravinového řetězce, jakými jsou například uvádění dvojí doby trvanlivosti 
(pro obchodníky a pro spotřebitele) a prodej zlevněných produktů s prošlou lhůtou
trvanlivosti nebo poškozených produktů, a opatření na omezení balení produktů tak, aby 
byly díky průmyslovému ekodesignu šetrné k životnímu prostředí; 

14. vyzývá členské státy, aby povzbuzovaly a podporovaly iniciativy, jejichž cílem je pobízet 
k udržitelné produkci v malém a středním měřítku určené ke spotřebě na místních 
a regionálních trzích; uznává, že místní trhy jsou z hlediska životního prostředí udržitelné 
a přispívají ke stabilitě primárního sektoru; požaduje, aby příští společná zemědělská 
politika zaručila odpovídající finanční prostředky na prosazování přímého prodeje 
a místních trhů a na veškeré formy propagace krátkého dodavatelského řetězce a řetězce 
s nulovou kilometrovou vzdáleností;

15. vyzývá Radu a Komisi, aby vyhlásily rok 2013 Evropským rokem boje proti plýtvání 
potravinami, což by byl významný nástroj pro informování a propagaci, jehož pomocí by 
se zvýšilo povědomí občanů o této důležité otázce a bylo by možné přitáhnout k ní i 
pozornost vlád členských států, které by na problémy, jež budeme v této oblasti 
v nejbližší době řešit, mohly vyčlenit odpovídající prostředky;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Plýtvání potravinami doznalo takových rozměrů, že je lze považovat za celosvětový problém, 
jenž se týká všech článků zemědělsko-potravinářského řetězce od zemědělce až po 
spotřebitele. 

Podle některých údajů, shromažďovaných již od roku 1974, se odhaduje, že od té doby se 
plýtvání jídlem ve světě zvýšilo o 50 %.

K plýtvání dochází na zemědělských plochách, ve zpracovatelském průmyslu, v distribučních 
podnicích i v případě spotřebitelů, potravinami se plýtvá jak v průmyslových, tak 
v rozvojových zemích. Mrhání jídlem tak představuje celé jedno paralelní odvětví k odvětví 
produkce a má mnoho negativních dopadů.

Oproti otázce plýtvání potravinami stojí zásadní problém jejich zajišťování, jež vážně
ohrožuje řada činitelů, mimo jiné omezené množství přírodních zdrojů ve srovnání s rostoucí 
světovou populací a nedostatečný přístup nejchudších vrstev populace k potravinám.

Z tohoto kontextu vycházejí analýzy a úvahy o tom, jak využíváme nám dostupné potraviny.

Nedávná studie zadaná organizací FAO odhalila znepokojivé údaje týkající se především 
průmyslového světa: každý obyvatel Evropy a Severní Ameriky vyplýtvá 95 až 115 kg 
potravin ročně, oproti tomu v Subsaharské Africe se jedná jen o 6 až 11 kg.

Příčiny plýtvání se různí: odlišují se v jednotlivých úrovních zemědělsko-potravinářského 
řetězce, podle druhu produktu i místa, kde k plýtvání dochází. Pokud rozdělíme řetězec na pět 
částí (zemědělskou produkci, správu a skladování, zpracování, distribuci a spotřebu), 
povšimneme si, jak různé chování v každé z těchto částí vede k vyřazování plně 
poživatelných potravin do odpadu: od ztrát při sklizni a skladování, přes špatné zajištění 
produktů při přepravě a chybné balení, až po špatné návyky konečných spotřebitelů při 
nákupu a užívání potravinových produktů. 
Pokud jde o průmyslové země, k plýtvání dochází především v konečných fázích řetězce, tzn. 
během distribuce a spotřeby, a jeho příčinou je zejména nadměrná produkce potravin, zatímco 
v rozvojových zemích k němu dochází v počátečních fázích řetězce, a to z důvodu nedostatku 
vyspělých zemědělských technologií, účinných dopravních systémů a infrastruktury 
(například uchování produktů v chladu) a možností bezpečného skladování.

Tyto údaje ozřejmují, že velké množství vyprodukovaných potravin může být ve skutečnosti 
dále použito ke konzumaci místo toho, aby bylo zničeno jako jiný odpad, což má značné 
dopady na životní prostředí a hospodářství a zahrnuje to i etické aspekty.

Nadměrná produkce potravin, které se následně nespotřebují, má ve skutečnosti značné 
dopady na životní prostředí, pokud jde o využívání energie a přírodních zdrojů (především 
vody) a emise plynů do ovzduší; odhaduje se totiž, že 89 milionů tun potravinového odpadu 
v Evropě vyprodukuje 170 milionů tun ekvivalentu CO2 ročně.
Kromě toho, že produkce jídla, které se posléze nespotřebuje, poškozuje životní prostředí, je 
třeba zohlednit také náklady na zpracování a odstranění tohoto odpadu a ušlý výdělek 
produkujících podniků.
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Boj proti plýtvání potravinami se musí stát prioritou politického programu EU; Komise, Rada 
a členské státy by měly vypracovat konkrétní strategie a opatření na omezení plýtvání 
potravinami v celém dodavatelském řetězci na polovinu do roku 2025, na zlepšení účinnosti 
odvětví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o tomto tématu, jehož mnohé aspekty jsou 
stále ještě málo známy.

Je nezbytné, aby občané byli informováni nejen o příčinách a důsledcích plýtvání 
potravinami, ale také o způsobech, jak mu zabránit; je třeba podporovat kulturu zakládající se 
na zásadách udržitelnosti a solidarity mezi vědci i ostatními občany, a podporovat tak 
příkladnější jednání. 

Zkušenosti ukazují, že spontánní iniciativy dobrovolnických nebo profesních sdružení, jež 
mají za cíl zviditelnit a konkretizovat kulturu zaměřenou proti plýtvání potravinami, měly 
tam, kde byly uskutečněny, značný úspěch. 

V této souvislosti žádáme, aby byl rok 2013 vyhlášen Evropským rokem boje proti plýtvání 
potravinami, což by byl významný nástroj pro zvyšování informovanosti a povědomí o tomto 
důležitém tématu.


