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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Ako zabrániť plytvaniu potravinami: stratégie pre efektívnejší potravinový reťazec v 
EÚ
(2011/xxxx(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 191 a 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa 
zachovania, ochrany a zlepšovania kvality ľudského zdravia a životného prostredia,

– so zreteľom na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 
2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc1,

– so zreteľom na svoju správu zo 6. júla 2010 o Zelenej knihe Komisie o nakladaní 
s biologickým odpadom v Európskej únii2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o spravodlivých príjmoch pre 
poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2011 o uznaní poľnohospodárstva ako 
strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 s názvom SPP do roku 2020: zvládnutie 
budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území5,

– so zreteľom na Prípravnú štúdiu o plytvaní potravinami v EÚ 27 – GR Európskej komisie 
pre životné prostredie (2010),

– so zreteľom na štúdiu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (2011) 
o globálnych potravinových stratách a potravinovom odpade,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2011),

A. keďže v Európe sa každý rok čoraz väčšie množstvo zdravých a požívateľných potravín –
podľa niektorých odhadov až 50 % – stratí v rámci všetkých článkov poľnohospodársko-
potravinárskeho reťazca a stáva sa odpadom;

B. keďže štúdia, ktorú zverejnila Komisia, odhaduje ročnú produkciu potravinového odpadu
v 27 členských štátoch na približne 89 miliónov ton, čiže 179 kg na obyvateľa,
s výraznými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami a rôznymi sektormi, pričom sa 
neobmedzuje len na plytvanie na úrovni poľnohospodárskej výroby;

                                               
1 Ú. v. EÚ 312, 23.11.2008, s. 3.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0264
3 Prijaté texty; P7_TA(2010)0302
4 Prijaté texty; P7_TA(2011)0006
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0000. (správa A7-0202/2011)
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C. keďže v Európskej únii stále žije pod hranicou chudoby 79 miliónov ľudí, čo znamená, že 
čistý príjem viac ako 15 % obyvateľov je nižší ako 60 % priemerného príjmu v krajine 
pobytu a že 16 miliónom ľudí bola poskytnutá potravinová pomoc prostredníctvom
charitatívnych organizácií;

D. keďže alarmujúce čísla zverejnené organizáciou FAO, podľa ktorých je v súčasnej dobe
925 miliónov ľudí na celom svete vystavených riziku podvýživy, čoraz viac odďaľujú 
dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, ktoré predpokladajú zníženie chudoby a hladu
na polovicu do roku 2015;

E. keďže na základe štúdií organizácie FAO si očakávaný nárast svetovej populácie na 7 až 9
miliárd bude vyžadovať zvýšenie cien potravín o 70 % do roku 2050;

F. keďže obmedzenie plytvania potravinami je dôležitým a vskutku zásadným počiatočným 
predpokladom boja proti hladu a znižovania hladu vo svete, vyrovnania sa so zvýšením
dopytu podľa odhadov organizácie FAO, ako aj zlepšenia úrovne výživy obyvateľstva;

G. keďže plytvanie potravinami vedie nielen k etickým, ale aj k hospodárskym, 
environmentálnym, sociálnym, nutričným a zdravotným dôsledkom;

H. keďže podpora poskytovaná rozvojovým krajinám s cieľom zlepšiť efektívnosť ich
poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca môže priniesť prospech nielen priamo 
miestnemu hospodárstvu a trvalo udržateľnému rozvoju týchto území, ale aj nepriamo, 
teda rovnováhe svetového obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a prerozdeľovaniu
prírodných zdrojov;

I. keďže čoraz viac členských štátov vyvíja iniciatívy na zvýšenie povedomia verejnosti
o príčinách a dôsledkoch plytvania potravinami, o spôsoboch jeho obmedzenia
a o podpore vedeckej a občianskej kultúry orientovanej na zásady trvalej udržateľnosti
a solidarity;

J. keďže primárnu zodpovednosť za bezpečnosť potravín nesú subjekty poľnohospodársko-
potravinárskeho reťazca;

1. tvrdí, že potravinová bezpečnosť je základným ľudským právom, ktoré sa uskutočňuje
prostredníctvom dostupnosti zdravej, primeranej a výživnej stravy, prístupu k nej, jej 
využívania a stability v čase;

2. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby podporovali politiky zamerané na zlepšenie 
efektivity poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca a aby bezodkladne riešili problém
plytvania potravinami v rámci celého dodávateľského reťazca; vyzýva ich, aby sa tieto 
dva aspekty stali prioritami v rámci európskeho politického programu;

3. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že značné množstvo potravín, aj keď úplne
požívateľných, každodenne končí ako odpad, čo má z potravinárskeho, ekologického, 
sociálneho a hospodárskeho hľadiska alarmujúce dôsledky; žiada Komisiu, aby
preskúmala príčiny a dôsledky, ktoré v Európe každoročne vedú k vyhadzovaniu, 
plytvaniu a premene približne 50 % vyrobených potravín na odpad, a aby urobila presný
odhad plytvania, ako aj posúdenie hospodárskych, environmentálnych, nutričných
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a sociálnych dôsledkov; vyzýva tiež Komisiu, aby vypracovala konkrétne opatrenia na
obmedzenie plytvania potravinami na polovicu do roku 2025 a zároveň na predchádzanie
produkcii potravinového odpadu;

4. považuje za potrebné obmedziť plytvanie potravinami v celom poľnohospodársko-
potravinárskom reťazci, od poľa až po stôl spotrebiteľa; trvá na potrebe prijať
koordinovanú stratégiu, po ktorej budú nasledovať konkrétne kroky na európskej úrovni
s cieľom zlepšiť efektívnosť poľnohospodársko-potravinárskych reťazcov;

5. vyzýva Komisiu, aby pri vypracovávaní rozvojových politík podporovala opatrenia 
zamerané na obmedzenie plytvania v rámci celého poľnohospodársko-potravinárskeho
reťazca v rozvojových krajinách, kde sa používajú zastarané a neprimerané výrobné 
technológie, riadenie činností po žatve, infraštruktúra a postupy spracovania a balenia;

6. berie na vedomie skutočnosť, že existujú nejasnosti týkajúce sa definície pojmov
„plytvanie potravinami“ a „potravinový odpad“; je toho názoru, že v bežnom ponímaní sa 
pod pojmom „plytvanie potravinami“ rozumejú všetky potraviny vyradené
z poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca z hospodárskych alebo estetických dôvodov
alebo z dôvodu blízkeho uplynutia dátumu spotreby, ktoré sú však stále plne požívateľné
a potenciálne určené na ľudskú spotrebu a ktoré majú byť, v prípade absencie možného
alternatívneho využitia, odstránené a zlikvidované, pričom produkujú negatívne
externality z hľadiska životného prostredia, hospodárske náklady a straty príjmov pre
firmy;

7. poznamenáva, že v Európe neexistuje harmonizovaná definícia plytvania potravinami;
vyzýva preto Komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý bude definovať typológiu 
plytvania potravinami, a žiada, aby boli do definície odpadov v súčasnej právnej úprave 
zahrnuté aj potravinové odpady poľnohospodárskeho pôvodu;

8. rád by zdôraznil, že poľnohospodárstvo môže vzhľadom na svoj charakter zohrávať 
zásadnú úlohu na čele boja proti plytvaniu potravinami; nabáda preto Komisiu, aby do 
budúcich legislatívnych návrhov týkajúcich sa poľnohospodárstva, obchodu a distribúcie 
potravinárskych výrobkov zahrnula ambiciózne opatrenia v tomto smere; požaduje 
spoločný postup v rámci investícií v oblasti výskumu, vedy, technológií, vzdelávania, 
šírenia informácií a inovácií v poľnohospodárstve s cieľom obmedziť plytvanie 
potravinami, ako aj povzbudiť spotrebiteľov k zodpovednejšiemu a uvedomelejšiemu 
správaniu vedúcemu k predchádzaniu plytvania potravinami;

9. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali opatrenia na zvýšenie 
informovanosti o príčinách a dôsledkoch plytvania potravinami a o spôsoboch, ako ho 
obmedziť, a aby zároveň podporovali vedeckú a občiansku kultúru orientovanú na zásady 
trvalej udržateľnosti a solidarity; žiada zavedenie kurzov vzdelávania o výžive, a to 
najmä na základných a stredných školách s cieľom podporiť zmeny v správaní; trvá na 
dôležitej úlohe, ktorú zohrávajú miestne orgány a komunálne podniky pri poskytovaní 
informácií a podpory občanom v oblasti predchádzania plytvaniu potravinami a jeho 
obmedzovania;

10. víta iniciatívy, ktoré už zaviedlo niekoľko členských štátov s cieľom ďalej využiť 
nepredané poľnohospodárske výrobky a potraviny na miestnej úrovni a prerozdeliť ich 
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v prospech skupín občanov bez kúpnej sily; so zreteľom na uvedené zdôrazňuje na jednej 
strane cenný prínos dobrovoľníkov pri triedení a distribúcii výrobkov a na druhej strane 
prínos skupín odborníkov, ktorí vyvíjajú systémy a opatrenia proti plytvaniu potravinami;

11. vyzýva Komisiu, aby určila nástroje a opatrenia na podporu väčšieho zapojenia 
poľnohospodárskych podnikov, veľkoobchodných trhov, obchodov, distribučných sietí, 
jedální a verejných a súkromných stravovacích zariadení do činností zameraných proti 
plytvaniu potravinami;

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zmien v pravidlách verejného obstarávania 
v oblasti stravovacích služieb tak, aby sa pri zadávaní a za zachovania ostatných 
podmienok uprednostňovali tie spoločnosti, ktoré garantujú bezplatné poskytovanie 
nepredaných výrobkov skupinám občanov bez kúpnej sily a ktoré podporujú konkrétne 
opatrenia na obmedzenie plytvania na počiatku potravinárskeho reťazca;

13. vyzýva Komisiu, aby posúdila a podporila opatrenia na obmedzenie plytvania na 
počiatku potravinárskeho reťazca, ako napríklad označovanie dvoma dátumami (dátum 
spotreby pre obchodníkov a pre spotrebiteľov) a predaj zľavnených poškodených 
výrobkov a výrobkov po dátume spotreby, ako aj opatrenia na redukciu obalov vedúce 
k ekologicky šetrným výrobkom prostredníctvom ekologického priemyselného dizajnu;

14. vyzýva členské štáty, aby podnecovali a podporovali iniciatívy smerujúce k podpore 
trvalo udržateľnej produkcie malého a stredne veľkého rozsahu spojenej s miestnymi 
a regionálnymi trhmi a spotrebou; uznáva, že miestne trhy sú udržateľné z hľadiska 
životného prostredia a prispievajú k stabilite primárneho sektora; žiada, aby budúca 
spoločná poľnohospodárska politika zabezpečila primerané finančné prostriedky na 
podporu priameho predaja a miestnych trhov a podporu všetkých foriem krátkeho 
dodávateľského reťazca alebo reťazca s nulovou kilometrovou vzdialenosťou;

15. vyzýva Radu a Komisiu, aby vyhlásili rok 2013 za Európsky rok boja proti plytvaniu 
potravinami, ako dôležitý nástroj informovania a propagácie zameraný na zvýšenie 
povedomia európskych občanov a upozornenie národných vlád na túto dôležitú otázku 
s cieľom vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na problémy, ktorým bude potrebné 
v blízkej budúcnosti riešiť;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Plytvanie potravinami nadobudlo také rozmery, že ho možno považovať za celosvetový 
problém, ktorý sa prejavuje vo všetkých článkoch poľnohospodársko-potravinárskeho 
reťazca, od poľa až po stôl spotrebiteľa.

Podľa niektorých údajov zozbieraných od roku 1974 dodnes sa odhaduje, že plytvanie 
potravinami vo svete sa zvýšilo o 50 %.

K plytvaniu dochádza v poľnohospodárstve, spracovateľskom priemysle, distribučných 
spoločnostiach, domácnostiach spotrebiteľov; potravinami sa plytvá tak v rozvinutých, ako aj 
v rozvojových krajinách. Potravinový odpad tvorí paralelnú reťaz s produkčným reťazcom 
a vedie k množstvu negatívnych externalít.

Otázka plytvania potravinami je v rozpore so základnou otázkou potravinovej bezpečnosti, 
ktorú vážne ohrozuje celý rad faktorov vrátane obmedzených prírodných zdrojov vo vzťahu 
k rastúcemu počtu svetovej populácie a nedostatočnému prístupu k potravinám pre 
najchudobnejšie skupiny populácie.

Nasleduje niekoľko analýz a úvah o použití potravín, ktoré máme k dispozícii.

Nedávna štúdia, ktorú vypracovala organizácia FAO, uvádza alarmujúce údaje, najmä pokiaľ 
ide o priemyselné krajiny: Európania a Severoameričania vyplytvajú ročne okolo 95 až 
115 kg potravín na obyvateľa oproti 6/11 kg v subsaharskej Afrike.

Príčiny plytvania nie sú vždy rovnaké: menia sa v závislosti od článku poľnohospodársko-
potravinárskeho reťazca, typu výrobku a tiež miesta, kde dochádza k plytvaniu. Rozdelením 
reťazca do piatich sektorov (poľnohospodárska výroba, riadenie a uskladňovanie, 
spracovanie, distribúcia a spotreba) možno vidieť, ako rôzne správanie v rámci každého 
z nich vedie k vyraďovaniu plne požívateľných potravín: od strát pri zbere a skladovaní, cez 
dopravu v nie príliš bezpečných podmienkach a chyby pri balení, až po zlé návyky 
spotrebiteľov pri nákupe a využívaní potravinárskych výrobkov.
Pokiaľ ide o priemyselné krajiny, väčšia časť plytvania sa sústreďuje v neskorších fázach, 
teda v distribúcii a spotrebe, a to predovšetkým pre nadbytok vyrobených potravín, zatiaľ čo 
v rozvojových krajinách sa sústreďuje v počiatočných fázach vzhľadom na nedostatok 
moderných poľnohospodárskych technológií, efektívnych dopravných systémov a dopravnej 
infraštruktúry (napríklad chladiacich reťazcov) a možností bezpečného uskladnenia.

Tieto údaje ukazujú, ako by sa v skutočnosti mohlo množstvo potravín každodenne znovu 
použiť na účel potravy, zatiaľ čo sa s ním zaobchádza ako s akýmkoľvek iným odpadom, čo 
má výrazné dôsledky z hľadiska životného prostredia a hospodárstva, ako aj z etického 
aspektu.

Výroba nadbytočných potravín, ktoré neskonzumujeme, predstavuje vysoké náklady 
z hľadiska životného prostredia týkajúce sa spotreby energie a prírodných zdrojov (najmä 
vodných), rovnako ako emisií skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry; odhaduje sa, 
že približne 89 miliónov ton potravín vyhodených v Európe vyprodukuje ročne 170 miliónov
ton CO2.
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Okrem škôd na životnom prostredí zapríčinených výrobou potravín, ktoré sa následne 
nepoužijú, je potrebné vziať do úvahy náklady na spracovanie a likvidáciu odpadov a stratu 
príjmov výrobných podnikov.

Boj proti plytvaniu potravinami sa musí stať prioritou v rámci európskeho politického 
programu; Komisia, Rada a členské štáty musia prijať stratégie a konkrétne opatrenia 
zamerané na obmedzenie plytvania potravinami na polovicu v celom dodávateľskom reťazci
do roku 2025, na zvýšenie efektivity reťazca a zvýšenie citlivosti verejnej mienky voči 
problému, ktorý je stále z mnohých aspektov ignorovaný.

Je nutné, aby boli občania informovaní nielen o príčinách a dôsledkoch plytvania, ale aj 
o spôsoboch, ako ho obmedziť; je vhodné podporovať vedeckú a občiansku kultúru
orientovanú na zásady trvalej udržateľnosti a solidarity s cieľom podporiť zmeny v správaní.

Skúsenosti ukazujú, že spontánne iniciatívy združení – profesionálnych, ako aj
dobrovoľníckych – zamerané na propagáciu a realizáciu kultúry proti plytvaniu, sa na 
územiach, kde boli uskutočnené, ukázali ako veľmi úspešné.

V tejto súvislosti predstavuje požiadavka, aby bol rok 2013 vyhlásený za Európsky rok boja
proti plytvaniu potravinami, dôležitý nástroj na zvýšenie informovanosti a povedomia o tejto 
dôležitej téme.


