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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení 
začlenil tyto návrhy:

– vzhledem k tomu, že v celé Evropě dosahují ztráty potravin ve stadiu produkce, po sklizni 
a v průběhu zpracování a potravinový odpad ve fázi maloobchodního prodeje a spotřeby 
280 kg na osobu za rok1, z čehož velká část končí na skládkách a ve spalovnách a při tlení 
a spalování produkuje velké množství skleníkových plynů (metanu),

– vzhledem k tomu, že v Evropě a Severní Americe dochází k plýtvání potravinami 
převážně v maloobchodní fázi a při spotřebě, zatímco v rozvojovém světě jsou hlavními 
problémy fáze produkce, sklizně, zpracování a přepravy,

1. je přesvědčen, že absolutní prioritou politiky EU v oblasti biologického odpadu musí být 
z etického i environmentálního hlediska zabránění ztrátám potravin;

2. uvědomuje si, že ztráty potravin a potravinový odpad jsou do určité míry nevyhnutelné, 
avšak jakmile k nim dojde, je nutné na ně vynaložit naše nejlepší dostupné prostředky, což 
si žádá – má-li se zabránit té nejhorší variantě skládek a spaloven – nejen investice do 
technologií, ale také změnu našeho chování;

3. uvědomuje si, že ke zlepšení situace v Evropě, kde dochází k hlavním ztrátám potravin na 
úrovni maloobchodu a spotřeby, je poměrně malý prostor pro regulaci a legislativu, a že 
hlavní roli musí tedy hrát výměna osvědčených postupů, zlepšení postupů zpracování 
potravin a změna chování podniků i jednotlivců; naléhá proto na Komisi a členské státy, 
aby podpořily kampaně zaměřené na dosažení těchto cílů; 

4. zastává stanovisko, že přehnané požadavky na kvalitu (ať už uložené evropskou nebo 
vnitrostátní legislativou nebo vnitřními předpisy podniků) jsou důvodem zbytečného 
vyřazování mnoha potravin, čímž zvyšují množství potravinového odpadu;

5. poukazuje na své usnesení ze dne 6. července 2010 o zelené knize Komise o nakládání 
s biologickým odpadem v Evropské unii2, zejména na jeho body 1 až 4, v nichž Evropský 
parlament naléhal na Komisi, aby předložila konkrétní legislativní návrh týkající se 
zpracování biologického odpadu, jehož je potravinový odpad pouhou částí;

6. zastává stanovisko, že spalování je přijatelné pouze tehdy, je-li spojeno s energetickým 
využitím a zabraňuje produkci emisí skleníkových plynů;

7. žádá členské státy, aby podporovaly udržitelnou místní produkci a uvádění místních 
produktů na trh a bránily tak dlouhým a často komplikovaným přepravním cestám 
a snížily uhlíkovou stopu.

                                               
1 Global Food Losses and Food Waste (Celosvětové ztráty potravin a plýtvání potravinami), FAO, Řím, 2011, 
s. 5 obr. 2.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0264.


