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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– mając na uwadze, że w całej Europie straty żywności na etapie produkcji, po zbiorze i na 
etapie przetwarzania, a także marnotrawienie żywności na etapie sprzedaży i konsumpcji 
sięgają 280 kg rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca1, a ogromna część tej 
żywności trafia na składowiska odpadów i do spalarni, co prowadzi do powstania dużych 
ilości gazów cieplarnianych (metan) podczas procesu gnicia i spalania;

– mając na uwadze, że w Europie i Ameryce Północnej żywność marnotrawiona jest przede 
wszystkim na etapie sprzedaży i konsumpcji, w przeciwieństwie do krajów rozwijających 
się, gdzie największe problemy pojawiają się na etapie produkcji, zbiorów, przetwarzania 
i transportu;

1. jest przekonany, że zapobieganie stratom żywności musi stanowić priorytet unijnej 
polityki w zakresie bioodpadów, zarówno z etycznego, jak i środowiskowego punktu 
widzenia;

2. jest świadomy, że do pewnego stopnia straty i marnotrawienie żywności są zjawiskiem 
nieuniknionym, którym – jeśli wystąpi – należy się zająć wykorzystując najlepsze 
dostępne środki i które wymaga inwestowania nie tylko w technologie, ale również w 
nasze postępowanie, celem uniknięcia najmniej pożądanych rozwiązań, tj. wywozu na 
składowisko odpadów lub do spalarni;

3. jest świadomy, że w Europie, gdzie żywność marnotrawiona jest głównie na etapie 
sprzedaży i konsumpcji, przepisy i ustawodawstwo mogą w stosunkowo niewielkim 
stopniu wpłynąć na poprawę sytuacji oraz że główne korzyści muszą pochodzić z 
wymiany najlepszych praktyk, ulepszonych rutynowych czynności w zakresie 
przetwarzania żywności oraz zmiany w postępowaniu przedsiębiorstw i jednostek;   w 
związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wspierały kampanie mające 
na celu osiągnięcie wspomnianych celów;

4. jest zdania, że nadmierne wymogi w zakresie jakości (niezależnie od tego, czy są 
nałożone na mocy przepisów prawa europejskiego czy krajowego, czy też na mocy 
wewnętrznych przepisów danego przedsiębiorstwa) są podstawą wielu niepotrzebnych 
odrzutów, co prowadzi do zwiększenia ilości marnotrawionej żywności;

5. odwołuje się do swojej rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zielonej księgi Komisji 
w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej2, zwłaszcza do jej punktów 
od 1 do 4, w których Parlament Europejski wzywa Komisję, aby opracowała konkretny 
wniosek ustawodawczy w sprawie przetwarzania bioodpadów, których jedynie pewną 

                                               
1 Global Food Losses and Food Waste (Globalne straty żywności i jej marnotrawienie), FAO, Rzym 2011 r., s. 5, 
wykres 2.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0264.
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część stanowi marnotrawiona żywność; 

6. jest zdania, że spalanie jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem, że jest ono 
powiązane z odzyskiwaniem energii i nie prowadzi do produkcji emisji gazów 
cieplarnianych;

7. wzywa państwa członkowskie do wspierania zrównoważonej lokalnej produkcji i 
wprowadzania do obrotu produktów, co pozwala uniknąć długiej i czasem 
skomplikowanej logistyki, a także zmniejsza ślad węglowy;


