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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– keďže celkové potravinové straty vznikajúce počas výroby, po zbere a vo fáze 
spracovania, ako aj potravinový odpad vznikajúci vo fáze maloobchodného predaja 
a spotreby predstavujú v Európe ročne 280 kg na jedného obyvateľa1, z čoho značná časť 
končí na skládkach alebo v spaľovniach, kde sa počas procesov hnitia a spaľovania 
uvoľňuje veľké množstvo skleníkových plynov (metánu);

– keďže v Európe a Severnej Amerike vzniká potravinový odpad najmä vo fáze 
maloobchodného predaja a spotreby, zatiaľ čo v rozvojových krajinách hlavné problémy 
predstavujú fáza výroby, zberu, spracovania a prepravy;

1. je presvedčený, že predchádzanie potravinovým stratám musí byť prvoradou prioritou 
politiky EÚ v oblasti biologického odpadu, a to tak z hľadiska etiky, ako aj životného 
prostredia;

2. je si vedomý, že potravinové straty a potravinový odpad predstavujú do určitej miery 
neodvrátiteľný jav, k riešeniu ktorého sa hneď pri jeho vzniku treba postaviť za využitia 
najlepších dostupných prostriedkov a ktorý si vyžaduje investície nielen do technológií, 
ale aj do nášho správania, s cieľom predchádzať najmenej vhodným možnostiam, 
ktorými sú skládka a spaľovanie;

3. je si vedomý toho, že v Európe, kde najviac potravinového odpadu vzniká na úrovni 
maloobchodného predaja a spotreby, je len v relatívne malej miere možné zlepšiť situáciu 
reguláciou a právnymi predpismi a že zlepšenie musí vychádzať najmä z výmeny 
najlepších postupov, zo zlepšenia postupov v oblasti spracovania potravín a zo zmeny 
správania spoločností a jednotlivcov; preto naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali kampane zamerané na tieto ciele;

4. zastáva názor, že prehnané „požiadavky na kvalitu“ (či už sú nariadené európskymi 
alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo internými pravidlami spoločností) sú 
často hlavným dôvodom zbytočného vyraďovania potravín, čo zvyšuje množstvo 
potravinového odpadu;

5. odkazuje na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o Zelenej knihe Komisie o nakladaní 
s biologickým odpadom v Európskej únii2, najmä na odseky 1 až 4, v ktorých Európsky 
parlament nalieha na Komisiu, aby predložila osobitný legislatívny návrh 
na spracovávanie biologického odpadu, z ktorého potravinový odpad tvorí iba časť;

6. zastáva názor, že spaľovanie môže byť prijateľné iba vtedy, ak je spojené s energetickým 
zhodnocovaním a zabraňuje tvorbe emisií skleníkových plynov;

                                               
1 Globálne potravinové straty a potravinový odpad, Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), 
Rím, 2011, s. 5, obr. 2.
2 Prijaté texty P7_TA(2010)0264.
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7. žiada členské štáty, aby podporovali udržateľnú miestnu výrobu a uvádzanie miestnych 
výrobkov na trh, a tým predchádzali dlhej a niekedy komplikovanej logistike a znižovali 
uhlíkovú stopu;


