
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

220. 

USNESENÍ SENÁTU 

z 11. schůze, konané dne 12. srpna 2015 

 

ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi 

(tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu 

 

Senát  

 

1. připomíná 

své 106. usnesení ze 7. schůze konané dne 18. března 2015 k možnosti zavedení 

tzv. zelené karty jako formy meziparlamentní koordinace v záležitostech EU, 

v němž se vyslovil kladně k navrhované neformální koordinaci mezi parlamenty 

členských států EU spočívající v zasílání společných dopisů Evropské komisi 

s výzvou, aby Komise podnikla určité legislativní nebo nelegislativní kroky 

v oblasti působnosti Evropské unie (tzv. zelená karta); 

 

2. seznámil se 

s návrhem zelené karty předloženým Sněmovnou lordů Parlamentu Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska k problematice potravinového odpadu, 

jehož obsahem jsou zejména následující doporučení určená Evropské komisi: 

- vytvoření evropských vodítek pro darování potravin určených dárcům potravin 

a potravinovým bankám (v souladu s odpadovou hierarchií by neprodané 

potraviny měly být v prvé řadě redistribuovány za charitativními účely); 

- koordinace výměny osvědčené praxe mezi členskými státy, pokud jde o prevenci, 

redukci a administraci potravinového odpadu, včetně výzkumu a inovací; 

- monitorování přeshraničních dodavatelsko-odběratelských řetězců s cílem zamezit 

neférovým praktikám vedoucím k plýtvání potravinami a podpořit spolupráci 

v tomto řetězci za účelem prevence a redukce potravinového odpadu; 

- vydání doporučení Evropské komise o vymezení potravinového odpadu a sběru 

údajů vycházející z práce unijního projektu FUSIONS; 

- vytvoření pracovní skupiny v rámci Komise k posouzení, do jaké míry je 

problematika potravinového odpadu zvažována při tvorbě politiky Komise; 

 

3. považuje 

účinnou prevenci vzniku potravinového odpadu a fungující systém redistribuce 

neprodaných potravin na charitativní účely za důležitý cíl veřejné politiky, přičemž 

považuje za vhodné, aby na úrovni EU v souladu se zásadou subsidiarity probíhala 

zejména výměna informací a osvědčené praxe mezi členskými státy, jakož 



i monitorování praxe přeshraničních dodavatelsko-odběratelských řetězců 

v potravinářství; 

 

4. vítá 

kladný postoj Ministerstva zemědělství k navrhované zelené kartě (v rozsahu, 

v němž spadá do působnosti tohoto ministerstva), jakož i informaci o přípravě 

Národního akčního plánu pro zamezení plýtvání potravinami; 

 

5. proto se připojuje 

ke společnému dopisu zástupců šestnácti parlamentů, popř. parlamentních komor 

členských států EU předsedovi Evropské komise ze dne 22. července 2015 

k problematice potravinového odpadu, přičemž podotýká, že k uskutečnění 

iniciativ uvedených v dopise lze využít již existující pracovní skupinu Evropské 

komise pro potravinový odpad; 

 

6. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Štěch v. r. 

předseda Senátu 

 

 

 

Leopold Sulovský v. r. 

ověřovatel Senátu 

 


