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A tanulmány kivonata 

Hogyan válaszoljon Európa a világ népességének növekedése, a változó étrend és a mezőgazdasági 

területekért versengő kereslet miatt az élelmiszeripari és mezőgazdasági rendszerünk előtt álló, 

növekvő igényekre? Ez a tanulmány áttekintést ad arról, hogy az elkövetkező évtizedekben hogyan 

játszhatna szerepet az EU a fenti kihívások leküzdésében, és vázol néhány, kitüntetett figyelmet 

érdemlő alternatívát. Az alábbiakra összpontosít: az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodással és a mezőgazdaságból eredő kibocsátások csökkentésével egyidejűleg a 

mezőgazdasági termelékenység növelését lehetővé tevő alternatívák; a megművelt területek biológiai 

sokféleségének folyamatos csökkenését megfordítani képes megoldások; az élelmiszerek 

pazarlásának csökkentése; a forráshatékonyabb élelmiszeripari-ágazat megvalósításának módjai; 

valamint a hulladékok és maradékok felhasználásának alternatívái a bioanyagok és a bioenergia iránti 

igények fenntartható kielégítésére. Öt, megrendelésre készült tanulmány elemzésének és 

eredményeinek egy részét foglalja össze, figyelembe véve a mai helyzetet és néhány kulcsfontosságú, 

2050 felé haladva várható fejleményt. Az Európai Unió határozott, közös környezet- és agrárpolitikát 

dolgozott ki, és a közelmúltban megújult közös agrárpolitika nagyobb hangsúlyt helyez mind a 

környezetre, mind az innovációra, lehetőséget nyújtva a tagállamok számára az irányváltás 

elindítására. A termelékenység megfelelő növelésével és az európai mezőgazdasági és természeti 

erőforrások és biológiai sokféleség károsodásának ezzel párhuzamos csökkentésével kapcsolatban 

azonban három komoly kihívással kell szembenéznünk. Európában kevesebbel kell majd többet 

előállítani, és vissza kell szorítani a pazarlást. 

 



STOA - Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelési Osztálya

 

Javasolt hivatkozás: 

Underwood, Evelyn; Baldock, David; Aiking, Harry; Buckwell, Allan; Dooley, Elizabeth; Frelih-

Larsen, Ana; Naumann, Sandra; O’Connor, Clementine; Poláková, Jana; Tucker, Graham (2013): A 

fenntartható élelmiszeripar és mezőgazdaság alternatívái az EU-ban. Összefoglaló jelentés a STOA 

„Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére” projektjéről. Európai Környezetpolitikai 

Intézet, London/Brüsszel. 

Köszönetnyilvánítás: 

Ezt a jelentést az Európai Környezetpolitikai Intézet (IEEP) készítette a BIO Intelligence Service, az 

Ökológiai Intézet és a VU Egyetem Környezettanulmányi Intézete (IVM) közreműködésével. 

Ez a jelentés öt, az alább felsorolt szervezetek és szerzők által készített, egymástól független jelentés 

összegzése. Köszönetet mondunk minden szerző, különösen pedig Rolf Meyer, Ben Langelaan, 

Carmen Priefer és Bettina Kretschmer közreműködéséért. 

Underwood, Evelyn; Poláková, Jana; Berman, Sandra; Dooley, Elizabeth; Frelih-Larsen, A.; 

Kretschmer, Bettina; Maxted, Nigel; McConville, A. J.; Naumann, Sandra; Sarteel, Marion; Tostivint, 

Clément; Tucker, Graham M. és van der Grijp, Nicolien (2013): Technológiai alternatívák 10 milliárd 

ember élelmezésére – Kölcsönhatások az éghajlatváltozás és a mezőgazdaság, valamint a biológiai 

sokféleség és a mezőgazdaság között. A jelentés a STOA, az Európai Parlament tudományos és 

technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó testülete számára készült az 

IP/A/STOA/FWC/2008-096/LOT3/C1/SC5-SC9 szerződés alapján. Az Európai Környezetpolitikai 

Intézet (IEEP) a BIO Intelligence Service, az Ökológiai Intézet és a VU Egyetem Környezettanulmányi 

Intézete (IVM) közreműködésével. 

Meyer, Rolf, Ratinger, Tomas és Voss-Fels, Kai Peter (2013): Technológiai alternatívák 10 milliárd 

ember élelmezésére – Növénynemesítés és innovatív mezőgazdaság. A jelentés a STOA, az Európai 

Parlament tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó testülete számára készült 

az IP/A/STOA/FWC/2008-096/LOT3/C1/SC1-SC3 szerződés alapján. Technológiaértékelő és 

Rendszerelemző Intézet (ITAS), Karlsruhei Technológiai Intézet, az ETAG, azaz az Európai 

Technológiaértékelő Csoport tagja. 

Langelaan, H. C.; Pereira da Silva, F.; Thoden van Velzen, U.; Broeze, J.; Matser, A. M.; Vollebregt, 

M. és Schroën, K. (2013): Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére – a fenntartható 

élelmiszer-feldolgozás alternatívái. A jelentés a STOA, az Európai Parlament tudományos és 

technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó testülete számára készült az IC STOA 2013/122 

szerződés alapján. Wageningen UR, élelmiszerekkel és biológiai alapú kutatással foglalkozó 

kutatóintézet. 

Priefer, Carmen, Jörissen, Juliane és Bräutigam, Klaus-Rainer (2013): Technológiai alternatívák 10 

milliárd ember élelmezésére – Az élelmiszer-pazarlás visszaszorításának alternatívái. A jelentés a 

STOA, az Európai Parlament tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó 

testülete számára készült az IP/A/STOA/FWC/2008-096/LOT3/C1/SC2-SC4 szerződés alapján. 

Technológiaértékelő és Rendszerelemző Intézet (ITAS), Karlsruhei Technológiai Intézet, az ETAG, 

azaz az Európai Technológiaértékelő Csoport tagja. 

Kretschmer, Bettina; Smith, Claire; Watkins, Emma; Allen, Ben; Buckwell, Allan; Desbarats, Jane és 

Kieve, Daniel (2013): Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére – A mezőgazdasági, 

erdészeti és élelmiszeripari hulladékok és maradékok újrahasznosítása fenntartható bioenergia és 

bioanyagok céljára. A jelentés a STOA, az Európai Parlament tudományos és technológiai 

alternatívák értékelésével foglalkozó testülete számára készült az IP/A/STOA/FWC/2008-

096/LOT3/C1/SC6-SC8 szerződés alapján. Európai Környezetpolitikai Intézet. 

Valamennyi jelentés itt érhető el: http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/studies 



Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére 

 - A fenntartható élelmiszeripar és mezőgazdaság alternatívái az EU-ban 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

1. BEVEZETÉS ...................................................................................................................................................... 1 

2. AZ ÉLELMISZEREK ÉS A MEZŐGAZDASÁG EURÓPAI JÖVŐJÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE ....................... 2 

3. FENNTARTHATÓBB MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ RENDSZEREK KIALAKÍ TÁSA ......................... 6 

4. A NÖVÉNYNEMESÍ TÉSSEL ÉS A GENETIKAI ERŐFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIHÍ VÁSOK

 10 

5. A KÖRNYEZET FIGYELEMBEVÉTELE ..................................................................................................... 13 

6. ÉLELMISZER-PAZARLÁS ÉS ÉTREND........................................................................................................ 21 

7. A MEZŐGAZDASÁGBÓL, ERDÉSZETBŐL ÉS AZ ÉLELMISZERIPARI-ÁGAZATOKBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK ÉS MARADÉKOK MOBILIZÁLÁSA ............................................................................................ 26 

8. KÖVETKEZTETÉSEK .................................................................................................................................... 31 



STOA - Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelési Osztálya

 

 

 



Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére 

 - A fenntartható élelmiszeripar és mezőgazdaság alternatívái az EU-ban 

1 

1. BEVEZETÉS  

Az ENSZ előrejelzései szerint a világ népessége várhatóan valamikor 2050 és 2100 között eléri a 

10 milliárd főt. A következő évtizedekben milyen szerepet tölt majd be Európa a világ jóval nagyobb 

népességének élelmezéséből fakadó, folytatódó kihívás kezelésében? Hogyan hozható létre ezzel 

párhuzamosan fenntarthatóbb mezőgazdaság és élelmiszer-ellátási lánc? A cél nemcsak a jelenlegi 

mértékű, tartós éhezés felszámolása és a nagyobb népesség élelmezése, hanem a világ nagy részén az 

étrend javítása és gazdagabbá tétele is.  E globális törekvés részeként elengedhetetlen a 

fenntarthatóbb mezőgazdasági termelési rendszerek létrehozása, amelyek az egyre nyilvánvalóbbá 

váló környezeti korlátok között megőrizhetők. A jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok a világ nagy 

részében a szennyezésnek, a biológiai sokféleség csökkenésének és a talaj romló minőségének komoly 

forrásai. 

A jövő globális élelmiszerrendszereivel kapcsolatos elképzelések jelentősen különbözőek. 

Némelyikük főként a jelenlegi élelmiszer-ellátási rendszerek és az ezekhez kapcsolódó piacok 

növekedésbeli változásaival számol. Mások inkább elképzeléseken alapulnak, olyan lehetőségeket 

vizsgálva, mint a jelentős étrendi változtatás, a fokozott beruházás a csúcstechnológián alapuló 

mezőgazdaságba, a hagyományosabb mezőgazdasági termelő rendszerek újjáélesztése, valamint az új 

kereskedelmi szerkezet alkalmazása. Szokás szerint nem valószínű, hogy az üzleti megoldások 

elegendők az előttünk álló számos – és néha egymással ellentétes – célkitűzés eléréséhez, még akkor 

sem, ha komoly erőfeszítések történnek a mezőgazdasági termelékenység növelésére. 

Az a jelentés egy nagyon széles palettának csupán egy szegmensére összpontosít. Azt mérlegeli, hogy 

az elkövetkező évtizedekben hogyan játszhatna szerepet az EU a fenti kihívások leküzdésében, és 

vázol néhány, kitüntetett figyelmet érdemlő alternatívát. Európa számos erőforrásra támaszkodhat. 

Ezek között említhető a termelékeny mezőgazdasági és élelmiszer-ipari rendszer, a viszonylag jó 

állapotú talajok, a nagy és kis intenzitású mezőgazdasági termelő rendszerek elegye, a legtöbb 

országban az erős infrastruktúra és támogató szolgáltatások, valamint a kutatóintézetek széles köre. 

A kiemelt fontosságú pontokat illetően azonban eltérnek a vélemények. A közös agrárpolitika (KAP) 

reformjával kapcsolatos közelmúltbeli vita során ellentétes felhívások hangzottak el egyrészről az 

európai termelés azonnali növelésére, másrészről pedig a fenntarthatóság és a környezetbarát jelleg 

hangsúlyosabb előtérbe helyezésére.   

Ezt figyelembe véve az Európai Parlament STOA testülete öt tanulmány elkészítésére adott megbízás, 

amelyek – Európára összpontosítva – az élelmiszer- és az ezzel összefüggő bioenergia-egyensúly 

lényeges szempontjaival foglalkoznak. Ezek átfogó elemzést adnak a valószínű jövőbeli termelési 

alternatíváinkról, és ez az előretekintő keret majd lehetővé teszi a jelen bizonyos sürgető kérdéseinek 

célzott feltárását. Ide tartoznak: a megművelt területek biológiai sokféleségének folyamatos 

csökkenését megfordítani képes megoldások; az élelmiszer-pazarlás jelentős csökkentésének 

különböző eszközei; valamint a hulladékok és maradékok felhasználásának alternatívái a bioanyagok 

és a bioenergia iránti igények fenntartható kielégítésére. Ez a jelentés az öt tanulmány elemzésének és 

eredményeinek egy részét foglalja össze, figyelembe véve a mai helyzetet és néhány kulcsfontosságú, 

2050 felé tekintve várható fejleményt. 

Két részből áll – egy rövid általános összefoglalóból, és egy utána következő, hosszabb összegzésből, 

amely a kapcsolódó hivatkozásokat ismertetési.  
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2. AZ ÉLELMISZEREK ÉS A MEZŐGAZDASÁG EURÓPAI JÖVŐJÉNEK 

FELTÉRKÉPEZÉSE 

Nincsenek biztos adatok arról, hogy a jövőben pontosan mennyivel kell az élelmiszer-termelésnek 

nőnie, hogy a világ nagyobb lélekszámú és nagyobb jólétben élő népességének elegendő és 

egészséges élelmezése biztosított legyen. Ez részben a népesség méretétől függ, illetve attól, hogy 

10 milliárd fő körül tetőzik-e, és mikor következik ez be. Emellett a nagy arányú szegénység és az 

ezzel összefüggő alultápláltság, a jövőbeli jólét mértéke (és következésképpen a hús- és 

tejtermékfogyasztás), a változó étrendi preferenciák, a bioüzemanyagokkal, bioenergiával és más 

tényezőkkel kapcsolatban elfogadott politikák fogják befolyásolni, hogy mennyi élelmiszerre van 

szükség. A FAO legújabb előrejelzései elismerik, hogy sok az ismeretlen tényező, de felvetésük 

szerint 2050-ig az élelmiszer-előállítás 60 százalékos növelésére lehet szükség. 

A nagyobb termelés ugyan létfontosságú, de az egyenletnek csak az egyik tényezője. Világszinten 

összesítve jelenleg nagyjából elegendő élelmiszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy mindenki számára 

kielégítő étrendet biztosítson. Ennek ellenére akár egymilliárd is lehet a még mindig krónikusan 

alultáplált személyek száma, és talán újabb egymilliárdot érinthet a „rejtett éhezés”, azaz az elégtelen 

vitamin- és ásványianyag-bevitel. A szegénység a fő oka annak, ha az élelmiszerek nem 

hozzáférhetők. A szegénységnek, valamint az élelmiszerek és az egészségügyi szolgáltatások 

hozzáférhetetlenségének kezelése a fejlesztés, a jövedelemelosztás, a nők társadalmi szerepvállalása, a 

megfelelő kereskedelem- és támogatási politikák, valamint sok más tényező terén igényel fellépést. 

Nem oldja meg ezeket a problémákat, ha Európában jelenleg több élelmiszert állítanak elő.  

Ezzel szemben a helyi mezőgazdasági termelés fejlesztésébe történő beruházás sok fejlődő országban 

eredményes eszköz lehet az éhezés és az alultápláltság csökkentésére, mivel a mélyszegénységben 

élők túlnyomó részének megélhetése jelentős részben a mezőgazdasági termeléstől és a kapcsolódó 

tevékenységektől függ.  Következésképpen a kisüzemi mezőgazdaságba való beruházás 

kulcsfontosságú eszköz a számottevő vidéki népességgel rendelkező, szegényebb országok 

élelmezésbiztonságának javításához.  Az alultápláltság elleni küzdelemre és a világ növekvő 

népességének élelmezésére irányuló bármely komoly törekvés kritikus eleme, hogy ott ruházzanak be 

az élelmiszer-előállításba, ahol arra szükség van, és ahol az szerepet játszik a szegénység kezelésére és 

a fejlesztés támogatására irányuló tágabb erőfeszítéseken belül. Európának a következő években az 

elegendő élelmiszer előállítását szolgáló kollektív erőfeszítések részeként esetleg valóban növelnie 

kell saját termelését. Jelenleg azonban a prioritás az, hogy döntően másutt, különösen Afrikában és 

Ázsia bizonyos részein növeljék a mezőgazdasági termelést, nem pedig az EU-ban, ahol a kereslet 

várhatóan viszonylag állandó marad – akárcsak a népesség lélekszáma.  

Ez nem azt jelenti, hogy az EU a világ élelmiszer-rendszerének jövője szempontjából elhanyagolható. 

Éppen ellenkezőleg; több kiemelten fontos szerepe is van, amelyek e jelentés fő témáit képezik. Az új 

kihívások leküzdéséhez alaposabb előkészületekre van szükség – nem az európai élelmiszer-előállítás 

rövid távú fellendítésére. Ide tartozik a jelentős hozzájárulás a világ más részein zajló 

erőfeszítésekhez. Az EU új szerepét különbözőképpen lehet szemléltetni, itt azonban hat tágabb 

fejezet keretében foglalkozunk vele.  

Először is kiemelten fontos az EU saját termelési forrásainak megőrzése, hogy a mezőgazdaság 

szilárd maradhasson, és akár képes legyen nagyobb mértékben vagy más módon hozzájárulni a 

jövőbeli igényekhez, amint azok felmerülnek. Ha az EU fő erőforrásai – a mezőgazdasági területek, a 

megfelelően kezelt talajok, a szennyeződésmentes vízkészletek, a jól karbantartott infrastruktúra, a 

magasan képzett munkaerő, a kifinomult ellátó ágazatok és a kutatási kapacitás – megőrizhetők, 

vagy, bizonyos esetekben, egészséges állapotúra helyreállíthatók, ez önmagában komolyan 

hozzájárul a világ élelmezésbiztonságához. Ha a mezőgazdasági kapacitás ebben a tágabb értelemben 

véve kimerül, számottevő költség árán lehet majd visszahozni olyan állapotba, hogy készen álljon a 
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későbbi vagy esetleg komolyabb szerepre a világ élelmezési egyensúlyában. Az európai 

mezőgazdaság fenntarthatóságának megőrzése és javítása ugyanakkor nem kis kihívás. A talajok 

nagy léptékű leromlásának, a vízzáró rétegek öntözési célú túlhasználatának, valamint egy sor más 

kérdésnek a kezeléséhez határozott lépéseket, illetve a mezőgazdasági területek városi célú 

fejlesztésének ütemét szabályozó intézkedéseket igényel. A talajok kiemelkedő jelentőségűek.  Lásd 

az 1. szövegdobozt. 

1. szövegdoboz:  Szántóföldi talajok romlása az EU-ban 

Az élelmezésbiztonság a talajok funkcióképességétől függ (pl. talajszerkezet, vízmegtartás, biológiai 

sokféleség, élelmiszer-előállítás). Európában a földhasználat és egyes mezőgazdasági művelési 

gyakorlatok fokozott talajromláshoz és a talajok csökkenő funkcióképességéhez vezettek. A romlás, 

ezen belül a szervesanyag-tartalom csökkenése, a víz és a szél okozta talajerózió, a talaj tömörödése, a 

sótartalom növekedése és a savasodás a megművelt talajok esetében kifejezettebb. Különféle 

mezőgazdasági földgazdálkodási gyakorlatok befolyásolhatják hátrányosan a talaj 

funkcióképességét; a növénytermesztésben például a nagyobb gépek alkalmazása felé mutató 

tendencia tömörödéshez vezethet.  Az éghajlatváltozás további negatív hatással lehet a talajokra a 

magasabb hőmérsékleti értékek (fokozott mértékű evapotranszspiráció), a kiszámíthatatlan esőzés és 

az aszályok gyakoribbá válása miatt, ami károsíthatja a talaj vízmegtartó mechanizmusait, és a 

talajerózió és elsivatagosodás révén hozzájárulhat a talajromláshoz. A talaj szerves széntartalmának 

(SOC) csökkenése különösen a mediterrán régióban jelent problémát, ahol a magasabb hőmérséklet 

és az aszályok felgyorsíthatják annak lebomlását. Az ember okozta és nem ember okozta tényezők 

talajromlásban betöltött szerepének mértékét az egyes gazdálkodási rendszereken belül kell vizsgálni 

a jobb földgazdálkodás lehetőségeinek azonosítása érdekében.  

A fenntarthatóság erősítésével kapcsolatos kérdések egy részével a STOA számára készített öt 

tanulmány és ezen összefoglaló hátralevő része foglalkozik.  

Másodszor az uniós mezőgazdaság forráshatékonyságának hangsúlyosságát kell növelni, hogy 

idővel többet lehessen termelni kevesebb ráfordítással – pl. a víz, a mezőgazdasági vegyszerek és a 

tápanyagok terén. Ez Európában a termelékenységhez és a fenntarthatósághoz egyaránt hozzá fog 

járulni, segíteni fogja a mezőgazdaság életképességének növelését és az EU globális környezeti 

lábnyomának csökkentését. A kutatást és a fejlesztést még erősebben e prioritások felé kell irányítani.   

Harmadszor ösztönözni kell az innovációt és a legjobb gyakorlat terjesztését, valamint a 

hagyományos kutatást és fejlesztést. Ez várhatóan fokozza a termelékenységet és növeli az összesített 

hozamot, amennyiben ez összeegyeztethető a környezeti fenntarthatóságból fakadó korlátokkal. 

Minden bizonnyal segíteni fogja az európai mezőgazdaságot a világpiaci versenyben és a magas 

szintű termelés fenntartásában. A KAP keretében nyújtott támogatás függetlenítését követően jelentős 

változások lehetnek a növénytermesztés szerkezetében, és fennállhat az évente behozott 30 millió 

tonna takarmány részleges kiiktatásának lehetősége. Vannak azonban alapvetőbb kérdések is. Az 

európai terméshozam viszonylag magas, és a termelés közelebb áll az elméletileg elérhető 

korlátokhoz, mint a világ többi részének zöme esetében. Európa fő mezőgazdasági terményeinek 

hozamnövekedése lelassult, és nem tisztázott, meddig lehetne újra emelni, különös tekintettel az 

éghajlatváltozásra, valamint a vízkészletek és a tápanyag-felhasználás korlátozottságára. Ennek 

ellenére biztosan szükség van a magasabb és alacsonyabb terméshozamot elérő gazdaságok közötti 

rés megszüntetésére. A terméshozam növelésével kapcsolatos potenciál Közép- és Kelet-Európa egyes 

részein nagyobb, mint a kontinens nyugati részén, ahol régebb óta alkalmaznak intenzívebb 

módszereket. A forráshatékonyságot kiemelt fontosságúként kezelő, kreatív innovációban mindenütt 

rejlik potenciál. A kutatásra és az innovációra egyaránt nagyobb hangsúlyt kell helyezni annak 

érdekében, hogy a mezőgazdaságban segítsék ennek a pályának a követését, felismerve, hogy az 
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innováció az elmúlt évtizedekben nem kapott kiemelt figyelmet. Ez most változóban van (lásd a 2. 

szövegdobozt). 

2. szövegdoboz: Mezőgazdasági innovációs politika Európában 

Az Európai Unió a közelmúltban politikákat fogadott el a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

rendszerekkel kapcsolatos innováció fokozásának előmozdítására. A mezőgazdaság 

termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) célja a versenyképes 

és fenntartható mezőgazdasági és erdészeti ágazat előmozdítása, amely kevesebb ráfordítással többet 

ér el, és a környezettel összhangban működik – ennek körébe tartozik a mezőgazdasági 

termelékenység, a bioalapú gazdaság, az élelmiszer-ellátási lánc, valamint az élelmiszerek minősége, 

az élelmiszer-biztonság és az egészséges életmód. Alapját az az elgondolás képezi, hogy hidakat kell 

építeni a kutatás és a technológia, illetve az érdekelt felek, ezen belül a mezőgazdasági termelők, a 

vállalkozások, a nem kormányzati szervezetek és a tanácsadó szolgálatok között. Ennek megfelelően 

az egyes tagállamokban „operatív csoportok” létrehozására van szükség, amely alulról felfelé 

építkező megközelítést alkalmazva köti össze a kutatást és a gyakorlatot, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap finanszírozásával. Az EIP keretében zajló fellépésekhez a finanszírozást a 

Horizont 2020, az EU új kutatási és innovációs keretprogramja biztosítja. Ez az élelmezés-biztonságot, 

a fenntartható mezőgazdaságot és a biogazdaságot a finanszírozás szempontjából kiemelten kezelt, fő 

társadalmi kihívások közé sorolja. Finanszírozás a kutatástól a piacig különféle tevékenységekhez áll 

rendelkezésre, különösen az innováció olyan kísérő tevékenységeihez, mint például a kísérleti 

kutatás, a demonstráció, a tesztelési környezet kialakítása, valamint a közbeszerzés támogatása, 

illetőleg az innovációk piaci elterjesztése.  

Negyedszer pedig a következő évtizedekre ott az európai kereslet csökkentésének kihívása.  Ez a 

mezőgazdasághoz és termeléshez szükséges nyersanyagokra – ezen belül a tápanyagokra és a 

takarmányra –, illetve a mezőgazdasági árukra és feldolgozott élelmiszerekre egyaránt vonatkozik. 

Európa környezeti lábnyoma világszinten nagy, és idővel csökkenteni kell az erőforrások globális 

korlátainak tiszteletben tartása érdekében, beleértve a vízkészleteket, valamint az erdők és 

természetes élőhelyek védelmét a mezőgazdaság túlzott térnyerésével szemben. Erőforrásoknak kell 

rendelkezésre állniuk ahhoz, hogy a világ más részein jobb életszínvonalra és magasabb táplálkozási 

normákra legyen lehetőség. Ez több úton is elérhető. Az egyik a forráshatékonyabb mezőgazdaság 

kialakítása, amelyet Európában és máshol standard modellként kell bevezetni. Egy másik a pazarlás 

csökkentése, a mezőgazdaságban és az ellátási lánc többi részében egyaránt (lásd a későbbi 

7. szakaszt). Ezenfelül számolhatunk az európai étrend jelentős megváltoztatásának potenciáljával, 

hogy az kevésbé legyen erőforrás-igényes, különösen a hús- és más állati termékek tekintetében. 

Egyre több tanulmány áll rendelkezésre annak becsléséről, hogy mekkora különbséget jelentene az 

étrendi változtatás, és ezek rámutatnak, hogy jelentősen hozzájárulna például Európa 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentéséhez.  

Ötödször megemlítendő, hogy Európa bioenergia-politikáit az élelmiszerekre, a mezőgazdaságra és a 

biológiai sokféleségre irányuló, hosszú távú stratégiákkal kell összehangolni. A kereskedelmi 

bioenergia szinte valamennyi formája igényel valamennyi részt a korlátozottan rendelkezésre álló 

földterületekből, és különösen igaz ez a mezőgazdasági növényekből származó bioenergiára, 

valamint az új energianövényekre, például a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 

ültetvényekre, valamint a hagyományos erdőkre. Világszinten jelenleg hozzávetőleg 80–85 millió 

tonna gabonát és mintegy 10 millió tonna növényi olajat használnak csak bioüzemanyagok céljára. A 

közlekedési ágazatban a megújuló energia alkalmazásának előmozdítására bevezetett politikai cél 

eredményeként az EU az egyik legnagyobb bioüzemanyag-fogyasztó. Ennek nem szándékos 

következménye a káposztarepcén, gabonán és más élelmiszernövényeken alapuló bioüzemanyag-
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előállítás növekedésének egyre nagyobb mértékű előmozdítása. Ezt a politikát jelenleg vizsgálják 

felül. Ez ugyanakkor azt illusztrálja, hogy az EU energiapolitikái által jelentősen érintett és a bolygó 

élelmezéséhez szükséges erőforrásbázis egy és ugyanaz; a jóval nagyobb célokra törő – egyesek által 

elvárt – bioenergia-politikák nagyban kiélezhetik ezt a hatást. Még lényegesebb ez, ha figyelembe 

vesszük, hogy Európán kívül más országok is ösztönzik a bioüzemanyagok és a bioenergia 

előállítását; az Egyesült Államok teljes kukoricatermésének nagy részét ma bioüzemanyagok 

előállításához használják fel. Természetesen elengedhetetlen a megújuló energia arányának növelése 

Európa energiaszerkezetében, de nehéz döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, milyen mértékben 

tekinthetjük a bioenergiát nagy léptékű energiaforrásnak anélkül, hogy ez komoly hatást gyakorolna 

az élelmiszer-termelésre és a több természetes élőhely és a biológiai sokféleség rendelkezésére álló 

földterületekre. Következésképpen jó okunk van arra, legalábbis elvi szinten, hogy nagyobb 

mértékben hasznosítsuk a hulladékokat és maradékokat a bioenergia alapanyagaként. Ezek tényleges 

földterületigénye jóval kisebb, szerepüket pedig a későbbi 7. szakasz tárgyalja.  

Hatodszor: az EU-nak egy sor különböző módon kell szerepet vállalnia a fejlődő világban a 

fenntartható mezőgazdasági termelés támogatása, valamint az élelmiszer-termeléssel kapcsolatos más 

veszélyek kezelése terén – utóbbiakra példa az éghajlatváltozás és a korlátozott édesvízkészletek 

túlzott használata. Az EU a kereskedelempolitikáin, az EU tagállamok által együttesen a világ 

legnagyobb hivatalos fejlesztési segélyezőiként betöltött szerepen (2012-ben együttesen 55,2 milliárd 

eurót nyújtottak), az éghajlatról, a kereskedelemről és a biológiai sokféleségről szóló világszintű 

megállapodásokban játszott szerepén, illetve számos más fórumon keresztül gyakorol befolyást. A 

világ kisebb, szegényebb és technológiailag hátrányosabb helyzetben levő, különösen Afrika 

Szaharától délre eső területein található országai közül az elmúlt évtizedben sok esetében csökkentek 

a mezőgazdasági beruházások. Helyénvaló, hogy a fenntartható mezőgazdaság az EU legfrissebb 

fejlesztési segélyezési stratégiájában, a változtatási programban a prioritásként kezelt területek 

egyikeként szerepel. E kötelezettségvállalásnak azonban a jövőben még nagyobb súlyt kell adni. 

A fenti hat prioritás együttesen jelentős irányváltást képvisel, amely a mezőgazdaság és az élelmiszer-

ellátási lánc, illetve az uniós szakpolitikai keret valamennyi alkotóelemére hatással van. 

Számottevően hozzájárulnának az EU hosszabb távú, világszintű kötelezettségeinek 

összehangolásához. Mindazonáltal ezek jövőre vonatkozó, ésszerűen feltételezhető forgatókönyveken 

alapulnak, és akár elégtelennek is bizonyulhatnak. Igen jelentős bizonytalanságok is fennállnak, 

amelyek befolyásolhatják az élelmiszeripari rendszer alakulását és a szükséges válaszlépéseket. Az 

éghajlatváltozás például a sokak szerint vártnál nagyobb mértékben is csökkentheti a terméshozamot. 

A FAO 2050-ig tartó időszakra vonatkozó egyes forgatókönyvei szerint a vízigényét természetes 

csapadékból fedező kukorica terméshozama a fejlett országokban 30%-kal csökkenhet. A víz- és 

tápanyagellátás – ezen belül a foszfátok – különböző okokból bekövetkező szűkössége magasabb 

árakat és váratlan korlátokat eredményezhet. A komolyabb járványkitörések nagyobb üzleti hatást 

gyakorolhatnak annál, mint amellyel a megszokott forgatókönyvek számolnak. Fontos lesz az éberség 

és a készenlét az alkalmazkodásra, ha a körülmények ebbe az irányba változnak. Minden ilyen 

esetben a legmegfontoltabb eljárás az, ha kiépítik az élelmiszer-ellátó rendszerek ellenálló képességét, 

és a forráshatékonyságot tartós jelleggel kiemelt fontosságúként kezelik.  
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3. FENNTARTHATÓBB MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ RENDSZEREK 

KIALAKÍTÁSA 

Az európai mezőgazdaságban a fenntarthatóságnak és az innováció ütemének (valamint idővel 

fokozódó termelő kapacitásának) növeléséhez a meglevő helyes gyakorlat jobb alkalmazása, valamint 

az innovációra és a kreatívabb megközelítésekre helyezett nagyobb hangsúly szükséges. 

Ez a következőket foglalja magában:  

 A legjobb gyakorlat és az összegyűlt ismeretek azonosítása és aktív terjesztése 

 A megfelelő technológiák finomítása és alkalmazása 

 A jelenleginél tágabb területre összpontosító, kiterjesztett kutatási és fejlesztési erőfeszítések 

 Tágabb rendszerszintű gondolkodás a mezőgazdaságra vonatkozó, változó menetrend 

irányításához 

 Nagyobb hangsúly helyezése a szaktanácsadó szolgálatokra és az új megközelítések 

elterjesztését lehetővé tételéhez szükséges forrásokra 

Olykor a „fenntartható intenzitásnövelés” kifejezést alkalmazzák a változó célkitűzések leírására, ami 

a mezőgazdaságban több élelmiszer és hasznos melléktermékek állandó vagy enyhén romló állapotú 

földterületen végzett előállítását jelenti, ezzel egyidejűleg csökkentve a környezeti hatásokat és 

tiszteletben tartava a társadalmi és gazdasági jellemzőket. Bármilyen kifejezést használunk is, az 

alapelv az ismeretek nagyobb mértékű alkalmazása minden egyes hektáron a források 

termelékenységének növelése érdekében, nem pedig beszerzett alapanyagok intenzív felhasználása, 

ami az elmúlt század második felében a bevett modell volt.  Ez a tágabb értelemben vett 

mezőgazdasági üzemvezetés középpontba helyezéséhez vezet, olyan elgondolások, gyakorlatok és 

technológiák, valamint különösen szakmai ismeretek hasznosításával, mint a növénynemesítés (lásd: 

4. szakasz) és a hulladékkeletkezés csökkentése (lásd: 7. szakasz).  

Kizárólag Európa növénytermesztő ágazatát nézve sokféle rendszer van érvényben, az uralkodó 

modellnek számító szántóföldi növénytermesztés egyre inkább nagyüzemi keretek között zajlik, 

rendszerint intenzív gazdálkodással és gyakran egyre szakosodottabb formában. Fennmarad azonban 

néhány kevésbé intenzív és vegyesebb jellegű gazdaság is. A termelékenységre, fejlesztésre és 

fenntarthatóságra irányuló különböző megközelítések az alkalmazott rendszerektől és a helyi 

körülményektől függően használhatók, egyetlen domináns modell követése helyett inkább kreatív 

gondolkodással.  Amint már megállapítottuk, a szélesebb körben elterjedt helyes gyakorlat révén 

továbbra is van lehetőség a látszólag hasonló feltételek között magasabb és alacsonyabb 

terméshozamot elérő gazdaságok közötti rés csökkentésére.  

A fenntartható terméshozam a megfelelő növénytermesztési rendszerek, technológiák és 

meghatározott gyakorlatok kombinálásával növelhető. Az adott területre jellemző hozampotenciál 

növelhető, alacsonyabb vagy optimálisabb ráfordítással, valamint nagyobb általános hatékonysággal 

és termeléssel. A szántóföldi mezőgazdasági üzemvezetésre vonatkozó holisztikus megközelítések 

ebben az esetben különösen értékesek. A növénytermesztés szorosan összefügg a fenti hosszabb távú 

talaj- és ökoszisztéma-gazdálkodással, és túlmutat a hagyományos agronómiai és gazdasági 

szempontokon. A talaj termékenységének fenntartása és növelése és az agrárökológiai 

mechanizmusok tökéletesített kihasználása a legtermékenyebb régiókban a magas terméshozamok 

stabilizálását, valamint a külterjesebb rendszerekben a termelékenység növelését célozná, a 

környezeti közjavak biztosításának veszélyeztetése nélkül. Ugyanakkor a jobban perifériára szorult és 

kisüzemi termelőket nem lenne szabad kizárni abból, hogy részt vegyenek az új menetrendben és az 

ehhez kapcsolódó kutatási és ismertterjesztő erőfeszítésekben. Az ilyen termelők Európa bizonyos 
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részein nagy számban vannak jelen, és nagyobb szerepet tölthetnének be a helyi termelésben, 

valamint a vidéki területek társadalmi-kulturális szerkezetében.  

Az ebben az összefüggésben külön érdeklődésre számot tartó termelési rendszerek közé az alábbiak 

sorolhatók: 

 A precíziós mezőgazdaság (PM) a mezőgazdasági termelés információalapú irányítására helyezi 

a hangsúlyt, célja pedig, hogy a megfelelő kezelést alkalmazza a megfelelő helyen és a megfelelő 

időben, figyelembe véve a növények és talajok adott területen belüli különbségeit. Ezekben a 

rendszerekben új technológiákat alkalmaznak az alapanyagok felhasználásának irányításához, 

amelyeket értékesebben és pontosabban alkalmaznak, mint ahogyan a korábbi technológiák 

lehetővé tették. Léteznek szenzoralapú rendszerek, térképalapú rendszerek, illetve e kettő 

kombinációi. A sajátos technológiák közé tartozik a hozamtérképezés, a távérzékelés, a földrajzi 

információs rendszerek, a GPS és az adatgyűjtést szolgáló szenzortechnológiák. A PA 

technikákat különféle gyakorlatokra lehet alkalmazni, beleértve a műtrágya és a trágya 

alkalmazását, a gyomnövények irtását, a betegségek elleni védekezést és a vízgazdálkodást. (Az 

állattenyésztésben ezzel párhuzamosan zajló fejlesztések elektronikus címkéket és szoftvereket 

alkalmaznak az állomány takarmányozására, szaporítására, a levágás dátumára stb. vonatkozó 

döntések meghozatalához.) Egyes precíziós technikák több éve kereskedelmi használatban 

vannak, mások még fejlesztés alatt állnak. Ezeket főként a nagyobb és intenzívebb gazdálkodást 

folytató gazdaságokban alkalmazzák Észak- és Nyugat-Európában, nevezetesen Dániában, 

Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Csehországban, bár viszonylag 

kevés adat áll rendelkezésre a fenti rendszerek alkalmazásáról. Elterjedésüknek eddig az szabott 

gátat, hogy a berendezések költsége magas, és a költségek megtérülése érdekében nagy területen 

kell telepíteni azokat. A PM-gyakorlatok idővel valószínűleg szélesebb körben elterjednek majd 

a mezőgazdasági termelők között, és jelentősen hozzájárulnak sok művelet jobb irányításához.  

 A talajvédő mezőgazdaság olyan termelési rendszert alkalmaz, amely az alábbi három elven 

alapul: a talaj művelését csökkentve vagy egyáltalán nem végzik, ezáltal a talaj mechanikus 

zavarása minimális vagy nincs; talaj takarása szerves anyaggal, és változatos vetésforgók. Az 

alkalmazott technikák a következők: talajművelés mellőzése, zóna-, sáv- vagy sorművelés, 

inverzió nélküli művelés, a növényi maradványok felszínbe épülése, takarónövények és 

zöldtrágyanövények ültetése, talaj takarása növényi maradványokkal, direktvetés, valamint 

gyomnövények elleni védekezés kontakt gyomirtókkal, például glifoszfáttal. A cél a talajromlás 

megakadályozása és a talaj termékenységének megőrzése és növelése. A művelés csökkentése 

vagy elhagyása esetén csökken az energiafelhasználás, és a talajban található szén kevésbé 

oxidálódik. Nem alkalmas minden talaj esetében, specializált felszerelést, új gazdálkodási 

ismereteket, valamint egy teljesen eltérő megközelítés alapul vételét igényli, gyomirtó szerek 

folyamatos alkalmazásával. Bár alkalmazása Európa egyes részein viszonylag népszerű, például 

Németország bizonyos területein, az Eurostat adatai szerint 2011-ben az EU megművelt 

területének csupán 3,4%-án folytatták. Ennél számottevően nagyobb potenciállal bírhat.  

 Vegyes gazdálkodási rendszerek, amelyekben integrált módon, egy gazdaságon belül végeznek 

állattenyésztést és szántóföldi termesztést, jóval hagyományosabb megközelítést követve. Egyes 

alapelvei mindazonáltal változatlanul igen lényegesek, beleértve a hurkok rövidre zárásával 

kapcsolatos potenciált, például az állati takarmány gazdaságon belüli előállítását és a trágya 

növénytermesztési célú hasznosítását. Ezek a rendszerek Európában évek óta hanyatlásban 

vannak. Az Eurostat szerint jelenleg az EU mezőgazdasági területének csupán 12%-át és a 

gazdaságok mintegy 13%-át érinthetik, de sok tekintetben lehetőség rejlik bennük a 

fenntarthatóság mértékének növelésére, ha gazdaságilag életképesebb rendszereket lehet 

kialakítani és elterjeszteni. 
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 A biogazdálkodás jóval továbbgondolja ezeket az elveket, teljesebben kidolgozott gazdálkodási 

filozófiában központibb helyre emelve a talajok és ökoszisztémák egészségét. A gyártásból 

származó alapanyagok nagyon korlátozott köre megengedett, és nem használnak szintetikus 

irtószereket, műtrágyákat, sem GMO-kat. A biogazdaságoknak bizonyos tanúsítási előírásoknak 

kell megfelelniük, ha terményeiket ilyen címkével kívánják forgalomba hozni, a gazdaságok 

ellenőrzésének és szabályozásának pedig jól kialakult rendszere van. A termények jóval nagyobb 

elismerésnek örvendenek a fogyasztók körében, mint más holisztikus vagy alacsony erőforrás-

igényű rendszerek esetében, és értékes megközelítés a tudatosság növelése és a fogyasztási 

szerkezet megváltoztatása terén. Az EU mezőgazdasági területének körülbelül 5,4%-át vették 

biogazdálkodást folytató területként nyilvántartásba, és szinte az összes vidékfejlesztési program 

támogatja ezeket a rendszereket. A bővítést a nagyobb célokra törő K+F menetrenddel és a piac 

egyidejű fejlesztésével lehetne elősegíteni.  

 Az agrárerdészet kevésbé jól ismert, integrált földhasználati rendszer, amely a fák és cserjék 

nevelését egynyári növényekkel, illetve néhány esetben állattartással kombinálja egyazon 

földterületen. A cél az egymást kiegészítő tulajdonságok kihasználása. Ezek egy része 

hagyományos fa-szántóföld rendszer, mint például a spanyolországi Dehesas és a portugáliai 

Montados, más részük pedig ezek modern származéka, mint például a fasorok közti 

növénytermesztés (alley cropping). Európában hanyatlanak a leghagyományosabb rendszerek, 

ezen belül a fás legelők és az állattartásra is szolgáló ültetvények, és ma már a legtöbb régióban 

ritkák. Egy részük védett, mivel a biológiai sokféleség szempontjából nagy értékűek. Pontos 

kiterjedésükről nem állnak rendelkezésre adatok. Az alkalmazott elvek egy része ennek ellenére 

igen lényeges lehet a jövőben a fenntartható rendszerek tekintetében, és vannak a kutatás és 

fejlesztés számára is potenciálisan gyümölcsöző területek.    

E különböző rendszerek filozófiája és gyakorlatai komoly szerepet tölthetnek be egy új 

menetrendben, valamint a kutatás és fejlesztés új irányainak kialakításában.  A fenntartható 

mezőgazdasági termelő rendszerek továbbfejlesztése és gyakorlati alkalmazásuk fokozása egy sor 

különféle intézkedést igényel. Ezeket az 1. ábra foglalja össze. 
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1. ábra: A fenntartható mezőgazdasági termelés előmozdítása 
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4. A NÖVÉNYNEMESÍTÉSSEL ÉS A GENETIKAI ERŐFORRÁSOKKAL 

KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOK 

Az EU-ban a mezőgazdaságnak számos olyan vonatkozása van, ahol különösen fontos, hogy 

egyidejűleg kapjon hangsúlyt a fenntarthatóság és innováció. Ezek egyike a növénynemesítés, amely 

a STOA öt tanulmánya közül az egyik témája volt. A növénynemesítők, köztük a mezőgazdasági 

termelők generációi évezredek során nagyobb és viszonylag állandó terméshozamú, valamint a 

kártevőkkel és betegségekkel szemben nagyobb ellenálló képességű növényeket hoztak létre. A 

becslések szerint az EU mezőgazdasági hozamában az 1940-es évektől megfigyelhető, nagymértékű 

növekedés mintegy negyede-fele a nemesítés révén elért tökéletesítéseknek tudható be. A 

növénynemesítés jelentős európai ágazattá vált, a vetőmagok és szaporítóanyagok piaca évi 

6,3 milliárd eurós értéket képvisel, és az EU a világ második legnagyobb vetőmag-exportálója, 

befolyása pedig jóval túlnyúlik saját határain. 

Ugyan a növénynemesítés komoly eredményeket ért el, különösen az elmúlt évtizedek tudományos 

előrelépései révén, aggályok merülnek fel azt illetően, hogy a változó éghajlat és a növekvő vízstressz 

ellenében képes lesz-e további jelentős növekedést biztosítani. Példaként említhetjük, hogy a 

hőstressz jelenlegi fajtákra gyakorolt hatása miatt a búza terméshozama Nyugat-Európában 

stagnálhat. A terméshozam Európa fő termelő területein eleve magas, és a termelés környezeti hatásai 

számottevőek, illetve bizonyos esetekben nem fenntarthatók.  Olyan fajtákra lesz szükség, amelyek a 

változékonyabb időjárási viszonyok között nagyobb víz- és műtrágya-felhasználás nélkül őrzik meg 

terméshozamukat.  

Növénynemesítés a nagyobb termelékenységért és fenntarthatóságért 

A növénynemesítés évtizedeken át elsősorban olyan növényfajták kialakítását célozta, amelyek 

optimális, gyakran nagy erőforrás-igényű termesztési körülmények között nagyobb terméshozamot 

biztosítanak. E tényezők mellett azonban szempontok új sora jelenik meg, amelyek a terméshozamok 

mellett nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, a nemesítők pedig emiatt az alábbiakra 

törekszenek: 

 A kártevőkkel és betegségekkel szembeni ellenálló képesség formáinak kialakítása – mivel a 

piaci átrendeződés és az éghajlatváltozás új kihívások elé állítja a bevált növényeket 

 Nagyobb aszály- és sótűrés – a folyamatos éghajlatváltozásra és a hagyományos öntözéstől való 

függés csökkentésének szükségességére válaszolva 

 Hatékonyabb nitrogénfelhasználás – ez a téma korábban nem tartozott mindig a legfontosabb 

kérdések közé, részben azért, mert a többi kívánt tulajdonság veszélyeztetése nélkül nehéz 

megvalósítani 

 Sok élelmiszernövény esetében jobb tápanyagminőség, ami hozzájárul az egészségesebb 

étrendhez 

Innováció a növénynemesítő technikák és a génmanipuláció terén  

A növénynemesítést az előző évtizedek során átalakult a tudományos előrelépések hatására, amelyek 

jóval több fajta kialakítását és szűrését teszik lehetővé, ami felgyorsítja a tökéletesített mezőgazdasági 

növények piaci megjelenésének folyamatát, és jóval nagyobb teret enged az innovációnak. A modern 

növénynemesítés megteremtette a lehetőséget a távoli rokon vagy akár rokonságban egyáltalán nem 

álló fajok génjeinek egyesítésére, beleértve a honos fajtáknak és a mezőgazdasági növények vadon 

növő rokonainak nagyobb mértékű felhasználását is. 

A korszerű technikák ma már számos lehetőséget nyújtanak új génváltozatok létrehozására, a kívánt 

tulajdonságokkal bíró egyedek azonosítására és nyomon követésére, és ezek egy vonalban vagy 

fajtában történő egyesítésére. A növénynemesítésben a közelmúltban bekövetkezett áttörés fő 

mozgatórugója annak lehetővé válása volt, hogy a genetikai információkat (markeralapú szelekció) a 
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fejlett fenotípusleíró technikákkal (fenotipizáló platformok) kombinálva a nemesítési folyamat során 

felhasználják a kívánt többgénes (mennyiségi) tulajdonságok azonosítására és nyomon követésére. 

Jobb szövettenyésztési technikák alkalmazhatók olyan növényi sejtek növesztésére és szaporítására, 

amelyek a hagyományos nemesítésben használhatónál nagyobb genetikai sokféleséget egyesítenek.    

A növénynemesítés fő célkitűzése továbbra is a terméshozam állandósága, azaz a növényfajta azon 

képessége lesz, hogy különböző években (az időjárás potenciálisan jelentős változásai mellett) és 

különböző helyeken megbízhatóan magas terméshozamot biztosítson.  A növénynemesítés terén 

végzett, folyamatos beruházást fenn kell tartani, ezzel párhuzamosan alkalmazkodva az új 

feltételekhez és célokhoz. A jövőben például az állandó terméshozam biztosításának elősegítésére 

nagyobb szerephez juthatnak a részvételen alapuló nemesítési programok, a biogazdálkodásban 

széles körben alkalmazottakhoz hasonlóan. A mezőgazdasági termelők és a kutatók ezek esetében a 

teljes nemesítési folyamat során szorosan együttműködnek, a gazdaságokban a növényfajták 

nagyszámú terepi próbavizsgálatát végzik el, és a mezőgazdasági termelők saját tudásuk és 

tapasztalataik felhasználásával közreműködnek a legjobb teljesítményű fajták kiválasztásában. 

Európán belül lendületes vita folyik a génmanipulációt társadalmi vagy környezetvédelmi 

szempontból etikátlannak vagy nemkívánatosnak tartók, illetve a nagyobb hozam és az alacsonyabb 

erőforrás-felhasználás terén benne rejlő valós potenciál mellett érvelők között. Utóbbiak úgy 

gondolják, az EU a GM növényekkel szembeni általános ellenállása miatt elszalasztja a 

növénynemesítéssel kapcsolatos innováció lehetőségét.  Csak két GM növény termesztését 

engedélyezték: egy rovarokkal szemben ellenálló Bt-kukoricáét, és egy módosított keményítőtartalmú 

burgonyáét. Ezek közül csak az előbbit termesztik kereskedelmi mennyiségben, elsősorban 

Spanyolországban. Ez éles ellentétben áll azzal, hogy néhány GM szójabab-, kukorica- és gyapotfajtát 

elterjedten alkalmaznak az amerikai kontinenseken, Kínában, Indiában és Ausztráliában – ezek 

döntően rovarokkal és gyomirtókkal szemben ellenálló növények.  A GM fajtákra, illetve a 

hagyományos növénynemesítési technikákkal előállított vetőmagokra a géntechnológiával módosított 

szervezetek uniós fogalommeghatározása értelmében külön szabályozás vonatkozik. Ugyanakkor 

más eredményes, a GM növénynemesítési folyamat bizonyos szempontjait, pl. ciszgenezist vagy 

irányított mutagenezist alkalmazó, új növénynemesítési technológiák szintén lehetővé teszik a 

növényfajták új tulajdonságainak kialakítását; ezek egy része hagyományos növénynemesítéssel – 

akár most, akár a jövőben bármikor – nem lenne megvalósítható, jóllehet mások a hagyományos 

nemesítés útján nyert növényekhez nagyon hasonló funkciójú növényeket eredményeznek. Ezek a 

technológiák esetleg ugyanolyan jellegű kockázatokat jelenthetnek a környezetre és a biológiai 

sokféleségre, mint a GM növények. Az EU-n belül azonban még jogilag meg kell határozni, hogy GM 

vagy nem GM fajtáknak minősülnek-e. 

Bármilyen döntés is születik ezekről a technológiákról, van olyan érv, amely szerint a növényfajta új 

tulajdonságát – a nemesítési folyamat eredményét – kell szabályozni, nem pedig az alkalmazott 

technológiát. És miközben meg kell oldani az EU-ban a GM növények terén kialakult patthelyzetet, 

környezeti biztosítékok alkalmazásáról is gondoskodni kell, mielőtt a potenciálisan új 

tulajdonságokkal rendelkező új növényfajták használatba kerülnek. Ehhez a potenciálisan káros 

hatások gondos kutatására és értékelésére van szükség. A környezeti biztosítékok és az innováció 

előmozdítása közötti, társadalmi szempontból elfogadható egyensúly elérése részvételen alapuló és 

széleskörű kockázatértékelési és kockázat-haszon elemzési folyamatot igényel. 

A növénygenetikai források megőrzésének erősítése és a vetőmagpiac szabályozása 

Az új vetőmagok kifejlesztése mellett fennáll egy eltérő, de ezzel összefüggő prioritás is.  Ez a 

növények genetikai sokféleségének csökkenése, márpedig a nemesítési programoknak a jövőben 

jelentős mértékben e sokféleségre kell támaszkodniuk, nem utolsósorban a fenntarthatósággal 

kapcsolatos kihívások árnyékában. E növénygenetikai források között régimódi kultivárokat, honos 

fajtákat és a mezőgazdasági növények vadon növő rokonait, valamint különféle modern kultivárokat 
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és vetőmagokat találunk. A honos fajták, azaz a helyi viszonyokhoz alkalmazkodott, hagyományos 

növények általában jóval nagyobb genetikai sokféleséget mutatnak, és nagyobb mértékben 

alkalmasak az alacsony erőforrás-igényű mezőgazdasági termelésre, de ma csak néhány európai 

mezőgazdasági termelő termeszti ezeket, és e genetikai változatok jó része eltűnt. Arról is vannak 

becslések, hogy a kiemelt fontosságú európai mezőgazdasági növények vadon növő rokon fajainak 

legalább 11,5 százaléka a kihalás szélén áll az élőhelyek pusztulása miatt, ugyanakkor sokukat érinti a 

termesztett növényekkel kialakuló génáramlás és hibridizáció. A génbankok erősebb hálózata 

segítséget jelentene (lásd a 3. szövegdobozt). 

A növénygenetikai források megőrzésének és használatának erősítése Európában 

Számos európai kezdeményezés indult a mezőgazdasági növények és e növények vad rokonai 

genetikai sokféleségének in situ és ex situ megőrzésére, de ezek együttvéve nem elegendők a 

megőrzéshez és a növénynemesítés igényeinek teljesítéséhez szükséges sokféleség teljes körének 

védelméhez. A mezőgazdasági növények vadon növő európai rokonainak csupán 6 százaléka 

rendelkezik bármiféle, ex situ megőrzés alatt álló genetikai anyaggal, a megőrzött honos fajták 

százalékáról viszont nem állnak rendelkezésre becslések. Ennek az örökségnek a megőrzése legalább 

annyira szól a jövőről, mint a múltról.  

3. szövegdoboz: Növénygenetikai források 

A mezőgazdasági növények vad rokonainak in situ géntartalékaiból és a honos fajták helyi (on-farm) 

megőrzési területeiből álló, rendszerszintű európai hálózat szükséges, amelyhez a mezőgazdasági 

termelők számára e genetikai sokféleség felhasználásához és megőrzéséhez biztosított támogató 

intézkedések párosulnak. Emellett az EU-ban működő mintegy 500 génbank esetében is nagyobb 

koordináció szükséges. A helyi és hagyományos növényfajták jobb marketingje is hozzájárulhatna a 

megőrzésre irányuló fenti törekvéshez.  Ebben a mezőgazdaság termelékenységét és 

fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség tölthetne be vezető szerepet.  

Az egyik prioritás a jelenlegi hivatalos növényfajta-bejegyzési rendszer elfogadása az EU-n belül. Ez 

jelenleg a genetikailag sokféle – például a honos fajtákból nyert – vetőmagok használata ellen 

dolgozik, amelyeket a saját vetőmagjukkal rendelkező mezőgazdasági termelők egymás között nem 

hivatalos úton cserélhetnek. Az EU csökkenthetné a kevésbé elterjedt növényeket és fajtákat 

alkalmazó fenti növénynemesítőkre és mezőgazdasági termelőkre nehezedő igazgatási terhet, és 

ösztönözhetné a nagyobb sokféleséget a növénynemesítési ciklusban. 

A hozamrés  

A legtöbb gazdaság esetében van lehetőség a hozamrés – azaz a vetőmag hozampotenciálja és a 

gazdaság átlagos hozama közötti különbség – csökkentésére, de a tekintetben eltérnek a vélemények, 

hogy milyen mértékben képes ehhez a növénynemesítés hozzájárulni, amikor sok más változó is 

szerepet játszik benne. A nagyon hasonló mezőgazdasági körülmények között működő gazdaságok 

teljesítményében gyakran jelentős eltérések mutatkoznak – egyes gazdaságokban a szomszédjaikhoz 

képest kétszer akkora hozamot érnek el. 
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5. A KÖRNYEZET FIGYELEMBEVÉTELE 

A jelenlegi szintű mezőgazdasági termelés környezeti hatásai Európa-szerte már most számottevőek, 

és bizonyos esetekben fenntarthatatlanok. A biológiai sokféleség csökkenésének és az élőhelyek 

pusztulásának, a talajerőforrások romlásának, a víz túlzott mértékű használatának és a vízminőség 

károsodásának súlyos, átfedő problémái jelentkeznek. 

Mindezen károk jó része – de nem mindegyike – a mezőgazdasági termelés elmúlt évtizedekben 

végbement intenzívebbé válásából és nagyobb mértékű szakosodásából fakad. A mezőgazdasági 

vegyszerek, a természetes és műtrágyák, a nehéz mezőgazdasági gépek használata és a művelés 

Európa jó részében nagymértékben megnőtt az elmúlt 60 évben. Bizonyos térségekben azonban a 

külterjes, gyakran hagyományos mezőgazdasági termelési módszerek felhagyása hozott komoly 

változásokat – a közelmúltban a déli, keleti és távolibb területeken. Miközben az így megművelt 

földterületek egy részét intenzív mezőgazdasági vagy erdészeti gazdálkodásba vonták, sok maradt 

kezeletlenül és ezeket bozót nőtte be, e folyamat során pedig jellegzetes növény- és állatfajaik egy 

részét elveszítették. 

Az éghajlatváltozás hatásai 

Mindezeket figyelembe véve az antropogén (ember okozta) éghajlatváltozás csökkentheti az európai 

mezőgazdasági termelés jelenlegi szintjét, és bizonyos régiókban ellentétes lehet az összes élelmiszer-

termelés növelésére irányuló törekvésekkel. Az elmúlt években a kontinensen észlelt általános 

felmelegedés már eddig is hatással volt a mezőgazdasági termelőkre és termesztőkre. Semmilyen 

pontossággal nem lehet megjósolni, hogy Európai különböző régióiban milyen lesz az éghajlat 

változása, és milyen hatást gyakorol majd a sok különféle gazdálkodási rendszerre. A termesztésre 

alkalmas időszakok változásai, amelyek befolyásolják a növényeket és azok gerinctelen kártevőit, 

gyomnövényeit és betegségeit, az áradásokat okozó, szélsőséges esőzések, valamint a vízigényüket 

természetes csapadékból fedező növényekre és az öntözést szolgáló víztartalékokra hatással levő, 

csökkent mennyiségű eső mind szerepet fog játszani. 

A hosszabb termesztési időszaknak és a magasabb légköri CO2-koncentrációnak köszönhetően 

Európa északabbi részeiben talán lesz lehetőség a szántóföldi termelés növelésére. Ez részben a 

meglevő növények terméshozamának növelése, részben pedig annak révén valósulhat meg, hogy 

lehetővé válik új növényeknek és fajtáknak az elterjedési területükön korábban kívül eső észak-

európai térségekben történő bevezetése. Nem garantált azonban, hogy a terméshozamok ebben a tág 

régióban összességében növekedni fognak; az éghajlatváltozás más hatásaiból eredő csökkenések 

meghaladhatják ezeket. Emellett valószínűsíthető, hogy a globális felmelegedés az összesített 

mezőgazdasági termelést a déli tagállamokban csökkenteni fogja, ebben pedig a vízstressz és a 

magasabb nyári hőmérsékletek töltenek be vezető szerepet. 

Az európai mezőgazdaság szerepe az éghajlatváltozásban 

Európa ember okozta üvegházhatásúgáz- (ÜHG) kibocsátásában komoly szerepet játszik a 

mezőgazdasági termelés, és a következő évtizedekben várhatóan nagyobb részt fog kitenni, mivel sok 

más ágazat kibocsátása gyorsabban fog csökkenni. Nehéz meghatározni – akárcsak a globális 

felmelegedés sokféle hatása esetében –, hogy összességében pontosan milyen mértékben járul hozzá 

az európai ÜHG-kibocsátáshoz a mezőgazdaság. A becslések szerint a mezőgazdasági termelés az 

unió teljes ÜHG-kibocsátásának hozzávetőleg 10%-át teszi ki, de ebbe nem számították bele a 

földhasználatból, a földhasználatváltásból és az erdészetből eredő kibocsátásokat. 

Míg az európai mezőgazdaság számlájára írható üvegházhatásúgáz-kibocsátás a becslések szerint 

1990 óta csökkent, a mezőgazdasági termelés elmúlt időkben bekövetkezett növekedése megállíthatta 

ezt a csökkenést, amelyet részben a szarvasmarhák és juhok számának visszaesése okozott.  A 

mezőgazdaság a dinitrogén-oxid (N2O) és a metán (CH4) légköri kibocsátásának fontos forrása. E két 
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üvegházhatású gáz a súlyarányuk alapján kifejezve jóval nagyobb mértékben járul hozzá a globális 

felmelegedéshez, mint a CO2 (100 éves időtávlatot tekintve 298-szor, illetve 25-ször nagyobb 

felmelegedés), és együttvéve az éghajlatváltozáshoz legnagyobb mértékben hozzájáruló tényezők az 

európai mezőgazdasági termelésben. A metán az állattartásból, különösen a szarvasmarhatartásból, 

valamint a trágya alkalmazásából, míg a dinitrogén-oxid kibocsátása főként a trágyából, a nem 

szerves nitrogénalapú műtrágyákból, valamint a művelés és vízelvezetés miatt a talajban bekövetkező 

változásokból ered. 

A mezőgazdasági termelés a szén-dioxid (CO2) jelentős kibocsátásáért is felelős – ez a legfontosabb, 

emberi tevékenységre visszavezethető üvegházhatású gáz. A CO2-kibocsátás lehet közvetlen – a 

gazdaságokban gépekben, üzemekben és épületekben elégetett fosszilis tüzelőanyagokból eredő – és 

közvetett, azaz származhat a mezőgazdasági termeléshez felhasznált anyagok, például a műtrágyák 

és a villamos energia előállításából. A gazdálkodókat ellátó beszerzési tevékenységekből fakadó, 

közvetett kibocsátásokat a mezőgazdaságra vonatkozó hivatalos statisztikák nem veszik figyelembe. 

Ezenfelül a szántóföldi gazdálkodás hatására a talajban található szerves szén a talajművelés és az 

erózió következtében CO2-dá oxidálódik, különösen állandó legelők beszántásakor. Az európai 

állatállomány takarmányozására behozott növények – például szójabab – mennyisége az EU-n kívül a 

CO2 és más üvegházhatású gázok jelentős kibocsátásáért felelős. 

Míg a szántóföldi gazdálkodás a CO2 (és N2O) kibocsátását növeli, a legelők az elmúlt évtizedekben 

összességében szénelnyelőként működtek az EU-ban. Az erdészet Európa-szerte a vidéki 

földterületek másik fő humán felhasználását képezi, és szintén a légköri CO2 nettó megkötője, részben 

azért, mert nő a teljes erdőterület. A lábon álló faállomány és a talaj nagy mennyiségű szenet tárol, a 

kontinens veszélyeztetett, dagadó és sík tőzegmohalápjai pedig különösen gazdag tárolói az egykor a 

légkörben volt szénnek. 

A földhasználati típusok kontinensszerte fennálló általános egyensúlyában a bővülő mezőgazdasági 

termelés miatt bekövetkezett változások a kibocsátást felfelé hajthatják. Ennek elkerülése érdekében a 

szénelnyelőként működő mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földhasználati módokat meg kell 

őrizni, ugyanakkor általában véve a vizes élőhelyeket és a talajokat széntároló képességük megtartása 

érdekében jobban kell védeni az eróziótól és a romlástól.  

Az élelmiszer-termelés növelése, az uniós mezőgazdaság éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásával és az üvegházhatású gázok mezőgazdasági termelésből eredő kibocsátásának 

csökkentésével egyidejűleg 

Az elkövetkező évtizedekben elméletileg van lehetőség arra, hogy csökkentsük az üvegházhatású 

gázok mezőgazdaságból eredő kibocsátását, és megtegyük az éghajlatváltozás tekintetében szükséges 

kiigazításokat, több élelmiszer egyidejű előállításával. Ez azonban nem lesz könnyű, és minden 

szinten változásokat igényel a szakpolitikában, a gyakorlatban és a technológiában. 

A STOA megbízásából készített öt tanulmány egyike 64 különálló mezőgazdasági gazdálkodási 

intézkedést vizsgált, amelyek segíthetik az üvegházhatású gázok mezőgazdasági kibocsátásának 

csökkentését és/vagy segíthetik a mezőgazdaság alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz. Jól bevált 

technikákat, új és hagyományos gyakorlatokat, valamint az agrár-környezetvédelmi programokban 

gyakran szereplő intézkedéseket vették figyelembe. Ezek az intézkedések együttvéve sokféle 

termelési rendszerre és földhasználatra, valamint a mezőgazdaság energia- és vízfogyasztás, illetve 

talajmegőrzés terén betöltött szerepére terjedtek ki. 

A tanulmány az említett intézkedések valószínű költségeit, valamint a mérséklés, az alkalmazkodás 

és a mezőgazdasági termelékenység terén betöltött potenciális szerepüket mérlegelték, valamint azt, 

hogy kik lehetnek a fő szereplők az egyes intézkedések megvalósítása terén (gazdálkodók, kutató és 

fejlesztő szervezetek, mezőgazdasági tanácsadók, az iparág és a kormányzat). A mezőgazdasági 

termelők sok intézkedést nem képesek egymaguk végrehajtani, hanem ezek valamilyen helyi szintű, 

kollektív fellépést igényelnek. 
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E 64 különböző intézkedés közül huszonhármat értékeltek úgy, hogy valószínűleg növelné a 

mezőgazdasági termelékenységet, 34 pedig várhatóan változó, bizonytalan vagy semleges hatású 

lenne. A 64 közül csupán hét esetében valószínű, hogy csökkentené a termelékenységet, és az ilyen 

intézkedések zöme a földhasználat olyan megváltoztatásával jár, mint például bizonyos típusú 

földterületek kivonása a termelésből vagy például csökkent tápanyag-felhasználással járó, 

extenzívebb módszerek alkalmazása. Ha azonban a megvizsgált 64 intézkedés mindegyikét Európa-

szerte jelentős mértékben alkalmaznák, ezek nettó hatása valószínűleg a teljes mezőgazdasági 

termelés csökkenése lenne. 

Szakpolitikai beavatkozások és önkéntes intézkedések révén kell ösztönözni a fenti intézkedések 

elterjedését. A prioritások régiónként és gazdaságtípusonként változnak. Sok esetben logikus lesz 

először azokra az intézkedésekre összpontosítani, amelyek mindhárom célt – azaz az élelmiszer-

termelés növelését, a mezőgazdaság éghajlatváltozáshoz való hozzájárulásának mérséklését és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást – szolgálják. Ezek közé az intézkedések közé az alábbiak 

tartoznak: 

 Megfelelőbb vetésforgók, beleértve a növényi maradékok jobb kezelését és a műtrágyák 

csökkent/optimalizált alkalmazását. 

 A precíziós mezőgazdaság szélesebb körű alkalmazása 

 Jobb legelőgazdálkodás, beleértve a ráfordítások optimalizált alkalmazását, az állandó legelők 

beszántás elleni védelmét és a megfelelő legeltetési rendszereket 

 Mind a trágyával, mind a szervetlen műtrágyákkal végzett gazdálkodás tökéletesítése – 

csökkentve a trágya tárolásából, kezeléséből és alkalmazásából eredő kibocsátásokat –, valamint 

az anaerob emésztés megfelelő alkalmazása 

 A talaj szerkezetének, összetételének és biológiai sokféleségének károsodását minimálisra 

csökkentő, talajvédő művelés szelektív alkalmazása, például sekélyműveléssel. 

 Köztes kultúrák alkalmazásának előmozdítása – gyorsan növő, egynyári növények, jellemzően 

gabonafélék, amelyek alkalmasak a talajban található nitrogén megkötésére. Felveszik az 

előzőleg termesztett növények műtrágyázásából visszamaradó többletnitrogént, majd érésük 

előtt levágják és bomlani hagyják őket, így a megkötött nitrogén felszabadul a következő kultúra 

számára.  

 Szükség esetén a földhasználat megváltoztatása, beleértve a szántóföldek legelővé alakítását, a 

vizes élőhelyek és tőzegmohalápok helyreállítását; szelektív eredősítés 

 Nagyobb hangsúly az energiahatékonyságon, a maradékok megfelelő felhasználásán és a 

megújuló energia gazdaságokban végzett, kisléptékű előállításán. 

A fenti intézkedések jó része hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz is, de vannak 

más prioritások is, beleértve a hatékonyabb vízfelhasználást, a lejtőkön a szintvonalas művelés 

bővítését és a talajművelés csökkentését, a vízfelhasználás mérését, az esővíz felhasználásának 

növelését, a jobb kockázatkezelési és katasztrófa-információs rendszereket stb. Az intézkedések 

közötti átfedést a 2. ábra mutatja be egyszerűsített formában. 
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2. ábra: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az éghajlatváltozás mérséklése és az 

élelmiszer-termelés céljainak potenciális egymást segítő és egymással ellentétes vonatkozásai 
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Forrás: Saját elemzés Campbell és mtsai. (2011) munkájából átvett ábra alapján 

 

Biológiai sokféleség és mezőgazdaság 

Az éghajlatváltozástól eltérő módon ugyan, de a biológiai sokféleség – a fajok és az ezeket összekötő 

ökológiai rendszerek sokfélesége – szintén kritikus fontosságú az európai mezőgazdaság kilátásai 

szempontjából. A kontinens nagy területein zajlik évszázadok vagy akár évezredek óta 

mezőgazdasági termelés, és ez sok növény- és állatfaj földrajzi elterjedésében és 

populációsűrűségében is megmutatkozik. Miközben Európa biológiai sokfélesége régóta függ a 

mezőgazdasági termeléstől, a mezőgazdasági termelés is e biológiai sokféleségtől függ a talajok 

megőrzése, a kártevők elleni védekezés és a virágzó növények beporzása terén. 

Az EU-ban a biológiai sokféleség évtizedek óta nagy sebességgel és általánosan csökken. 1980 óta 

például a mezőgazdasági területek gyakori madárpopulációi a becslések szerint 51%-kal csökkentek 

Európában, míg a legelőkön megtalálható lepkék száma 1990 óta közel 50%-kal esett vissza.  
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A mezőgazdasági területeken számos oka van a biológiai sokféleség csökkenésének, e közül néhány 

fontosabbat a 4. szövegdoboz ismertet. Az 1950-es évek óta különösen jelentős azoknak a 

hagyományos, nagy területeknek a csökkenése, amelyeken alacsony intenzitású gazdálkodási 

rendszerek működnek, gyakran szarvasmarha, juh és kecske legeltetésével, ami kulcsfontosságú 

szerepet játszik a természetközeli élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok fenntartásában. Ez a jelenség a 

legiparosodottabb országokban indult, majd átterjedt az egész kontinensre. Régóta fennálló 

rendszereket állítottak le vagy hagytak el, erdősítettek be vagy állítottak át az intenzívebb 

gazdálkodás szolgálatába, ami különösen értékessé teszi a fennmaradó rendszereket.  

4. szövegdoboz: Elterjedt változások a mezőgazdaságban, amelyek a mezőgazdasági területek 

biológiai sokféleségének csökkenéséhez vezettek 

 A vegyes mezőgazdasági termelő rendszerek hanyatlása és nagyobb mértékű szakosodás  

 A természetes élőhelyek jellemző elemeinek eltűnése – ilyenek például a sövények és a fák 

 A mesterséges vagy szerves trágyák nagyobb mértékű alkalmazása 

 Kártevőirtó szerek fokozott alkalmazása 

 Legelők lecsapolása 

 Legelők beszántása vagy felülvetése 

 Intenzívebb legeltetéses állattartó rendszerek és takarmánygazdálkodás 

 Gyepek korai kaszálása szilázs céljára 

 Kiterjedt szántás vagy más talajművelési tevékenységek 

 Kiterjedt öntözés és a felszín alatti vagy felszíni vizekre gyakorolt hatás 

Bár a mezőgazdasági intenzitásnövelés bizonyos formáit jelenleg módosítják vagy szigorúbb 

jogszabályi ellenőrzés alatt állnak – például számos régióban kisebb állatállomány-sűrűség –, más 

formák megjelenőben vannak, mint például bizonyos területeken a kukorica legelőkre terjeszkedése. 

A jövőben nyomást gyakoroló tényezők fokozhatják az intenzitásnövelést, nem mellékesen akkor, ha 

a termelést növelni kell a világszinten jelentkező nagyobb kereslet kielégítése érdekében. Ha például 

a GM növények termesztése nagyobb léptékű lenne, ez kockázatokkal járna. A fő aggály ebben az 

esetben az lenne, hogy a GM növényekből génáramlás indulhatna a növényfajok elvadult populációi 

és azok vadon növő rokonai irányába, amelyek invazívvá válnának, és ezáltal káros hatással lennének 

a biológiai sokféleségre. 

Az európai mezőgazdasági termelés a kontinensen kívül is komoly hatást gyakorol a biológiai 

sokféleségre, különösen azért, mert a takarmány jelentős része esetében a behozatalra támaszkodik. 

Brazíliában és Argentínában a – nagyrészt az európai kereslet miatt – terjedő szójababtermesztés az 

intenzitásnövelés révén a nagy biológiai sokféleséggel jellemezhető, természetközeli élőhelyek 

visszaszorulását idézte elő, és közvetett módon erdőirtást – és a biológiai sokféleségben további 

csökkenést – eredményezett azáltal, hogy az állattartás az erdőkbe helyeződött át. 

Komoly léptékű, megfontolt fellépésre van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek biológiai 

sokféleségének csökkenését megállíthassuk. A prioritások közt a sokszínű állat- és növényvilág 

számára elegendő, megfelelő élőhely fenntartását és biztosítását, az állatok számára kellően bőséges 

táplálékforrás biztosítását, valamint a halálozást okozó – például kártevőirtó szerekből vagy gépek 

használatából eredő – tényezők korlátozását szolgáló intézkedések szerepelnek. A mezőgazdasági 

termelőket célzó, önkéntes agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek jelentik a KAP keretében 

és az EU költségvetésének egészében a fő intézkedést a biológiai sokféleség védelmére. Ezek az 

intézkedések hasznosak, de pontosabban kell ezeket hozzáigazítani az általuk védeni kívánt 

fajcsoportok típusához és az alkalmazásuk helye szerinti régiók tájainak jellegéhez. A 2020-ig 

érvényben levő, új agrár-környezetvédelmi politikákat jobban kellene ily módon összpontosítani, és a 

fenntarthatóbb rendszereket, ezen belül a biogazdálkodást és a jelentős természeti értéket képviselő 

rendszereket kellene támogatniuk. 
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A tágabb értelemben vett vidéki tájak biológiai sokféleségének javát szolgáló erőfeszítések fokozása a 

mezőgazdasági területeken nagyobb léptékű, illetve jobban összpontosított intézkedéseket jelent. Egy 

németországi tanulmány becslése szerint például legalább a mezőgazdasági terület 15 százalékán 

lenne szükség a biológiai sokféleség tevékeny kezelésére. Ebbe beletartozna a természetközeli tájak 

helyreállítása és megtartása, az intenzív legelők 10 százalékának extenzívvé tétele, valamint a 

szántóföldek és legelők 7 százalékának közelítése a természetes állapothoz. A közelmúltban 

Hollandiában készült, másik tanulmány felvetése szerint a mezőgazdasági területek legalább 

20 százalékán van szükség a biológiai sokféleség aktív kezelésének gyakorlataira.  

Talajok, kártevők elleni védekezés és beporzás – miért fontos a mezőgazdasági területek biológiai 

sokféleségének csökkenése? 

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos problémák kezelése nem pusztán önzetlen törekvés a 

mezőgazdasági termelők részéről. Összefüggések állnak fenn a mezőgazdasági területek hosszabb 

távú termelékenységének fenntartásával is. Az egészséges talajok egyrészt döntő agronómiai szerepet 

töltenek be, másrészt igen nagy biológiai sokféleség jellemző rájuk, amelynek jelentős része egysejtű 

szervezeteknek, például baktériumoknak köszönhető. A talaj élővilága kritikus módon támogatja a 

mezőgazdasági termelést; egyebek közt ezek a szervezetek bontják le a növényi maradványokat, 

segítik a tápanyagok növényekhez juttatását, és szabályozzák a talajban található kártevőket és 

betegségeket. A jelek szerint azonban a talaj biológiai sokféleségére EU-szerte nyomás nehezedik, 

nagyrészt a talajok szervesanyag-tartalmának csökkenése miatt, ami Európa szántóterületeinek nagy 

részén észlelhető. 

A talaj szintje fölött a mezőgazdasági kártevők, betegségek és gyomok természetes ellenségeinek 

számító és azok kordában tartását segítő, nagyszámú gerinces és gerinctelen fajt érnek káros hatások 

a rovarirtó szerek használata, valamint az élőhelyek és a táplálékforrások visszaszorulása miatt – ide 

értendő a virágokból nyert nektár és pollen is. A méhek esete e jelenség egyik fontos, de nem az 

egyetlen vonatkozása.  

5. szövegdoboz: A méheket és más beporzókat érintő veszélyek  

Számos haszon- és vadon élő növény a beporzó szervezetek – háziméhek, vadméhek és sok más 

rovarfaj – segítségével hoz gyümölcsöt és szaporodik. A becslések szerint súlyban kifejezve Európa 

teljes élelmiszer-termelésének 35 százaléka ezeknek köszönhető. Az említett élelmiszerek becsült 

értéke évi 15 milliárd eurót tesz ki. 

A jelek szerint a méhek – házi és vad fajok egyaránt – a világ jelentős részében, ezen belül sok 

európai országban is évtizedek óta pusztulnak.  Ez az élelmiszer-termelést és az általuk beporzott, 

vadon élő növényeket egyaránt fenyegeti. Nem sikerült egyetlen, egyszerű okot megállapítani, és 

régiónként is észlelhetők eltérések. Több tényező játszik ebben szerepet, beleértve a kártevőket és a 

kórokozókat (különösen a Varroa destructor nevű, vírushordozó parazita atkát), a kártevőirtó szerek 

(különösen a neonikotinoidok) használatát, valamint a méhek virágos növényekből nyert 

táplálékának mennyiségével, minőségével és sokféleségével kapcsolatos problémákat, amelyek a 

legelő- és szántóföldi gazdálkodás intenzívebbé válásához köthetők. A háziméhek esetében a nem 

megfelelő méhészeti gyakorlatok és az elégtelen genetikai sokféleség szintén közrejátszhat a 

csökkenéshez. A különböző tényezők közötti kölcsönhatások szintén fontosak lehetnek. Más, vadon 

élő beporzó szervezetek populációi szintén csökkenő tendenciát mutatnak, ami valószínűleg hasonló 

tényezőkre vezethető vissza.  

Fellépések sorára van szükség az európai mézelő méhek és a vadon élő, beporzó populációk 

pusztulását okozó különféle tényezők kezeléséhez. Mivel ezek együttes hatásai súlyosabb 

következményekhez vezethetnek, mint az egyes tényezők külön-külön, a hatóságok, a méhészek, a 
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mezőgazdasági termelők, a gyógyszeripari ágazat és a kutatók integrált válaszlépése szükséges.  

Ennek a következőket kell magában foglalnia: a neonikotinoidokból és más szisztémás kártevőirtó 

szerekből eredő kockázatok jobb megismerése; a Varroa atka elleni ellenálló képesség kialakítását 

célzó tenyésztés fokozására és a jobb kezelési módszerek hozzáférhetőségének javítására irányuló 

intézkedések; valamint a mezőgazdasági tájakon a beporzó szerveztek számára a bőségesebb 

virágforrások hozzáférhetőségét növelő fellépések. 

 

Prioritásként ajánlott alternatívák  

Eredendően feszültségek rejlenek abban, ha egyidejűleg törekszünk a mezőgazdasági termelés 

növelésére, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodására, üvegházhatásúgáz-

kibocsátásának csökkentésére és a gazdaságok területén és azok környezetében a biológiai sokféleség 

megőrzésére.  

E kihívások ellenére van lehetőség a fenntarthatóbb termelés megőrzésére és idővel valószínűleg 

annak növelésére is. A jövő alternatíváit és prioritásait négy cím alatt vázoljuk fel.  

1. Ösztönzők biztosítása a mezőgazdasági területek éghajlatváltozással szemben ellenálló és a 

biológiai sokféleséget támogató kezeléséhez 

A mezőgazdasági termelőket a KAP 1. pillére és a most kidolgozás alatt álló vidékfejlesztési 

programok révén támogatni kell abban, hogy hatékonyabban használják a vizet, a talajt és az 

energiaforrásokat, és fokozzák az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást 

szolgáló erőfeszítéseiket.  A hatékonyság tökéletesítését célzó intézkedések jó része idővel gazdasági 

haszonnal jár, és nem igényel támogatást. A mezőgazdasági termelők jelentős csoportjának azonban 

segítségre van szüksége az indulási költségek és a kezdeti beruházások terén. Az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentéséhez és a mezőgazdasági termelés éghajlatváltozáshoz való jobb 

alkalmazkodásához jól megtervezett és megfelelően finanszírozott agrár-környezetvédelmi 

intézkedések szükségesek, amelyek az állatállomány szelektíven csökkentett sűrűségétől a 

szántóföldeken a műveletlen, virágokban gazdag védősávok fenntartásáig terjedhetnek. A szükséges 

intézkedések egy része csak akkor lehet eredményes, ha adott területen számos gazdaság alkalmazza, 

nem pedig csak egyes mezőgazdasági üzemek; példa erre az árterületek helyreállítása.  

Intézkedések kombinációjára van szükség az Európában fennmaradt olyan területek megőrzéséhez, 

amelyeken jelentős természeti értéket képviselő (JTK) gazdálkodás zajlik. Ennek a természetközeli 

élőhelyeket és azok jellegzetes fajait megőrző, meghatározott rendszerek közvetlen támogatását és a 

JTK gazdálkodóknak fenntartható megélhetést biztosító, közvetett intézkedéseket egyaránt magában 

kell foglalnia – utóbbiakra példa a segítségnyújtás az általuk előállított termékek egy részének 

feldolgozásához és forgalomba hozatalához.  

Szükséges azonban az is, hogy a szakpolitika és a közfinanszírozás támogassa az élőhelyek 

rekreációját, amelynek során korlátozott területeket teljesen kivonnak az intenzív gazdálkodás alól – 

például a tőzegmohalápok elárasztással történő helyreállítása –, és egyes intenzív szántóföldeken és 

legelőkön ökológiai prioritásokat helyeznek előtérbe, kisméretű és nagyobb blokkokban egyaránt. E 

célból a tagállamoknak az új KAP által bevezetett „ökológiai jelentőségű területeket” kell alapul 

venniük.  

2. A nem fenntartható mezőgazdasági termelési gyakorlatokat korlátozó intézkedések 

kidolgozása 

Ezek közé az alábbiak tartoznának: 

 A nitrátokról szóló irányelvnek és a tápanyagok túlzott használatát csökkentő és azok kezelését 

javító, más uniós jogszabályoknak való megfelelés biztosítása. 
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 A kártevőirtó szerek visszaszorítására irányuló, számos tagállam által már elfogadottakkal 

megegyező jellegű, nagyra törő célkitűzések, valamint törekvés az uniós jogszabályokkal 

összhangban álló, integrált növényvédelem teljes körű végrehajtására. 

 A KAP kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó követelményeinek alkalmazása, hogy biztosítsák a 

mezőgazdasági termelés alatt álló tájak biológiai sokféleségnek és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásnak kedvező elemeinek védelmét és kezelését. Ezeket a kiindulási 

környezetvédelmi minimumelőírásokat szigorítani kell. 

3. Annak biztosítása, hogy az Európa mezőgazdasági termelékenységének növelését célzó 

innováció, kutatás és fejlesztés figyelembe vegye a biológiai sokféleség megőrzését és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 

 Integrált megközelítésekre van szükség. Ennek megfelelően a hozamok növelésére irányuló 

kutatásnak sem kell kizárnia a külterjesebb mezőgazdasági termelő rendszereket és azok 

biológiai sokféleségben betöltött szerepét, sem a kevésbé bevett megközelítéseket, mint például 

az újra elárasztott tőzegmohalápok kezelését. 

 Intenzívebb kutatásra és értékelésre lesz szükség arra nézve, hogy az új mezőgazdasági termelési 

technológiák milyen hatást gyakorolnak a biológiai sokféleségre, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére.  

 A kutatás nagyobb mértékű finanszírozására van sürgősen szükség a mézelő méhek pusztulását 

és a vadon élő beporzó szervezetek számának csökkenését okozó különféle tényezők terén.  

4. Az európai mezőgazdaság és az Európán kívülről érkező bioüzemanyag-behozatal hatásainak 

csökkentése 

Ezen a téren a fellépés részét képezné az élelmiszer-, rost- és energia-előállításra vonatkozó globális 

környezetvédelmi elvek és megállapodások kidolgozására irányuló kormányközi kezdeményezések 

uniós támogatása. Az EU saját intézkedéseket is kezdeményezhet – példaként említhetők a szilárd 

bioenergiára és a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági előírások, valamint az Európán 

belüli és azon kívüli takarmány-előállítás fenntarthatóságának növelését szolgáló kezdeményezések.  
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6. ÉLELMISZER-PAZARLÁS ÉS ÉTREND 

Az élelmiszer-pazarlás jelentős csökkentése fontos szerepet játszhat abban, hogy az EU képessé váljon 

nagyobb mértékben hozzájárulni a világ egyre növekvő népességének élelmezéséhez. Az EU 27 

tagállamában mind a termesztett növények, mind a fogyasztott élelmiszerek nagy része kárba vész. A 

fenti átfedő pazarlások jelentős visszaszorítása esetén ennek megfelelően csökkenne az igény arra, 

hogy Európában és másutt több élelmiszert állítsanak elő, csökkentve az ezzel összefüggő 

fenntarthatósági kihívásokat is. 

Az elégtelen hatékonyság mellett az élelmiszer-hulladék ártalmatlanítása is közvetlen környezeti 

károkat okoz. Az EU országaiban a települési szilárd hulladék több mint harmada még mindig 

hulladéklerakókba kerül; e hulladék jelentős részét az élelmiszer-hulladék teszi ki, és ez a 

hulladéklerakókban anaerob módon bomlik le, ennek során pedig az éghajlatváltozáshoz hozzájáruló, 

erősen üvegházhatású gázok közé tartozó metán keletkezik. Számottevően több közvetett környezeti 

kárral jár mindazon élelmiszerek termesztése, feldolgozása és forgalmazása, amelyek hulladékként 

végzik. Ennek számlájára írható, hogy Európában és azon kívül nagy mennyiségű természeti 

erőforrást fogyasztanak, ezek egy részét túlzott mennyiségben is. 

Az élelmiszer-pazarlás témájában az EU 27 tagállamában több nemzeti tanulmány is készült, míg 

páneurópai szinten kevés született, mindenesetre javítani kell az Európában zajló élelmiszer-pazarlás 

mértékére vonatkozó becsléseket. Az iparosodott országokban az élelmiszereket a termelőtől a 

fogyasztóig eljuttató ellátási láncok hosszúak és összetettek, és a pazarlás aránya 

élelmiszertípusonként és nemzetenként nagyban változik. Dél- és Kelet-Európában általában véve 

jóval kevesebbet tanulmányozták az élelmiszer-pazarlást. Ezenfelül a szakértők eltérő 

fogalommeghatározásokat alkalmaztak arra nézve, mi minősül élelmiszer-pazarlásnak, és az említett 

láncok mentén eltérő módon mérték a pazarlást és a veszteséget, ami megnehezíti a különböző 

tanulmányok összehasonlítását.  

A kutatás egyik tanulsága az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-pazarlás megkülönböztetésének 

fontossága. Az „élelmiszer-veszteség” az emberi fogyasztásra termelt, de az ellátási láncból különféle 

okok miatt kieső élelmiszerre utal; végül azonban élelmiszerként vagy más célra felhasználhatják. Az 

„élelmiszer-pazarlás” az „élelmiszer-veszteség” egyik részhalmaza, és azt az élelmiszert jelenti, amely 

emberi fogyasztásra alkalmas, de ismert, hogy a hulladékba kerül és soha nem fogyasztják el.  

Bár az EU 27 tagállamában nem állnak rendelkezésre részletes, összehasonlítható adatok, egyértelmű, 

hogy az ellátási láncok valamennyi fő szakaszában igen nagy mennyiségű élelmiszer-veszteség és -

pazarlás következik be – a mezőgazdasági termelés és betakarítás során, a betakarítás utáni kezelés és 

tárolás alatt, a feldolgozás és csomagolás közben, a nagy- és kiskereskedelmi forgalmazás során, és 

végül azt követően, hogy az élelmiszer az emberek otthonába vagy az éttermekbe, gyorsbüfékbe, 

szállodákba vagy étkezdékbe kerül.  

A STOA megbízásából készül tanulmány becslése szerint az EU 27 országában az élelmiszer-pazarlás 

a teljes ellátási lánc mentén összesítve évi 138 millió tonna, miközben az elsődleges élelmiszerek éves 

előállított összmennyisége hozzávetőleg 770 millió tonna. Ez azt jelenti, hogy az EU termelésének 

durván hatodával egyenértékű mennyiség vész kárba, ez pedig egy főre vetítve évi 280 kilogrammot 

jelent. Az egyes tagállamok becslései a fejenkénti 398 kilogramm (Hollandia) és 171 kilogramm 

(Szlovákia) között mozogtak. 

Egy új keletű becslés az Egyesült Királyságra vonatkozóan azt állapította meg, hogy a háztartásokban 

évente mintegy 14 milliárd € értékben dobnak ki élelmiszert. A legnagyobb gazdasági veszteség a 

húshoz és halhoz köthető, jóllehet ezek teszik ki a kárba veszett élelmiszertípusok legkisebb részét.  

Németországban az élelmiszer-pazarlás nagyrészt a gyümölcsöket és zöldségeket érinti, ezeket a 

gabona- és tejtermékek követik, különösen a kenyér és a tej, amint azt a lenti 3. ábra szemlélteti. 
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Ugyan a pazarlás legkevésbé a hústermékeket érinti, ezek anyag- és különösen szénlábnyoma jóval 

nagyobb, mint más termékeké. A tejtermékek erőforrás-felhasználása is jelentős.  

 

3. ábra: Élelmiszer-pazarlás Németországban és annak anyag- és szénlábnyoma, 

termékcsoportonként 

Élelmiszer-pazarlás  

(146 kg/fő/év) 
A beszerzési láncok 

anyaglábnyoma  

(1185 kg/fő/év) 

A beszerzési láncok 

szénlábnyoma  

(351 kg/fő/év) 

  

   
 

Gabonatermékek 
 
Gyümölcs és zöldség 
 
Hústermékek 
 
Tejtermékek 
 
Egyéb 

 

 

 Forrás: Göbel és mtsai 2012, 105. o.  

Európában a mai tanulmányok szerint a legnagyobb veszteség a végső, fogyasztási szakaszban, 

elsősorban a háztartásokban és a vendéglátó-ipari ágazatban valósul meg – itt következik be a 

pazarlás körülbelül fele. Egyharmad a mezőgazdasági termelés keretében vész el, nagyrészt a 

betakarítás idején vagy olyan alkalmakkor, amikor a mezőgazdasági termelők különféle okokból, 

például kedvezőtlen időjárás, a termény rossz állapota vagy nagyon alacsony árak miatt nem 

takarítják be a teljesen érett élelmiszernövényeket. A veszteségek kisebb része a betakarítást követő 

kezelés és tárolás, feldolgozás és csomagolás, illetve a nagy- és kiskereskedők által végzett 

forgalmazás során keletkezik. Megjegyzendő azonban, hogy a végső, fogyasztási szakaszban 

észlelhető hulladékkeletkezés durván felét általában elkerülhetetlennek tekintik – a fogyasztók 

kénytelenek kidobni a zöldségek héját, a tojáshéjat és a csontokat. 

A fejlett iparosodott nemzetek bonyolult élelmiszeripari rendszerei sok tekintetben nagyon 

hatékonyak. Technológiák széles körére támaszkodnak az élelmiszerek tartósítása terén, és 

rendelkeznek a fogyasztókhoz történő gyors eljuttatáshoz szükséges infrastruktúrával, ami 

potenciálisan csökkenti a pazarlás szintjét. A kiskereskedők által az értékesítés növelésére tartósan 

alkalmazott marketingeszközök, például a „kettőt egy áráért” akciók nagyobb pazarlást 

eredményezhetnek a fogyasztók körében.  

A frissességgel vagy az élelmiszer tökéletes megjelenésével kapcsolatos fogyasztói elvárások – 

amelyekben a szupermarket-hálózatok is szerepet játszanak – szintén nagy mennyiségű élelmiszer 

pazarlásához vezethetnek. Ha a témával kapcsolatban nem nő a tudatosság, az európai fogyasztók a 

háztartások méretének csökkenésével, valamint a városiasodás és a jólét növekedésével még 

pazarlóbb módon bánhatnak az élelmiszerekkel, ezért számos okunk van arra, hogy ezt a kérdést 

kiemelten kezeljük.  

Az élelmiszer-pazarlás csökkentésének számos alternatívája közül tízet a 6. szövegdoboz mutat be. 

Ezek az e kérdés kezelése érdekében eddig megtett lépésekre építkeznek, és különböző szereplőket 

érintenek, az Európai Bizottságtól a nemzeti kormányokon át egészen az élelmiszeriparig. Jó részük 

eredményessége már a gyakorlatban is beigazolódott.    
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Az élelmiszer-ipari ágazat 

Az európai élelmiszer- és italipar a gazdasági forgalmat, az alkalmazottakat és a vállalkozások számát 

tekintve az EU legnagyobb gyártó ágazata. Fontos szerepet tölt be a fenntarthatóbb 

élelmiszerrendszer megvalósításában, nem utolsósorban a forráshatékonyabb gyártó és forgalmazó 

vállalkozások megteremtése révén. Ez nemcsak a pazarlás csökkentésével vagy a ráfordítások – ezen 

belül a víz- és az energiafelhasználás – nagyobb megtakarításával, hanem az élelmiszerek minőségére 

fordított figyelemmel és az élelmiszerek tárolása és szállítása során a környezeti feltételek 

(hőmérséklet és páratartalom) optimális szabályozásával is jár. E célra új technológiák állnak 

rendelkezésre. Komoly eredmények érhetők el az élelmiszerlánccal kapcsolatos irányítás és 

kommunikáció javításával, beleértve a korszerű kockázatkezelő és műveleti kiválósági eszközök és 

rendszerek alkalmazását. Általános vélekedés, hogy az EU-ban a folyamatokat már hatékonyan 

ésszerűsítették, de az ágazatban az innováció vezető szereplői rámutatnak, hogy jelentős 

megtakarítások érhetők el.  

A jelentős mértékű élelmiszer-ipari innovációt is nagyobb mértékben lehetne a globális 

fenntarthatóságra és az étrenddel összefüggő betegségek visszaszorítására törekvő célok felé 

irányítani. A hús növényi alapú alternatíváinak új generációihoz például jelentősen alacsonyabb 

forrásfelhasználás szükséges, és egyre jobban alkalmasak kiváló minőségű és ízletesebb fehérjét 

biztosítani. A fogyasztók általi elfogadás továbbra is korlátozó tényező, de a hús íze és állaga egyre 

jobban utánozható. 

A felelősen kiválogatott nyersanyagokon alapuló, átlátható és megfelelően integrált élelmiszer-ellátási 

láncok nagyobb valószínűséggel nyerik el a fogyasztók bizalmát, valamint növelik az élelmezés 

biztonságát és fenntarthatóságát. Az átláthatóság hiánya bizalmatlanságot szül. A fejlődő 

országokban a beszállítókkal és feldolgozókkal való tisztességes megállapodás egyre nagyobb 

fontosságú lesz a masszívabb és méltányosabb ellátási lánc kiépítéséhez.    
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6. szövegdoboz:  Az élelmiszer-pazarlás csökkentésének tíz módja 

A célok kitűzése  

Az EU tagállamai a hulladék-keretirányelv szerint 2013-ig eleve kötelesek hulladékmegelőzési 

terveket kidolgozni. Ezek részeként kötelező csökkentési célokat kell meghatározniuk az élelmiszer-

pazarlásra vonatkozóan, a teljes élelmiszerláncban nyomon követve a pazarlást és a veszteségeket. 

Az egyes ágazatoknak – mint például a gyártás és a kiskereskedelem – önkéntes csökkentési 

kötelezettségvállalásokat kell elfogadniuk. Ezek a lépések támogathatják az erőforrás-hatékony 

Európa megvalósításának ütemterve szerinti, egész Európát lefedő kezdeményezést.   

Az adatbázis tökéletesítése 

Jobb adatok nélkül nem lehetséges a célok meghatározása, sem azok eredményes elérése. Az 

EUROSTAT részeként be kell vezetni az élelmiszer-pazarlás fogalommeghatározását, különbséget 

téve az elkerülhető és elkerülhetetlen hulladékkeletkezés között. Az élelmiszer-pazarlásra vonatkozó 

adatok gyűjtésének és számításának módszereit az EU 27 tagállamában szabványosítani kell, emellett 

az élelmiszerláncok valamennyi fő szakaszában megfelelő adatokat kell dokumentálni. 

Az élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok felülvizsgálata 

Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban a kártevőirtó szerekre, szennyező anyagokra, csomagolásra 

és tárolásra vonatkozó szabályozások jelenlegi rendszerét felül kellene vizsgálni az élet és az 

egészség védelméhez hozzá nem járuló, ugyanakkor szükségtelen élelmiszer-pazarlást okozó 

esetleges rendelkezések azonosítása érdekében. További kutatásra van szükség annak 

meghatározásához, hol lehetne felülvizsgálni a jelenlegi követelményeket – az egyedi szabványokat 

is beleértve – anélkül, hogy bármilyen élelmiszer-biztonsági kockázat merülne fel. 

Az európai forgalmazási előírások módosítása 

A bizonyos élelmiszerekre vonatkozó, termékspecifikus európai forgalmazási előírások 2009. évi 

hatályon kívül helyezése nem érte el azt a célkitűzést, hogy csökkenjen az élelmiszer-pazarlás és 

pozitívan formálják a fogyasztói preferenciákat. További reformot kell mérlegelni, amelynek célja, 

hogy az élelmiszerek megjelenésén alapuló előírásokat a minőségi jellemzőkre, például az ízre, 

tisztaságra, tápértékre és termesztési feltételekre vonatkozóak váltsák fel.    

Az időpontok jelölésének egyszerűsítése az élelmiszerek címkéin 

Egyes fogyasztók számára nem egyértelmű a csomagoláson a „minőségét megőrzi” és a 

„fogyasztható” kifejezések mellett feltüntetett dátumok közötti különbség, és ez biztonságos, 

fogyasztható élelmiszerek kidobásához vezethet. A fenti címkézés alapját képező szabályozások 

felülvizsgálatát folytatni kell, azzal a céllal, hogy a kormányok és kiskereskedők által folytatott 

tájékoztató kampányokkal párhuzamosan a címkézés bizonyos típusait egyes élelmiszerek esetében 

megszüntessék. Többet kellene tenni azért, hogy a lejárati határidőhöz közel járó élelmiszerekre 

csökkentett árakat alkalmazzanak. 

A munkafolyamatok és az ellátásilánc-gazdálkodás javítása 

A jobb gyakorlat, a tökéletesített technológia, a kifinomultabb kockázatkezelés, valamint a sokszor 

igen hosszú ellátási lánc különböző részei közötti fokozottabb koordináció és integráció mind 

hozzájárulhat a gazdaságból való távozás és a fogyasztóhoz érkezés között bekövetkező élelmiszer-

pazarlás visszaszorításában. A kormányoknak támogatniuk kell a hatékonyabb munkafolyamatokat 

és a jobb koordinációt, például tanácsadó programok révén. 
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Tudatosító kampányok 

A nemzeti kormányoknak a kiskereskedőkkel és a vendéglátó-ipari ágazattal karöltve a különböző 

csoportokhoz igazított tudatosító kampányokat kellene folytatniuk, amelyek hatására csökken a 

fogyasztók körében az élelmiszer-pazarlás valószínűsége.  Az iskolai tanterveknek például a 

jelenleginél alaposabban kellene foglalkozniuk a kérdéssel.  

A technológiai fejlemények értékelése 

Az élelmiszerláncok szervezésében a fejlett technológiák széles köre játszik már kritikus szerepet, 

beleértve az információtechnológiát is, és ezek az élelmiszer-pazarlás csökkentése terén akár 

nagyobb eredményeket is elérhetnek. A csomagoláson elhelyezett, intelligens címkék, valamint az 

intelligens hűtők, bevásárlókocsik és hulladéktárolók – amelyek kifejlesztése még vagy nem történt 

meg, vagy gyerekcipőben jár – mind szerepet játszhatnak ebben. Kutatásra van szükség ezek 

potenciális szerepének értékeléséhez.  

Küzdelem az élelmiszer-pazarlás ellen a vendéglátásban 

Ez az ágazat számos módon csökkenthetné a pazarlást. Az éttermeknek és étkezdéknek például 

többet kellene tenniük annak érdekében, hogy a vendégek számára az általuk ténylegesen kívánt, 

különféle adagokkal – és ezeknek megfelelően különféle árakkal is – szolgáljanak ahelyett, hogy 

standard méretű és egyesek számára túl nagy adagot kínálnak.  

Az élelmiszer-újraosztási programok előmozdítása 

Az ellátási láncok végén elkerülhetetlen az élelmiszertöbblet, és – ahol erre lehetőség van – ezt a 

mennyiséget az arra leginkább rászorulók számára kellene hozzáférhetővé tenni jótékonysági 

szervezetek és „élelmiszerbankok” útján. Meg kell vizsgálni az arra irányuló jogi módosítások 

hátterét, hogy az ilyen élelmiszerek szegények között szétosztását végző, nem kormányzati 

adományozó szervezeteket védjék az ismerten nem biztonságos élelmiszerek szétosztása miatti jogi 

fellépéssel szemben. 

 

Fenntarthatóbb étrend  

Az átlagos európai étrend környezeti lábnyoma nagy. Az EU-ban a hús, a tejtermék, a tojás és a hal 

fogyasztása a világ átlagának körülbelül kétszerese. Az intenzív állattenyésztésből származó 

élelmiszer jóval nagyobb környezeti hatással jár, mint a növényi alapú élelmiszerek – ide értendő az 

üvegházhatású gázok kibocsátása, a nagy vízfelhasználás, valamint az ammóniakibocsátásból és a 

nitrogén kilúgozódásából fakadó szennyezés is. Ha az EU népessége csökkentené hús- és 

tejtermékfogyasztását, igen komoly jótékony környezeti hatásokat lehetne elérni.  Számos akadályba 

ütközik azonban, hogy az emberek élelmiszer-preferenciáiba beavatkozzunk, és a változás elérését 

szolgáló, politikailag elfogadható szakpolitikai intézkedéseket az idők során kellő érzékenységgel kell 

majd kidolgozni. Intézkedések következetes és hosszú távú kombinációját fogja igényelni, beleértve a 

tudatosság növelését, a gazdasági ösztönzők elfogadásának fokozását, valamint a „noszogatást” a 

jelentős változás megteremtésére.  
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7. A MEZŐGAZDASÁGBÓL, ERDÉSZETBŐL ÉS AZ ÉLELMISZERIPARI-

ÁGAZATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK ÉS MARADÉKOK 

MOBILIZÁLÁSA 

Az elkerülhetetlenül keletkező hulladékok és maradékok egyben erőforrások is. A STOA 

megbízásából készült öt tanulmány egyike a biológiai erőforrások alábbi három vonalát elemezte: 

élelmiszer-hulladékok, növényi és erdészeti maradékok. Nem tértek ki az állati trágyára és az emberi 

eredetű szennyvízre, amelyek szintén potenciállal rendelkeznek. A vizsgált anyagok igen sokfélék, 

szárazanyag- és energiatartalmuk, illetve kémiai összetételük változó. Potenciális rendelkezésre 

állásukat Európában az energiatartalmuk alapján mérték fel, ami körülbelül 46 Exajoule-nak (EJ) felel 

meg. Relatív jelentőségüket a lenti táblázat ismerteti.    

 

Hulladékok és maradékok rendelkezésre állása energiatartalmuk alapján 

Rendelkezésre állás  

(Exajoule [EJ]/év) 
Becsült érték alsó határa Becsült érték felső határa 

Élelmiszer-hulladék 0,22 

Mezőgazdasági növényi 

maradékok 
0,8 3,6 

Elsődleges erdészeti maradékok 0,8 2,7 

Összesen 1,82 6,52 

   Az EU teljes 

energiafogyasztásában kitett 

hányad (százalék) 

3,9% 14,1% 

 

Az erőforrások fenti három vonala együttvéve jelentősen – négy és tizennégy százalék között – 

járulhatna hozzá az EU teljes energiaellátásához, amelyben az élelmiszer-hulladék által kitett hányad 

kicsi és egyre csökken. A fenti becslésekben azonban több lényeges bizonytalanság is fennáll. 

Európában nem vonatkozik harmonizált fogalommeghatározás az élelmiszer-hulladékra, sem a 

növényi és erdészeti maradékokra. Jelentős különbségek mutatkoznak az arra vonatkozó 

becslésekben is, hogy – a jelenlegi felhasználásokat figyelembe véve – a fenti maradékok mekkora 

hányada áll rendelkezésre, illetve milyen mértékű hasznosítást lehet megvalósíthatónak és 

elfogadhatónak tekinteni a környezeti és gazdasági korlátok fényében.  

Az anyagok ilyen léptékű mobilizálása lényeges akadályokba ütközik, ezek pedig a következők:  

 Az anyagok sokfélesége és az átlátható piacok hiánya. 

 Szétszórt eloszlásuk a teljes területen, illetve nagyon nagy számú gazdaságban és erdőben, 

valamint – az élelmiszer-hulladék esetében – több millió, különálló háztartásban.  

 A mezőgazdasági és erdészeti maradékok gyakran távoli és nem hozzáférhető helyen 

vannak.  

 A begyűjtés, szétválasztás és hasznosítás költsége viszonylag magas, mivel ezek általában 

viszonylag kis értéket képviselnek, nagy tömegű anyagok, amelyek ezért a költségekből és az 
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energiafogyasztásból eredő hátrányok nélkül nem szállíthatók nagy távolságra. Ezért 

létfontosságú az első szintű feldolgozás közeli stratégiai elhelyezkedése.  

 A fenntarthatósággal kapcsolatban is felmerülnek aggályok, nem utolsósorban azért, mert a 

szántóföldeken és az erdészeti területeken egyaránt elegendő mennyiségű maradékot kell a 

talajba visszajuttatni a talaj szervesanyag-tartalmának és ezáltal a talaj funkciójának 

megőrzéséhez. 

 Az ilyen anyagok begyűjtéséből és a kereskedelmi léptékű biofinomítók első generációjának 

létrehozásából adódó, viszonylag nagy költségek miatt határozott szakpolitikai jelzésekre 

van szükség a befektetők ösztönzésére. Ezeket még be kell vezetni. A jelenlegi uniós politika 

a piacot a bioenergia javára torzítja.  

Átalakító technológiák – termokémiai és biokémiai útvonalak 

A biomassza átalakítását célzó technológiák zöme jól ismert és régóta bevált, de vannak új 

technológiák is megjelenőben. A biomassza anyaga általában véve bizonyos fizikai előkezelést 

igényel, például az alkotórészek szétválasztása, a szárítás, aprítás és pelletálás érdekében. Ezután a 

feldolgozás egyrészt követheti a termokémiai útvonalat, amelyhez számottevő technológiai hő 

szükséges – itt említhető a hidrogénezés, a gázosítás és a pirolízis. Másrészt követheti a biokémiai 

útvonalat is, amely biológiai tényezőket, így például élesztőgombákat, baktériumokat, algákat, illetve 

enzimeket alkalmaz ahhoz, hogy a kiindulási anyagokat kivonja és a kívánt termékekké alakítsa. A 

három fő biológiai útvonal a transz-észterezés, a fermentálás és a frakcionálás.  

Érdekes lehetőség a hibrid termokémiai/biokémiai megközelítések alkalmazása, amelyek során a 

kiindulási anyagokat szintézisgázzá alakítják, amelyet ezután a szintézisgáz gazdasági szempontból 

kívánatos vegyi anyagokká fermentálására képes mikroorganizmusokkal alakítható át bizonyos 

anyagokká. Ez a megközelítés már fejlesztés alatt áll az üzemanyagnak szánt etil-alkohol céljára 

(például a Coskata és az Ineos Bio végzi), illetve sok más társaságnál a polihidroxi-alkanoátok (PHA), 

a poliolok és a propilén előállításához.  

A fenti különféle folyamatokból az alábbi termékek nyerhetők: hő, légi és más közlekedési módokat 

szolgáló üzemanyagok, villamos energia, fermentáció útján nyert vegyi anyagok, speciális vegyi 

anyagok, polimerek, és köztes vegyi anyagok széles köre. E vegyi anyagok felhasználhatósága viszont 

igen sokféle.  A bioműanyagok piaca különösen gyorsan nő. 

A fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések 

A hulladékok és maradékok biogazdaság keretében történő felhasználásának gyorsítását célzó 

intézkedések bevezetése előtt fontos a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések teljes körű megértése. 

Ez a terület élénk kutatás és vita tárgya, gyorsan változó és bonyolult menetrenddel. Öt nagy 

jelentőségű terület azonosítható.  

 Az éghajlati hatások különösen érdeklődésre tartanak számot, mivel a kormányzatok nagyrészt 

attól teszik függővé a bioanyagok energia és más alkalmazások céljára történő felhasználásának 

támogatását, hogy milyen mértékben járulnak hozzá az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Ezt 

pontosan kell mérni, kellően megalapozott életciklus-értékelések segítségével. A biomassza 

hulladékokból és maradékokból történő átalakításának több útvonala valóban jelentősen 

csökkenti a kibocsátásokat, de ez nem minden esetben van így, és az egyértelmű bizonyítékokon 

nyugvó alapok elengedhetetlenek. A mérséklő hatás a hulladékok és maradékok esetében 

általában jobb, mint az (élelmiszer-) növények esetén, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a 

földhasználat közvetett megváltozását.  

 Összesített erőforrás-hatékonyság. Vannak arra utaló adatok, hogy az ÜHG-kibocsátás 

csökkentésének mértéke növelhető, sok esetben azáltal, hogy megfelelő biológiai alapú anyagok 

előállításához biomasszát használnak fel ahelyett, hogy azt energia visszanyerése céljából 

elégetnék. Elvileg a kívánatos megközelítés az, ha a biomassza számos alkalmazását egy 
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különféle felhasználásokból álló, lépcsőzetes rendszerben egyesítik. Ez különösen az erdészeti 

biomassza esetében lényeges. Példának okáért az erdőben kitermelt faanyag elsődleges 

felhasználása tartós alkalmazás, például épületgerenda lenne. Ha már eljárt felette az idő, 

másodlagos célokra, például panelként lehetne felhasználni, és csak a végső szakaszban 

tüzelőanyagként. 

Ezenfelül a lenti ábra mutatja be, hogy a biomassza energiacélú felhasználása jár összességében, 

valamint az energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos hatások terén a legkisebb 

hozzáadott értékkel. A kiemelt felhasználást inkább a gyógyszerészeti vegyületek és finom 

vegyszerek jelentik a háromszög csúcsán.   

 

4. ábra: A biomassza értékét szemléltető háromszög 
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Forrás: Eickhout (2012) nyomán, az alábbi anyagból átemelve: 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/  

 

A kutatási eredmények szerint a bioanyagcélú felhasználás nem minden kétséget kizáróan és 

nem mindig előnyösebb a szilárd és gáznemű biomassza villamosenergia- és hőtermelést célzó 

felhasználásánál. Az életciklus-értékelések metaanalízise azonban azt jelzi, hogy amennyiben a 

biomasszát lépcsőzetesen hasznosítják, a kibocsátás hektáronként átlagosan további 10–20 tonna 

CO2-egyenértékkel csökkenthető. Ez rávilágít a biomassza lépcsőzetes felhasználásának 

fontosságára, felvetve, hogy – amennyiben lehetséges – a biomassza energia- és nem energiacélú 

felhasználását idővel kombinálni kell.  A fenti okok miatt a jelenlegi politikai keret 

kiegyensúlyozatlanságának átgondolása szükséges. Pillanatnyilag a bioenergiát jelentősen 

támogatja, más biomassza-felhasználó termékútvonalakat azonban nem.  

 Talaj: a talaj esetében a fő szempont az, hogy a mezőgazdasági növényekből származó 

maradékok és az erdészeti maradékok túlzott mértékű eltávolítása káros hatást gyakorolhat a 

talaj szervesanyag-tartalmára, szerkezetére és biológiai sokféleségére. Ez komoly probléma, 

mivel az európai talajok jó része eleve leromlott állapotú. Kulcsfontosságú a helyi viszonyok 

figyelembevétele. Számottevően változhat például, hogy milyen mennyiségben számít a 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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gabonaszalma eltávolítása a szántóföldekről elfogadhatónak.  A megújuló energiaforrásokról 

szóló irányelv ÜHG-elszámolási kerete nem veszi figyelembe a talajban található szénkészletben 

a maradékok eltávolítása miatt bekövetkező változásokat, és ezeket begyűjtésükig „nulla 

kibocsátásúnak” tekinti. Ezt át kell gondolni.  

 Víz: A hulladékokból és maradékokból származó, biológiai alapú termékek esetében a célzottan 

kiindulási anyagként történő felhasználásra szánt növények termesztésével járó hatások 

túlnyomó részét el kell kerülni: ezért általában véve kisebb lesz a „vízlábnyomuk”.  A 

maradékok szántóföldről és erdőkből történő, nagyobb mértékű begyűjtését azonban úgy kell 

kezelni, hogy megakadályozzák a víz okozta eróziót, és védjék a vízmegtartó kapacitást, mivel a 

talajszerkezet változásai befolyásolhatják ezeket. 

 Biológiai sokféleség: keveset tudunk arról, milyen hatást fejt ki a biológiai sokféleségre, ha 

Európában nagyobb léptékben zajlik a mezőgazdasági és erdészeti maradékok begyűjtése. A 

nem megfelelő gyakorlatok azonban a felszíni élőhelyekre, valamint a talaj állat- és 

növényvilágára egyaránt káros hatást gyakorolhatnak. A mezőgazdasági maradékok 

eltávolításának eredményeként a talajban élő állatok, növények és gombák fajegyütteseit érő 

következmények szorosan összefüggenek a talaj szervesanyag-tartalmára gyakorolt hatásokkal. 

A maradékok és hulladékok felhasználásának bármilyen, jelentős fokozását több kutatásnak, 

valamint megfelelő iránymutatásoknak és előírásoknak kell kísérniük.   

 

Hogyan tovább? 

A hulladékokon és maradékokon alapuló, innovatív biológiai útvonalakban számottevő potenciál 

rejlik, és ezeket tovább kell fejleszteni, különös tekintettel arra, hogy Európa az ilyen technológiák egy 

részében vezető szerepet tölthet be. Meggyőző érvek szólnak az ezen ágazat fejlesztésének 

ösztönzését célzó, további kollektív fellépés mellett. A befektetők és beszállítók számára azonban 

jelentős bizonytalanságok is fennállnak, a fő prioritások egyike tehát az átláthatóság és a jobb 

tájékoztatás biztosítása a hulladékok és maradékok rendelkezésre állásával, a feldolgozás 

lehetőségeivel és a fogyasztókat érintő előnyökkel kapcsolatban. Ezenfelül – mivel a biológiai alapú 

gazdasági fejlesztések lényegüknél fogva szükségszerűen kölcsönhatásban állnak az ökológiai 

rendszerekkel – jól megalapozott és látható garanciákat kell nyújtani arra nézve, hogy a biotermékek 

az ÜHG-kibocsátás és más, meghatározott környezeti változók tekintetében környezetvédelmi 

szempontból valóban előnyösebbek, mint a fosszilis alapú megfelelőik. Ezenfelül nem 

gyakorolhatnak jelentős hatást a vízre, a talajra és a biológiai sokféleségre. Ehhez a fenntarthatóságra 

nézve komoly biztosítékok szükségesek. A szakpolitikai fellépéseket három címszó alatt lehet 

mérlegelni. 

A hulladékok és maradékok kiinduló anyagainak mobilizálására három fő alternatíva említhető: 

 A földterületek kezelői számára rendelkezésre álló, támogató és tanácsadó intézkedések lehető 

legjobb kihasználása (pl. a KAP vidékfejlesztési politikája keretében); 

 Az élelmiszer-hulladék szétválasztásának és gyűjtésének tökéletesítése, valamint az anaerob 

emésztést célzó felhasználására vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata; 

 A biomasszával kapcsolatos fejlesztésre regionális megközelítés alkalmazása, pl. az új 

bioenergia- és biofinomító üzemek helyének kiválasztásakor. 

A demonstrációtól a kereskedelmi hasznosítás felé történő elmozdulás a hulladékokat és 

maradékokat felhasználó biofinomítók esetében. A fő alternatívák az alábbiak: 

 Finanszírozás nyújtása a szelektív, nagy léptékű demonstrációk vagy a kategóriájukban első 

üzemek létrehozásához (bizonyos közfinanszírozás szükséges); 
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 A biológiai alapú termékek iránti piaci kereslet ösztönzése a biológiai alapú termékekre 

vonatkozó előírások és címkék útján; 

 Támogatóbb szakpolitikai keret létrehozása az alábbiakat célzó fellépések révén: 

o a hagyományos, különösen az élelmiszernövényeken alapuló bioüzemanyagokhoz nyújtott 

támogatás csökkentése; 

o biológiai erőforrásokról szóló és a biomassza élelmiszer-, energia- és anyagcélú, hatékony 

felhasználására vonatkozó célkitűzések és elvek integrált körét meghatározó irányelv 

elfogadásának mérlegelése; 

o ösztönzők bevezetése az életciklusának végéhez ért biomassza energiacélú felhasználásához; 

o a fosszilis üzemanyagok támogatásának fokozatos megszüntetése a biológiai alapú kiindulási 

anyagok előmozdítása érdekében. 

A hulladék- és maradékfelhasználás környezeti fenntarthatóságának biztosítása érdekében: 

 A hulladékhierarchia tiszteletben tartását szolgáló környezeti biztosítékok bevezetése – az 

elsődlegesen kiemelt cél a hulladékkeletkezés elkerülése; 

 A talajban található szén kimerítésének elkerülése: 

o a biofinomítók üzemeltetőire vonatkozó előírások a talajokkal és az üvegházhatású gázok 

(közvetlen és közvetett) kibocsátásával kapcsolatban; 

o a KAP kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezéseinek részeként a talajban található 

szerves anyagok védelmének erősítése; 

o a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv ÜHG-elszámolási keretének kiterjesztése a talaj 

szénkészleteinek változására; 

o a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv fenntarthatósági kritériumainak kiterjesztése a 

bioenergia és a biológiai alapú termékek más formáira. 

A fenntarthatóságra vonatkozó, egyértelmű biztosítékokat úgy kell tekinteni, hogy csökkentik a 

szükséges környezeti teljesítménnyel kapcsolatos bizonytalanságot, és így végső soron jótékony 

hatásúak a beruházások vonzása terén.   
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8. KÖVETKEZTETÉSEK  

Az e dokumentumban összefoglalt öt tanulmány elismeri az EU erősségeit, nevezetesen azt, hogy 

sokféle és termelékeny mezőgazdasági rendszerrel, magas szintű szakértelemmel és beruházással, 

komoly kutatóintézetekkel és idővel nagy innovációs potenciállal jellemezhető, jelentős élelmiszer-

termelő. E tanulmányok együttesen azonosították az egyre növekvő, globális agrár-élelmiszeripari 

rendszerben betöltött szerepe során Európa előtt álló fő akadályok egy részét. Ez a szerep nem abban 

áll, hogy a szegényebb országokban jelentkező élelmiszerhiány ellensúlyozására fokozza a termelést, 

hanem abban, hogy erős és fenntartható erőforrásalapot hozzon létre, amelyhez mind a természetes 

erőforrások előállítása, mind azok megőrzése terén nagyobb kapacitás társul.  

A következő évtizedekben az EU-nak az alábbiakat kell meghatároznia, majd demonstrálnia: 

 Hogyan őrizhető meg és akár növelhető fenntartható módon a nagy terméshozam a tudásintenzív 

földgazdálkodás teljes körű kihasználásával; 

 Hogyan szervezhető jobban a szakpolitika annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelőket a 

szennyezés és a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás csökkentésére ösztönözzék és 

kötelezzék, ugyanakkor bővítsék az általuk nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat; 

 Hogyan lehet jelentős előrelépéseket elérni a hulladékkeletkezés és a káros túlfogyasztás 

csökkentése terén, valamint egészséges étrendet kialakítani, beleértve az állattenyésztésből 

származó termékek fogyasztásának mérséklését. 

 Hogyan csökkentsük Európa globális lábnyomát az élelmiszer-ellátás terén, a fenntarthatóság 

logikája mentén, valamint piaci változások révén módosítva a hazai termelés egyensúlyát. 

 Hogyan hangoljuk össze az energiapolitikát és a bioenergia szerepét különösen a mezőgazdasági 

termelés és a fenntartható földhasználat iránti kereslettel, első lehetőségként a hulladékok és a 

maradékok hasznosításával.  

A jelentés jelentős számú alternatívát és ajánlást foglal össze, amelyeket az európai intézmények, 

valamint a köz- és a magánszektor számos más szereplője átvehetne. Rámutat, hogy e nagyra törő 

ütemterv szerint haladás érhető el, és ebben a mezőgazdasági termelők, a fogyasztók, a táplálkozási 

szakemberek, az élelmiszer-feldolgozók és -kiskereskedők, az energiaszolgáltatók és a 

hulladékkezelők, valamint a szakpolitikai döntéshozók egyaránt szerepet vállalhatnak. Európában a 

közpolitika nagyobb szerepet játszik a mezőgazdaság és az élelmiszer-ipari rendszer irányításában, 

mint a világ sok más táján, és ez lehetőséget nyújt az EU számára a vezető szerep betöltésére, ha úgy 

kívánja.  

Ami az éghajlatváltozást illeti, az Európai Unió olyan ütemtervet követ, amely megadja a 

széntelenítés 2050-ig szükséges mértékére vonatkozó szakpolitika alakításának keretét. A 

mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás terén a célok kevésbé körülhatároltak, de hosszabb távú 

forgatókönyvek és előretekintő szakpolitikai keretek kidolgozására van szükség.  Ez segítené az 

agrár-élelmiszer ipari intézkedések jövő generációját alkotó, számos egyedi politika irányítását. Ezek 

közé tartoznak a jelenlegi „zöldebb” KAP-nak és a 2021-ben helyébe lépő utódjának végrehajtásához 

szükséges fellépések. Az itt megszülető döntések határozott jelzést adnak az EU által választott út 

irányáról.  

Az Európai Unió rövidebb távon közös környezetvédelmi és mezőgazdasági politikák fejlődő 

készletére támaszkodhat. A közös agrárpolitika reformja nemrég történt meg, azzal a szándékkal, 

hogy mind a környezet, mind az innováció nagyobb hangsúlyt kapjon. Ez egyes tagállamok számára 

annak lehetőségét termeti meg, hogy a következő hét éven át ilyen irányváltást kezdjenek, miközben 

a KAP továbbra is jelentős finanszírozást biztosít.    
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