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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Hogyan kerüljük el az élelmiszer-pazarlást: hatékonyabb élelmiszerláncra irányuló 
stratégiák az EU-ban
(2011/xxxx(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek az emberi egészség 
védelméről és a környezet minőségének megőrzéséről, védelméről és javításáról szóló 
191. és 192. cikkére,

– tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 98/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról szóló bizottsági zöld könyvről 
szóló, 2010. július 6-i állásfoglalására2,

– tekintettel a „Tisztességes jövedelem a gazdáknak: hatékonyabban működő élelmiszer-
ellátási lánc Európában” című, 2010. szeptember 7-i állásfoglalására3,

– tekintettel az élelmezésbiztonsággal összefüggésben a mezőgazdaság stratégiai ágazatként 
történő elismeréséről szóló 2011. január 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a 
területi kihívások kezelése” című, 2011. június 23-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának az EU-27 
élelmiszer-pazarlására vonatkozó előkészítő vizsgálatára (2010), 

– tekintettel a FAO globális élelmiszer-pazarlásról és élelmiszer-hulladékokról szóló 2011-
es tanulmányára,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel Európában az élelmiszerlánc összes láncszeme mentén az egészséges és élelmezési 
célra alkalmas élelmiszereknek minden évben egyre növekvő mennyisége, egyes 
becslések szerint akár 50%-a is hulladékká válik és kárba vész,

B. mivel a Bizottság által közzétett egyik tanulmány 89 millió tonnára, azaz fejenként 179 
kg-ra becsüli a 27 tagállam éves hulladéktermelését, az egyes országok és a különböző 

                                               

1 HL L 312., 2008.11.23., 3. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0264.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0302.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0006.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0000. (Jelentés A7-0202/2011).
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ágazatok közötti számottevő eltérésekkel, a mezőgazdaság termelési szintű veszteségeinek 
beszámítása nélkül,

C. mivel az Európai Unió területén továbbra is 79 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, 
vagyis az állampolgárok 15%-a részesül lakóhely szerinti országa átlagjövedelmének 
60%-ánál alacsonyabb jövedelemben, és közülük 16 millióan részesültek 
élelmiszersegélyekben jótékonysági intézményeken keresztül,

D. mivel a FAO által közzétett nyugtalanító számok szerint a világon jelenleg 925 millió 
embert fenyeget az alultápláltság veszélye és ez a szám egyre távolibbá teszi a szegénység 
és az éhínség arányának 2015-ig történő felére csökkentését előirányzó millenniumi 
fejlesztési célok megvalósítását,

E. mivel a FAO vizsgálatai alapján a világ népességének 7-ről 9 milliárdra történő 
növekedése az élelmiszer-ellátás 70%-os emelését teszi szükségessé 2050-ig,

F. mivel az élelmiszer-pazarlás csökkentése a világban uralkodó éhínség leküzdésének és 
csökkentésének, a FAO által becsült kereslet-növekedés kezelésének, valamint a népesség 
tápláltsági szintje javításának jelentős előfeltétele,

G. mivel az élelmiszer-pazarlás nemcsak etikai, hanem gazdasági, környezeti, szociális, 
táplálkozási és egészségügyi következményekkel is jár,

H. mivel a fejlődő országok részére élelmiszerláncuk hatékonyságának javításához nyújtott 
támogatás nem csak közvetlenül a helyi gazdaságok és e területek fenntartható 
növekedésének javára szolgálhat, hanem közvetett módon a világ mezőgazdasági 
termékeinek kereskedelmi egyensúlyát, valamint a természeti erőforrások újraelosztását is 
elősegítheti,

I. mivel egyre több tagállam indít kezdeményezéseket, hogy felhívja a közvélemény 
figyelmét az élelmiszer-pazarlás okaira, következményeire, csökkentésének módjaira, 
valamint a fenntarthatóság és a szolidaritás elve vezette tudományos és polgári kultúra 
előmozdítására,

J. mivel az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos elsődleges felelősség az agrár-
élelmiszeripari lánc szereplőit terheli, 

1. megjegyzi, hogy az élelmiszer-biztonság az emberiség alapvető joga, amely az 
egészséges, megfelelő és tápláló élelmiszerekhez való hozzáférés, azok rendelkezésre 
állása, felhasználása és időbeli stabilitása által valósul meg;

2. kéri a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az agrár-
élelmiszeripari lánc hatékonyságának javítására irányuló stratégiákat és sürgősen 
foglalkozzanak a teljes szállítói lánc mentén mutatkozó élelmiszer-pazarlás 
problémájával; sürgetve e két szempont prioritássá emelését az európai politika 
menetrendjében;

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nap mint nap tekintélyes mennyiségű, tökéletesen 
fogyasztható élelmiszert kezelnek hulladékként, ami élelmezési, környezeti, szociális és 
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gazdasági szempontból aggasztó következményekkel jár; ezért arra kéri a Bizottságot, 
hogy elemezze annak okait és következményeit, hogy Európában évente minden évben a 
megtermelt élelmiszer 50%-át kidobják, elpazarolják és hulladékként dolgozzák fel, 
végezzen pontos becslést az élelmiszer-pazarlásról és készítsen erről gazdasági, 
környezeti, táplálkozási és szociális hatásvizsgálatot; ezenkívül felkéri a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki konkrét intézkedéseket az élelmiszer-pazarlás 2025-ig történő felére 
csökkentése és ugyanakkor a biohulladék termelésének megelőzése érdekében;

4. úgy véli, hogy elengedhetetlen az élelmiszer-pazarlás csökkentése az élelmiszerlánc 
egésze mentén, a szántóföldtől egészen a fogyasztó asztaláig; kitart az összehangolt 
stratégia elfogadásának szükségessége mellett, amelyet európai szinten az élelmiszerlánc 
hatékonyságának javítására irányuló konkrét intézkedések követnek;

5. arra kéri a Bizottságot, hogy a fejlesztési politikák kidolgozása során támogassa az 
élelmiszer-pazarlás csökkentésére irányuló intézkedéseket a teljes agrár-élelmiszeripari 
lánc mentén a fejlődő országokban, ahol a termelési technikák, a termékek betakarítást 
követő kezelése, az infrastruktúrák, valamint a feldolgozási és csomagolási eljárások 
kritikusnak és meg nem felelőnek bizonyulnak;

6. megjegyzi, hogy zűrzavar áll fenn az „élelmiszer-pazarlás” és a „biohulladék” kifejezések 
meghatározása tekintetében; úgy véli, hogy „az élelmiszer-pazarlás” mindennapi 
jelentése azon élelmiszerek összességére utal, amelyeket gazdasági, esztétikai okokból, 
vagy a lejárati idő közelsége miatt kiselejteznek az agrár-élelmiszeripari láncból, noha 
még tökéletesen fogyaszthatóak és potenciálisan még emberi fogyasztásra is alkalmasak, 
és amelyek lehetséges alternatív felhasználás hiányában kiselejtezésre és hulladékként 
való elhelyezésre vannak ítélve, a környezet szempontjából negatív externáliákat, 
gazdasági költségeket és a vállalkozások hasznának elmaradását okozva;

7. megjegyzi, hogy Európában az élelmiszer-pazarlásnak nem létezik harmonizált 
fogalommeghatározása; ezért arra kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási 
javaslatot az élelmiszer-pazarlás tipológiájának meghatározásához és kéri, hogy a 
hulladékok meghatározásáról szóló jelenlegi jogszabályokba foglalja bele a 
mezőgazdasági eredetű biohulladékokat is;

8. hangsúlyozni kívánja, hogy a mezőgazdaság jellemzői miatt kulcsfontosságú és úttörő 
szerepet tölthet be az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemben; ennek következtében 
sürgeti a Bizottságot, hogy a mezőgazdasággal, kereskedelemmel és a mezőgazdasági 
termékek piaci forgalmazásával kapcsolatos új jogalkotási javaslataiba illesszen bele ebbe 
az irányba mutató ambiciózus intézkedéseket; együttes fellépést irányoz elő a kutatással, 
a tudománnyal, a technológiával, az oktatással, a népszerűsítéssel és a mezőgazdasági 
innovációval kapcsolatos beruházások területén az élelmiszer-pazarlás csökkentése, 
valamint a fogyasztók ösztönzése érdekében, hogy felelősségteljesebb és tudatosabb 
viselkedést mutassanak az élelmiszer-pazarlás megelőzése érdekében;

9. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek elősegítik a közvélemény figyelmének felhívását az élelmiszer-pazarlás okaira, 
következményeire, csökkentésének módjaira, valamint előmozdítják a fenntarthatóság és 
a szolidaritás elvei vezette tudományos és polgári kultúra kialakulását; különösen az 
iskolákban és a középiskolákban az élelmezésről szóló tanfolyamok bevezetését 
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irányozza elő az erkölcsösebb magatartás ösztönzése érdekében; hangsúlyozza a helyi 
önkormányzatok és vállalkozások jelentős szerepét az állampolgárok tájékoztatásában és 
támogatásában az élelmiszer-pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében;

10. üdvözli a különböző tagállamokban elindított, arra irányuló kezdeményezéseket, hogy 
helyi szinten összeszedjék az eladatlanul maradt mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 
termékeket és újból szétosszák azokat a vásárlóerővel nem rendelkező állampolgárok 
támogatása érdekében; hangsúlyozza ebben az értelemben egyrészt az önkéntesek értékes 
hozzájárulását a termékek osztályozásában és szétosztásában, másrészt a hivatásos 
szakemberekét, akik élelmiszer-pazarlás elleni rendszereket és intézkedéseket alakítanak 
ki;

11. szorgalmazza, hogy a Bizottság határozzon meg olyan eszközöket és intézkedéseket, 
amelyek ösztönzik az agrár-élelmiszeripari vállalkozások, a nagykereskedelmi piacok, az 
üzletek, az értékesítési csatornák, az étkezdék, valamint a köz-és magánétkeztetés 
fokozottabb bevonását az élelmiszer-pazarlás elleni gyakorlatokba;

12. felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az étkeztetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
közbeszerzési szerződéseket szabályozó jogszabályok esetleges módosítását annak 
érdekében, hogy a szerződés odaítélésekor, egyéb egyenlő feltételek mellett azokat a 
vállalkozásokat részesítsék előnyben, amelyek garantálják az ellátásba nem került 
(eladatlan) termékek ingyenes újraelosztását a vásárlóerővel nem rendelkező 
állampolgárok számára, és amelyek előmozdítják az elpazarolt élelmiszerek nagy 
tömegének csökkentését célzó konkrét intézkedéseket;

13. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje és ösztönözze az elpazarolt élelmiszerek nagy 
tömegének csökkentésére alkalmas intézkedéseket, mint például a kettős (kereskedelmi 
és fogyasztási) lejáratú címkézést, a hamarosan lejáró, vagy sérült termékek 
engedményes értékesítését, valamint a csomagolóanyagok csökkentését, hogy a 
környezettudatos terméktervezés segítségével elérjék a környezeti szempontból 
fenntartható termékek megvalósulását;

14. felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék és támogassák a kis- és közepes hatókörű, a 
helyi és regionális piachoz és fogyasztáshoz kapcsolódó fenntartható termelés 
ösztönzésére irányuló kezdeményezéseket; elismeri, hogy a helyi piacok környezeti 
szempontból fenntarthatóak és hozzájárulnak az elsődleges ágazat stabilitásához; kéri, 
hogy a jövőbeni közös agrárpolitika biztosítsa a szükséges finanszírozást a közvetlen 
eladások, a helyi piacok és a rövid vagy nulla kilométeres élelmiszerlánc 
előmozdításának valamennyi formájához;

15. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 2013-ban indítsa útjára az élelmiszer-
pazarlás elleni küzdelem európai évét, amely az európai polgárok tájékoztatásának és 
tudatossága növelésének jelentős eszköze és előmozdítója, és hívja fel a nemzeti 
kormányok figyelmét erre a jelentős témára abból a célból, hogy a közeljövőben 
megfelelő forrásokat irányozzanak elő a költségvetésben a kihívások leküzdéséhez;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanács és a Bizottság részére.
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INDOKOLÁS

Az élelmiszer-pazarlás olyan méreteket öltött, hogy világméretű problémának kell tekinteni, 
amely – a szántóföldtől kezdve egészen a fogyasztók asztaláig – az élelmiszerlánc minden 
egyes láncszemére hatással van.

Egyes, 1974-től napjainkig feldolgozott adatok szerint úgy becsülhető, hogy az elpazarolt 
élelmiszer mennyisége a világon 50%-kal nőtt.

Pazarlás történik a mezőgazdasági szántóföldeken, a feldolgozóiparban, a 
kiskereskedelemben, a fogyasztók otthonában, pazarlás zajlik az iparosodott és a fejlődő 
országokban. Az élelem tékozlása a termelési lánccal párhuzamos láncot hoz létre, ami 
negatív externáliák hosszú sorát idézi elő.

Az élelmiszer-pazarlás kérdése ellentmond az élelmiszer-ellátás alapvető problémájának, amit 
egy sor tényező veszélyeztet súlyosan, köztük a természeti forrásoknak a világ növekvő 
népességszámához viszonyított szűkössége, valamint a legszegényebb rétegek élelemhez való 
korlátozott hozzáférése.

Íme egy sor elemzés és gondolat arról, hogy hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló 
élelmiszereket.

A FAO megbízásából folytatott legújabb vizsgálat meglehetősen nyugtalanító adatokra világít 
rá, különösen az iparosodott világ vonatkozásában: az európaiak és az észak-amerikaiak 
évente körülbelül 95–115 kg ételt dobnak ki fejenként, míg a szubtrópusi Afrikában ez a szám 
6–11 kilogramm.

A pazarlás okai nem mindig ugyanazok: az agrár-élelmiszeripari lánc különböző szintjei, a 
termék típusa és az elpazarolt élelmiszer keletkezési helye szerint is változnak. Az 
élelmiszerláncot öt ágazatra osztva (mezőgazdasági termelés, kezelés és tárolás, piaci 
értékesítés és fogyasztás) megfigyelhető, hogy ezek mindegyikének különböző 
viselkedésmódjai hogyan vezetnek a tökéletesen fogyasztható élelmiszerek kiselejtezéséhez: a 
betakarításkor és tároláskor keletkező veszteségektől a kevéssé biztonságos körülmények 
között történő szállítástól, a csomagolási hibáktól, egészen az élelmiszer-ipari termékek 
megvásárlása és használata során tanúsított helytelen végfogyasztói szokásokig.

Az iparosodott országokban elsősorban a megtermelt élelmiszerek bősége miatt az élelmiszer-
pazarlás legnagyobb része az utolsó fázisokra – a piaci értékesítésre és a fogyasztásra –, míg a 
fejlődő országokban az első fázisokra összpontosul a fejlett mezőgazdasági eljárások, a 
hatékony közlekedési rendszerek és infrastruktúrák (például a hűtési lánc), valamint a 
biztonságos tárolási lehetőségek hiánya miatt.

Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a napjainkban termelt élelmiszer-mennyiséget hogyan 
lehetne élelmezési célokra újra felhasználni ahelyett, hogy más hulladékokhoz hasonlóan 
kidobnák, aminek a környezet és a gazdaság szempontjából jelentős hatásai, valamint etikai 
vonatkozásai is vannak.

Ugyanis a fogyasztásra nem kerülő élelmiszer-felesleg termelése környezeti szempontból 
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magas költségekkel jár, az energia és a természeti források (elsősorban víz) használatától az 
atmoszférába kibocsátott gázokig; a becslések szerint ugyanis az Európában kidobott 
körülbelül 89 millió tonna élelmiszer évente 170 millió tonna szén-dioxid egyenértékben vett 
kibocsátást eredményez. A később fel nem használt élelmiszerek termelésével okozott 
környezeti károkon kívül a hulladékkezelés és -elhelyezés költségeit és a termelő 
vállalkozások hasznának elmaradását is számításba kell venni.

Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemnek prioritássá kell előlépnie az európai politika 
napirendjében; a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak konkrét stratégiákat és 
intézkedéseket kell kialakítania annak érdekében, hogy az élelmiszer-pazarlás 2025-ig a teljes 
élelmiszer-ellátási láncban a felére csökkenjen, valamint azért, hogy hatékonyabb legyen az 
élelmiszerlánc és felhívják a közvélemény figyelmét egy olyan témára, amelyről még sok 
szempontból nem vesznek tudomást.

Rendkívül fontos a polgárok tájékoztatása nemcsak a pazarlás okairól és következményeiről, 
hanem csökkentésének módjairól is; emellett az erkölcsösebb magatartás ösztönzése 
érdekében a fenntarthatóság és a szolidaritás alapelveire irányuló tudományos és polgári 
kultúra előmozdítása is kiemelten fontos.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az önkéntes és hivatásos egyesületek által a pazarlás elleni 
kultúra népszerűsítése és megvalósítása érdekében tett spontán kezdeményezések – bárhol is 
került sor ezekre – rendkívül sikeresek voltak.

Ebbe az összefüggésbe illeszkedik az az igény, hogy a 2013-as évet kiáltsák ki az élelmiszer-
pazarlás elleni küzdelem európai évének, ami amellett, hogy a tájékoztatás jelentős eszköze 
lehet, az európai polgárok e fontos témával kapcsolatos tudatosságának előmozdítását is 
szolgálná.


