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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– mivel Európa egészét tekintve a termelési, a betakarítás utáni és a feldolgozási szakaszban 
keletkező élelmiszer-veszteség, valamint a kiskereskedelmi és fogyasztási szakaszban 
elpazarolt élelmiszer egy főre jutó éves mennyisége 280 kg1, és ennek nagy része 
hulladéklerakókba vagy hulladékégetőkbe kerül, ahol a rothadási, illetve az égési folyamat 
során nagy mennyiségű üvegházhatású gáz (metán) keletkezik;

– mivel Európában és Észak-Amerikában az élelmiszer-pazarlás elsősorban a 
kiskereskedelmi és a fogyasztási szakaszban jelentkezik, szemben a fejlődő világgal, ahol 
a termelés, a betakarítás, a feldolgozás és a szállítás szakaszában merülnek fel a fő 
problémák;

1. meg van győződve arról, hogy az élelmiszer-veszteség megelőzésének az uniós 
biohulladék-politika legfőbb prioritásának kell lennie, etikai és környezetvédelmi 
szempontból egyaránt;

2. tudatában van annak, hogy az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-pazarlás bizonyos 
mértékig elkerülhetetlen jelenség, amelyet bekövetkezését követően a rendelkezésünkre 
álló legjobb eszközökkel kell kezelni, és amely nemcsak technológiai, hanem magatartási 
téren is beruházásokat tesz szükségessé a legkevésbé kedvező opciók, azaz a 
hulladéklerakás és a hulladékégetés elkerülése érdekében;

3. tudatában van annak, hogy Európában, ahol az élelmiszer-pazarlás leginkább a 
kiskereskedelem és a fogyasztás szintjén jelentkezik, viszonylag kevés lehetőség van a 
helyzet javítását célzó rendeletek és jogszabályok bevezetésére, és hogy a legtöbb haszon 
a bevált gyakorlatok cseréjéből, az élelmiszer-kezelés gyakorlatának javításából és a 
vállalatok, illetve az egyének magatartásának változásából származhat; ezért sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak támogatást az e célok elérésére irányuló 
kampányokra; 

4. úgy véli, hogy a túlzott minőségi követelményekből adódóan (akár európai vagy nemzeti 
jogszabályok, akár belső vállalati szabályok írják elő azokat) sok a szükségtelen selejt, 
ami növeli az elpazarolt élelmiszer mennyiségét;

5. utal az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról szóló bizottsági zöld könyvről szóló 
2010. július 6-i állásfoglalására2, különösen annak (1)–(4) bekezdésére, amelyekben az 
Európai Parlament sürgette a Bizottságot, hogy dolgozzon ki külön jogalkotási javaslatot a 
biohulladék – amelynek az élelmiszer-hulladék csak egy része – kezelésére vonatkozóan;

                                               
1 Global Food Losses and Food Waste (Globális élelmiszer-veszteségek és élelmiszer-pazarlás), FAO, Róma 
2011., 5. o., 2. ábra.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0264.
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6. úgy véli, hogy a hulladékégetés csak akkor fogadható el, ha összekapcsolódik az 
energetikai hasznosítással, és elejét veszi az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak;

7. kéri a tagállamokat, hogy támogassák a termékek fenntartható helyi termelését és 
forgalmazását, elkerülve ezáltal a hosszú és gyakran bonyolult logisztikai eljárásokat, és 
csökkentve a szénlábnyomot.


