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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-pazarlás környezeti és etikai problémát jelent, illetve 
gazdasági költségekkel jár, ami mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára kihívást 
jelent;

2. hangsúlyozza, hogy politikai elhatározás szükséges ahhoz, hogy az élelmiszer 
pazarlásának véget vessünk; sürgeti, hogy a Bizottság az élelmiszer-pazarlás összes 
szempontja vonatkozásában az európai politikai menetrenden belül állapítsa meg a 
prioritásokat; kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködésben tűzzön ki 
célokat az élelmiszer pazarlásának csökkentésére, és arra kéri a tagállamokat és az összes 
érintett felet, hogy e célok megvalósítása érdekében vezessenek be gyakorlati 
intézkedéseket;

3. kéri, hogy a Bizottság működjön együtt a FAO-val, hogy az élelmiszer-pazarlás globális 
csökkentése érdekében meghatározzák a közös irányvonalakat;

4. emlékeztet a Bizottság vizsgálatának eredményeire (A fogyasztói öntudat fejlesztése az 
EU-ban – SEC(2011)0469), amelyek szerint a megkérdezett európaiak 18%-a nem érti a 
„minőségét megőrzi” kifejezést; kéri ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fűzzenek 
magyarázatot a címkéken szereplő dátumokhoz („minőségét megőrzi”, „szavatossági idő” 
„fogyasztható”), hogy egyrészt csökkentsék az élelmiszer fogyaszthatóságát illető 
bizonytalanságot, másrészt hogy pontos tájékoztatást nyújtsanak az emberek számára a 
minőségre utaló „minőségét megőrzi” felirat esetében a minimális eltarthatóság idejét 
illetően annak érdekében, hogy a fogyasztók az élelmiszerek fogyaszthatóságát illetően 
alapos döntést hozhassanak, mivel a „fogyasztható” felirat esetében ez a termék 
biztonságos voltára vonatkozik;

5. felhívja a figyelmet, hogy a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
közelmúltban elfogadott rendelet egyértelművé teszi, hogy a „fogyasztható” típusú 
címkével ellátott élelmiszerek a címkén szereplő dátum lejártát követően veszélyesnek 
tekintendők;

6. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy – az iskolásokkal 
kezdve – ösztönözzék az élelmiszer-pazarlás megelőzésére szolgáló tájékoztatási és 
oktatási kezdeményezéseket, amelyek növelik a fogyasztói tudatosságot és a felelős 
vásárlói viselkedést, továbbá megerősítik azt a tudatot, hogy az élelmiszer érték, illetve 
kifejlesztik a fogyaszthatóságra vonatkozóan a látvány, szag és íz alapján hozott ítéletet;
az élelmiszer-pazarlás megelőzésére vonatkozóan konkrét intézkedéseket ösztönöz az 
iskolák, a közigazgatási szektor, az állami, valamint a magánvállalkozások ebédlőiben;

7. kéri, hogy az élelmiszer-pazarlás problémájának fokozottabb figyelembe vétele érdekében 
a Bizottság főként a vendéglátás területén fontolja meg a közbeszerzési szabályok 
esetleges módosítását;



PE472.037v03-00 4/6 AD\880618HU.doc

HU

8. felkéri az érintett feleket, hogy vállaljanak nagyobb részt a felelősségben; ösztönzi őket, 
hogy erősítsék meg a koordinációt az élelmiszerlánc teljes hosszán, valamint javítsák a 
logisztikát, a szállítást, a készletgazdálkodást és a csomagolást az ellátási lánc teljes 
hosszán előforduló élelmiszer-pazarlással való foglalkozás érdekében; kéri továbbá a 
feleket, hogy a selejtesnek nyilvánított termékek csökkentése érdekében ismerjék el és 
magyarázzák meg a nem tökéletes alakkal/formával rendelkező mezőgazdasági termékek 
tápértékét;

9. hangsúlyozza, hogy fontos az újszerű gyártási technológiák fejlesztésébe, és ezáltal a 
termékek csomagolásának és konzerválásának hatékony technikáiba történő folyamatos 
beruházás;

10. kéri az élelmiszeripart és az egyéb szereplőket, hogy az élelmiszerek kiszerelése 
tekintetében álljon rendelkezésre többféle méret, hogy vegyék fontolóra az ömlesztett áruk 
palettájának szélesítését, és fokozottabban vegyék figyelembe az egyszemélyes 
háztartásokat az élelmiszer-pazarlás csökkentése és ezáltal a fogyasztók szénlábnyomának 
csökkentése érdekében;

11. sürgeti a kiskereskedőket és a helyi hatóságokat, hogy a fogyasztókkal való napi 
kapcsolatuk során hatékonyabban tájékoztassák őket az élelmiszerek tárolásának és 
felhasználásának módjairól, valamint ösztönözzék őket vásárlásaik megtervezésére 
(például figyelemfelkeltő kampányok révén); úgy véli, hogy a kedvezményes 
ajánlatoknak nagyobb mértékben kellene a készletfeleslegre és a nemsokára lejáró 
szavatosságú, megsérült élelmiszerekre irányulnia, például a szavatossági idő lejárta előtt 
50%-os kedvezmény nyújtásával;

12. felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve adjon ki ajánlásokat a hűtési 
hőmérsékleteket illetően, azon bizonyítékok alapján, melyek szerint a nem megfelelő és 
nem optimális hőmérséklet miatt az élelmiszerek megromlanak, és ez szükségtelen 
pazarláshoz vezet; hangsúlyozza, hogy a hőmérsékletszintek az ellátási lánc teljes hosszán 
történő harmonizálása fokozza a termékek eltarthatóságát és csökkenti az élelmiszer-
pazarlást a határokon túlra szállított és értékesített termékek esetében;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen közzé felhasználóbarát kézikönyvet a hamarosan lejáró 
szavatosságú termékek felhasználásáról, így biztosítva az élelmiszer-adományok vagy 
állati takarmányok biztonságát, az élelmiszerláncra vonatkozó, az érdekeltek által 
folytatott gyakorlatokra építve, többek között például annak érdekében, hogy a kínálatot a 
kereslettel gyorsabban és hatékonyabban lehessen összehangolni;

14. felhívja a figyelmet a selejtezés egyik alternatívájaként a biológiailag lebomló 
élelmiszerek komposztálásának fejlesztésére; üdvözli a tagállamok kezdeményezését, 
amely a polgároknak e célra kollektív teret biztosít; kéri, hogy a Bizottság bátorítsa ezt a 
lépést a tapasztalatok és bevált gyakorlatok európai szintű cseréjének támogatásával;

15. kéri, hogy a tagállamok az élelmiszer-pazarlás korlátozását célzó gazdasági ösztönzőket 
dolgozzanak ki;

16. megjegyzi, hogy a tagállamok javíthatnak hulladékgazdálkodásukon, és így 
hozzájárulhatnak az élelmiszerlánc hatékonyságának fokozásához; kéri, hogy a Bizottság 
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vizsgálja meg a hulladékgazdálkodás minősége és az élelmiszer-pazarlás közötti 
kapcsolatot, valamint értékelje, hogy milyen intézkedésekre van szükség az élelmiszer-
pazarlás csökkentése érdekében a hulladékgazdálkodás terén;

17. úgy véli, hogy a fogyasztók, a termelők, az előállítók, a kiskereskedők, a vendéglátóipari 
egységek, az éttermek, valamint a közigazgatási és a nem kormányzati szervek közötti 
együttműködés erősítése révén csökkenteni lehetne az élelmiszer pazarlását; ösztönzi az
internet és az új technológiák felhasználását erre a célra;

18. felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és az érintett feleket a bevált gyakorlatok cseréjére az 
illetékes fórumok és platformok – például az EU Retail Forum on Sustainability (az uniós 
kiskereskedelmi fórum a fenntarthatóságról), az European Food Sustainable Consumption 
and Production Roundtable (a fenntartható fogyasztás és termelés uniós kerekasztala), a 
High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain (magas szintű fórum egy 
jobban működő élelmiszer-ellátási láncért), „a fenntartható élelmiszer barátai” elnevezésű 
informális tagállami hálózat és a Consumer Goods Forum (fogyasztási cikkek fóruma) stb. 
tudását ötvözve.
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