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JAVASLATOK

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

1. véleménye szerint a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az erdészet és a vidéki övezetek a 
körforgásos gazdaság és a biogazdaság fontos összetevői; úgy véli, hogy mivel a 
fenntartható mezőgazdaság közvetlenül a természet ciklusain és folyamatain alapszik, 
teljes mértékben összeegyeztethető a megfelelően működő körforgásos gazdaság 
modelljével, egészséges és hozzáférhető élelmiszereket biztosítva;

2. úgy véli, hogy az Uniónak továbbra is prioritásként kell kezelnie a biogazdaságot, hogy 
elérje teljes potenciálját, ezért a vonatkozó intézkedéseknek és a finanszírozásnak 
koherensnek kell lenniük; hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság és a biogazdaság 
megoldást jelenthet a mezőgazdasági ágazat előtt álló kihívásokra, beleértve azokat, 
amelyek a Covid19-válság által kerültek felszínre; 

3. úgy véli, hogy a körforgásos gazdaság elve a mezőgazdasági ágazatnak nemcsak a 
fenntarthatóságát, hanem a hosszú távú versenyképességét is javíthatja; hangsúlyozza, 
hogy a fiatal mezőgazdasági termelők és a generációs megújulás a mezőgazdaságban, 
valamint az agrár-élelmiszeripari kis- és középvállalkozások (kkv-k) fontos szerepet 
játszhatnak – és már most is játszanak – a körforgásos gazdaságra való átállásban;

4. hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság és az inkluzívabb, fenntarthatóbb, 
környezet- és éghajlatbarát élelmiszer-ellátási lánc felé való elmozdulás elősegítheti a 
vállalkozások létrehozását és a vállalkozói szellemet a kkv-k körében;

5. üdvözli a Bizottság közleményét a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési 
tervről, mivel az teljes mértékben tükrözi a fenntartható fejlődés feltételeinek eleget 
tevő gazdasághoz szükséges változásokat, lehetővé téve a munkahelyteremtést, egyúttal 
az éghajlat, a környezet és a biológiai sokféleség védelmét;

6. hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság elve  bővítheti a lehetőségeket a teljes 
élelmiszeripari ágazat értékláncának erőforrás-hatékonyabbá tételére, mivel csökkenti a 
külső adalékanyagok mennyiségét és a túlzott trágyázás okozta szivárgást, ezért 
elősegíti a tápanyag-ciklus hiányainak pótlását, a káros környezeti kibocsátások, az 
áringadozások és a termelési költségek csökkentését és megvalósítja a 
fenntarthatóságot;

7. megjegyzi, hogy 2015-ben a biogazdaság becslések szerint több mint 2,3 billió euró 
értékű piacot és 20 millió munkahelyet jelentett, és az Unió teljes 
foglalkoztatottságának 8,2 %-át biztosította;

8. úgy véli, hogy a cselekvési terv bejelentése egyértelmű felhívás a gazdaságok termelési 
modelljeinek minőségi átalakítására és optimalizálására az olyan fenntarthatóbb 
termelési gyakorlatok, új koncepciók és rendszerek irányába, mint például az 
agroökológia, a kevesebb talajforgatással járó, a termőtalajt kímélő művelés, többek 
között precíziós és intelligens technikák alkalmazásával a természeti erőforrások 
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leromlásának és szűkösségének, illetve a termelésnövelés ebből fakadó 
szükségességének megelőzése céljából;

9. megjegyzi, hogy a közlemény egy fenntarthatóbb, takarékosabb, autonómabb és 
reziliensebb mezőgazdaságot tükröz; hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság 
modellje és az azzal járó változások az élelmiszer-feldolgozó és -kereskedelmi ágazatot, 
valamint a mezőgazdasági biogazdálkodás egészét is érintik;

10. úgy véli, hogy a körforgásos gazdaság elvei többek között az alábbiakat foglalják 
magukban:

– az energiaforrások jobb felhasználása, például az üzemanyag-fogyasztás és az 
épületek hőhatékonysága terén;

– víztárolás és -takarékosság, például víztakarékos öntözőrendszerek révén, a zárt 
rendszerekből származó víz visszanyerésével és újrahasznosításával, valamint 
víztárolással és -visszatartással, különösen a talajban, a talaj élővilágában és a 
növényzetben;

– a takarmányozás során használt erőforrások hatékonyabb felhasználása, például az 
állatok takarmányozásának és táplálkozásának áthelyezése és ésszerűsítése, 
valamint a szállítási távolságok csökkentése;

– a természetes folyamatokból származó ökológiai eredetű termékek (biotrágyák, 
biostimulánsok és biológiai védekezéshez használható anyagok) nagyobb mértékű 
használata, lehetőség szerint a nem megújuló vegyi anyagok (pl. szintetikus 
műtrágyák és növényvédő szerek) helyettesítésével;

– annak lehetővé tétele a mezőgazdasági termelők és termelői csoportok számára, 
hogy együttműködést és szinergiákat alakítsanak ki, lehetővé téve a berendezések 
és létesítmények hatékonyabb használatát és megelőzve az eszközök túlzott 
felhalmozódását, ami gyakran az adótervezésen alapuló beruházásmenedzsmenttel 
párosul;

– az érdekelt felek közötti fokozott együttműködés, beleértve az együttműködési 
modellek előmozdítását és további szinergiák kialakítását helyi szinten, kollektív 
és közös kötelezettségvállalások révén;

11. hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság megoldásokat nyújthat a Covid19-válság 
által felszínre került új kihívásokra azáltal, hogy csökkenti az agrár-élelmiszeripari 
értékláncok sebezhetőségét;

12. úgy véli, hogy az EU gazdaságélénkítési tervének (Next Generation EU) támogatást kell 
nyújtania a helyi és regionális agrár-élelmiszeripari értékláncok létrehozásához, 
megerősítéséhez, és ellenálló képességük növeléséhez, új, fenntartható gazdálkodási 
gyakorlatok, valamint a körforgásos gazdaságra vonatkozó kezdeményezések 
bevezetése révén;

13. a növényi fehérjék kínálatára vonatkozó uniós stratégiai terv mielőbbi végrehajtására 
szólít fel a tagállamok stratégiai tervei révén, lehetőleg legkésőbb a következő közös 
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agrárpolitika (KAP) hatálybalépéséig;

14. úgy véli, hogy egy ilyen tervnek elő kell mozdítania a zöldségek, köztük a hüvelyesek, 
mint nitrogénmegkötő növények termesztését és fogyasztását, valamint a saját 
termesztésű takarmánynövényekét, amelyek számos mezőgazdasági és környezeti 
előnnyel járnak, és csökkenthetik a távoli országokkal szembeni importfüggőségeket, 
beleértve azokat is, amelyek figyelmen kívül hagyják a környezetet, a biológiai 
sokféleséget vagy az emberi jogokat;

15. hangsúlyozza, hogy ennek a tervnek meg kell tiltania az uniós egészségügyi, 
környezetvédelmi és éghajlati normákat sértő vagy az erdőirtáshoz hozzájáruló 
termékek behozatalát; úgy véli továbbá, hogy az új fehérjenövények termesztése 
Európában új lehetőségeket teremthet a mezőgazdasági termelők számára; hangsúlyozza 
a kutatás és innováció alapvető szerepét az EU fehérjeimport-függőségének csökkentése 
terén, és felhívja az Európai Bizottságot, hogy a KAP keretében biztosítson megfelelő 
támogatást az Európai horizont program és a közös agrárpolitika révén a mezőgazdasági 
termelékenység és fenntarthatóság számára;

16. úgy véli, hogy a körforgásos gazdaság és a biogazdaság lehetőségeket kínál a 
mezőgazdasági termelők és szövetkezeteik számára az éghajlat-semleges európai 
gazdaság felé történő átmenet során; emlékeztet arra, hogy lehetővé kell tenni a 
mezőgazdasági termelők számára, hogy a mezőgazdasági üzemekben keletkező 
mezőgazdasági hulladékot és maradékanyagokat, valamint az újrafeldolgozott szerves 
trágyák gyártását alternatívaként használják fel az importált foszfor  – amelynek 
globális forrásai egyre csökkennek –  vagy a szintetikus nitrogén az importált foszfor;

17. úgy véli, hogy e szerves trágyák előállításának szigorú egészségügyi és 
környezetvédelmi előírásoknak, valamint uniós szinten meghatározott nyomon 
követhetőségi szabályoknak kell megfelelnie;

18. megjegyzi annak általános szükségességét, hogy a mezőgazdasági termelők – különösen 
azok, akik olyan tanúsítási rendszerek keretében termelnek, mint az ökológiai 
rendszerek – biztosítsák, hogy az ilyen trágyák mentesek legyenek a talajt szennyező 
anyagoktól1;

19. hangsúlyozza, hogy további kutatásokkal kell feltárni a mezőgazdasági 
maradékanyagok hozzáadott értéket nyújtó felhasználási módjait, valamint azt, hogy a 
bioalapú innováció milyen lehetőségeket rejt magában az új értékláncok, technológiák 
és folyamatok, gazdasági tevékenységek és munkahelyek létrehozása terén, lehetőséget 
teremtve a regionális gazdaságok, valamint a helyi és vidéki területek újjáélesztésére;

20. tudomásul veszi a trágyagazdálkodás lehetőségeit a szerves trágyák előmozdítása, a 
talaj széntartalmának javítása és ezáltal a szén megkötésében való részvétel terén;

21. hangsúlyozza, hogy az európai bioüzemanyag-termelés csak akkor lehet összhangban a 
körforgásos gazdaság alapelveivel, ha melléktermékekből, valamint a hulladékok vagy 
maradékanyagok hasznosításából és felhasználásából származik, ha a mezőgazdasági 

1 nehézfémek, gyógyszermaradványok, hormonok, mikrobiológiai kórokozók, mikroműanyagok, üveg stb.
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területek kis részét foglalja el, és ha nem okozza az élelmiszerek árának növekedését;

22. megjegyzi ezzel összefüggésben a biogáz-előállító üzemekben felhasznált helyi eredetű 
mezőgazdasági hulladék, élelmiszer-hulladék és zöld települési hulladék regionális 
fejlesztési és foglalkoztatási potenciálját; kiemeli a fenntartható, megújuló és 
éghajlatbarát energiatermelés szerepét, amely a fosszilis tüzelőanyagok hatékony 
helyettesítője;

23. hangsúlyozza, hogy a fenntartható  erdőgazdálkodás alapvető fontosságú annak 
érdekében, hogy a faalapú anyagok széntárolóként működhessenek, és helyettesíthessék 
a fosszilis tüzelőanyagokból származó vagy nem megújuló anyagokat az ipari 
felhasználás során, például az építőipar, a rosttermékek, a textíliák, a kompozitok, a 
bioműanyagok és a vegyi anyagok terén;

24. felszólít a szén-dioxidot hosszú távon tároló, fenntartható faipari termékek 
előmozdítására a kibocsátásintenzív anyagok és termelés helyettesítése érdekében; 
megjegyzi továbbá, hogy az erdők területének megfelelő körülmények közötti növelése 
nyomán a szén-dioxid-elnyelés is nőhet, egyúttal munkahelyeket is teremt és növeli a 
jövedelmet a vidéki és városi területeken; úgy véli, hogy a fenntartható erdészeti ágazat 
megvalósítása, valamint a természetvédelem révén nyújtott közjavak és szolgáltatások 
kompenzálása hozzájárulhat az egész EU-ra kiterjedő biogazdaság megerősítéséhez;

25. hangsúlyozza, hogy a körforgásos biogazdaságok kialakításához az üzleti ösztönzőket 
össze kellene hangolni a szakpolitikai célokkal, és új készségekre, valamint a képzés és 
az oktatás során szerzett ismeretek megszerzésére, megosztására és alkalmazására lenne 
szükség az ágazat igényeinek való megfelelés, valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy a készségek jobban megfeleljenek a munkahelyeknek;

26. hangsúlyozza, hogy az erős kutatási és innovációs politikák révén elő kell mozdítani a 
körforgásos biogazdaság térnyerését; megjegyzi, hogy a Horizont 2020 keretprogramon 
belül a biogazdasághoz kapcsolódó kutatásra és innovációra fordított minden euró 
hozzávetőleg 10 euró hozzáadott értéket teremt;

27. megjegyzi, hogy a körforgásos gazdaság lehetőséget nyújthat az erőforrások 
hatékonyabb felhasználására, a termelők számára tisztességes árat biztosító regionális és 
helyi élelmiszerrendszerek előmozdítására, a rövid ellátási láncok, valamint az 
élelmiszertermékek és eredetük közötti kapcsolat megerősítésére, a vidéki térségek, a 
vidéki gazdaságok és ezáltal a társadalmi és területi kohézió fejlesztésére, valamint a 
diverzifikáció és a mezőgazdasági üzemek terményei közötti komplementaritás 
ösztönzésére;

28. megjegyzi továbbá a körforgásos gazdaságban rejlő potenciált a mezőgazdasági 
termelők élelmiszerrendszerben és társadalomban betöltött pozíciójának megerősítésére; 
hangsúlyozza a nemzeti, regionális és helyi közigazgatások szerepét e rövid ellátási 
láncok kialakításában;

29. kéri, hogy a körforgásos gazdaság szén-dioxid-elnyeléssel kapcsolatos szélesebb körű 
ösztönzői keretében teljes mértékben tartsák tiszteletben a biológiai sokféleséget és a 
környezetet; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy szabályozási keret 
kidolgozását, amely szilárd és átlátható szén-dioxid-elszámoláson alapul, a szén-dioxid-
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eltávolítás hitelességének nyomon követése és ellenőrzése érdekében;

30. támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy javítsa a fogyasztók tájékoztatását a 
táplálkozási és ökológiai információk tekintetében, valamint az eredetmegjelölés 
javítása révén; felhív a termékek fenntarthatósági jellemzőit feltüntető önkéntes 
címkézés bevezetésére;

31. hangsúlyozza az uniós polgárok azon jogát, hogy pontos tájékoztatást kapjanak az 
élelmiszerek, a takarmányok, az erdészeti és más bioalapú termékek környezeti 
hatásairól; felhív szilárd, pontos és harmonizált számítási módszerek alkalmazására e 
hatások értékelése érdekében, megbízható, szakértők által értékelt tudományos 
eredmények alapján; kiemeli, hogy ezeknek a számítási módszereknek/súlyozásoknak 
ösztönözniük kell a környezetbarát termelési módszereket, és figyelembe kell venniük 
az elsőként cselekvők által tett erőfeszítéseket;

32. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fektessenek be a körforgásos 
gazdasággal kapcsolatos új kezdeményezésekbe azzal a céllal, hogy jobb infrastruktúrát 
teremtsenek a körforgásos gazdaság számára;

33. szorgalmazza intézkedési hierarchia bevezetését az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem 
terén: elsőbbséget biztosítva a megelőzésnek, ezt követi az élelmiszer-hulladék 
felhasználása adományozás vagy feldolgozás révén, végül megvizsgálva az állati 
takarmányként vagy energiaforrásként történő hasznosítás lehetőségét;

34. felszólít a megelőzés erősítésére a teljes élelmiszerlánc mentén, mind a polgárok 
körében végzett intenzívebb tájékoztatás, mind pedig az élelmiszertermelők, -
feldolgozók és -kereskedők számára megfelelő intézkedések és kezdeményezések 
révén;

35. további intézkedésekre szólít fel az élelmiszerlánc lerövidítésének elősegítése 
érdekében, ezáltal csökkentve az élelmiszer-hulladék keletkezésének szakaszait; 
hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-pazarlás súlyos környezeti következményekkel jár, 
hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, és a korlátozott erőforrások – köztük a termőföld, az 
energia, a víz – pazarlását, valamint a biodiverzitás csökkenését jelenti; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy „a gazdaságtól az asztalig” stratégián keresztül terjesszen elő gyors 
javaslatokat az élelmiszer-hulladék 2030-ig felére történő csökkentésére vonatkozó cél 
megvalósítása érdekében;

36. kiemeli, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az élelmiszerek egyéni 
igényekhez igazított csomagolása között, amely ugyanakkor megakadályozza az 
élelmiszerek megromlását és ezáltal az élelmiszer-termelési erőforrások elvesztését;

37. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg az elkerülhető hulladék és az előre nem látható 
körülményekből eredő elkerülhetetlen veszteségek közötti különbségtételt;

38. felszólít az olyan mezőgazdasági ágazatok elismerésére, amelyek már a körforgásos 
gazdaság elvei szerint működnek, például azok, amelyek mezőgazdasági és élelmiszer-
hulladékáramot használnak fel;

39. rámutat arra, hogy az élelmiszer-csomagolások fontos feladatot látnak el, mivel javítják 
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a termék higiéniáját, minőségét, eltarthatóságát, valamint a termékkel kapcsolatos 
hasznos tájékoztatással szolgálnak;

40. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot új jogszabályra a túlcsomagolás és a 
hulladéktermelés kezelése érdekében, és nyújtson támogatást a másodlagos 
nyersanyagok és melléktermékek integrált egységes piacának létrehozásához;

41. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az élelmiszer-csomagolások feladatait a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv céljainak elérésére tett lépések 
során;

42. megjegyzi, hogy az elkerülhetetlen élelmiszer-veszteségek, illetve -hulladékok és az 
élelmiszerláncból származó melléktermékek felhasználásának optimalizálása terén 
lehetőségek rejlenek a körforgásos gazdaságban; kiemeli a pazarlásnak a termelési 
folyamat során való csökkentésére nyújtott lehetőségeket az olyan innovatív technikák 
és technológiák használata révén, amelyek feldolgozott termékké alakítják azokat a 
termékeket, amelyek nem felelnek meg a piaci normáknak;

43. tudomásul veszi a termelők közötti együttműködés és a digitalizáció terén megvalósuló 
innovációk előnyeit, amelyek megkönnyítik az adatokhoz való hozzáférést, az 
előrejelzés kérését, valamint az előzetes termelési programok kidolgozását a 
gazdálkodók számára, ami által jobban a kereslethez tudják igazítani termelésüket, 
jobban össze tudják hangolni tevékenységüket az élelmiszer-ellátási lánc többi 
ágazatával, a pazarlást pedig a minimális mértékre tudják csökkenteni;

44. több érdekelet egybefogó megközelítésre szólít fel az eladatlan, el nem fogyasztott és 
ehetetlen élelmiszerek összegyűjtésére és a takarmánygyártásba történő átirányításra, 
felhívja ezért a Bizottságot, hogy elemezze a lejárt élelmiszerek takarmány-előállításhoz 
történő felhasználása útjában álló jogi akadályokat, és mozdítsa elő az e területre 
vonatkozó kutatást, egyidejűleg hangsúlyozva a fokozott nyomonkövethetőség, a 
biológiai biztonságra irányuló előírásoknak való megfelelés és az élelmiszer-biztonsági 
kockázatot teljes mértékben megszüntető elkülönítési és kezelési eljárások 
alkalmazásának szükségességét;

45. hangsúlyozza a fenntartható mezőgazdasági technológiákra irányuló kutatás és 
fejlesztés fontosságát, amelyeket a mezőgazdasági termelők és a szélesebb társadalom 
igényeihez kell igazítani; rámutat különösen a kis- és közepes méretű mezőgazdasági 
termelők sajátos igényeire, valamint arra, hogy a kutatást és fejlesztést a 
méretgazdaságosság és a költségek szempontjából megfelelő technológiákhoz való 
hozzáférésre kell összpontosítani;

46. úgy véli, hogy a körforgásos gazdaság területén megvalósuló minden újításnak meg kell 
felelnie az Európai Unió jogszabályainak és az európai zöld megállapodás alapelveinek, 
és az elővigyázatosság elve alapján nem lehet káros a környezetre, a biológiai 
sokféleségre és az egészségre.

47. kéri a Bizottságot, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervben 
szereplő minden tervezett intézkedés esetében végezzen hatásvizsgálatot annak 
érdekében, hogy megvédje a vállalkozások jelenlegi és jövőbeli gazdasági érdekeit, és 
biztosítsa a „ne okozzunk kárt” („do no harm”) hozzáállás érvényesülését az uniós 
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polgárok érdekében;

48. kiemeli az Európai horizont program 6. klaszterének az ismeretek előmozdításában, a 
kapacitások kiépítésében, valamint olyan innovatív megoldások kidolgozásában és 
bemutatásában betöltött szerepét, amelyek felgyorsítják a körforgásos gazdaságra való 
átállást, és ezáltal vonzó munkahelyeket teremtenek a vidéki közösségekben, fokozzák 
az értékteremtést és a versenyképességet;

49. úgy véli, hogy a mezőgazdasági földterületek  elsősorban élelmiszer- és 
takarmánytermelésre valók, és hogy a műanyagok biológiai eredetű nyersanyagait 
elsősorban az élelmiszerektől eltérő hulladékanyagokból kell előállítani;

50. Felhív a mezőgazdasági termelés hulladékainak gyűjtésére, szétválogatására és 
újrafeldolgozására szolgáló láncok létrehozására Európa-szerte, amelyek az összes 
érdekelt fél, a gazdálkodók, a forgalmazók és a gyártók közös felelősségén kell, hogy 
alapuljanak;

51. úgy véli továbbá, hogy a Bizottság által előirányzott műanyaghulladék-stratégiai terv 
különösen hasznos a mezőgazdaság számára, mivel a mezőgazdaságban használt 
műanyagok újrafeldolgozása terén jelentkező költségek és nehézségek nagy kihívást 
jelentenek az ágazat számára;

52. felszólít az oxo-fragmentálódó műanyag fóliák fokozatos kivonására, és támogatja az 
olyan biológiai eredetű és biológiailag lebomló anyagok használatát, amelyek 
természetes környezeti feltételek mellett rövid időn belül szén-dioxiddá és vízzé 
bomlanak le, és megfelelnek különösen a hulladék, a talajszennyezés és a 
bioakkumuláció visszaszorítására vonatkozó uniós követelményeknek; hangsúlyozza a 
normál körülmények között biológiailag lebomló műanyagok és a pusztán biológiai 
eredetű, ám biológiailag nem lebomló műanyagok egyértelmű címkézésének 
szükségességét;

53. üdvözli a bioalapú műanyagok beszerzésére, címkézésére és felhasználására vonatkozó 
politikai keret kidolgozásának szándékát; kiemeli, hogy a bioműanyagok fő forrásának a 
mezőgazdasági termelés és az agrár-élelmiszeripar azon hulladék- és mellékáramainak 
kell lenniük, amelyek nem használhatók fel élelmiszerként, takarmányként vagy 
komposztként;

54. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fektessenek be az új újrafeldolgozási 
technológiákba a válogató és újrafeldolgozó üzemek és infrastruktúrájuk, valamint az 
újrahasználati eljárások és technikák technológiai fejlesztésének optimalizálása és 
előmozdítása érdekében; ezzel összefüggésben felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza 
ki az újrafeldolgozó rendszerek egységes jelölését;

55. támogatja az európai és nemzeti minőségi jelöléssel ellátott termékek termékleírásában 
megjelenő összes hulladékmegelőzési és -kezelési kezdeményezést;

56. emlékeztet rá, hogy súlyos gondot jelent a régebbi, már nem használt mezőgazdasági 
épületek felszámolása (azbeszt, stb.), mielőtt újra fel lehetne használni őket vagy az 
általuk elfoglalt teret; hangsúlyozza továbbá, hogy a mezőgazdasági ágazatban 
felhasznált építési termékek és anyagok beszerzése és gyártása, valamint az 
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építményekben való felhasználása során általánosságban szükség van a fenntartható és a 
körforgásos gazdaságra való átállásra; hangsúlyozza, hogy e tekintetben minden 
erőfeszítést a körforgásos gazdaságra vonatkozó TC323 ISO-szabványnak megfelelően 
kell megtenni;

57. kéri, hogy a kék biogazdaságot építsék be a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési tervre vonatkozó tagállami stratégiákba.
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