
 
Mit tesz az EU a fenntartható élelmiszerellátás
érdekében?
 
A fenntartható élelmiszerellátásra vonatkozó uniós stratégia célja, hogy védje a
környezetet, segítse a gazdákat, és biztosítsa, hogy egészséges élelmiszerek kerülnek az
asztalunkra.
 
Az élelmiszerellátási lánc, a termeléstől a fogyasztáson át a hulladékig, óriási igénybevételt
jelent a környezet számára, és hatással van az egészségünkre is. A 2020. május 20-án
ismertetett, „a termelőtől az asztalig” stratégiával az Európai Bizottság célja, hogy
fenntarthatóvá tegye az uniós élelmiszerellátást, garantálja az élelmezésbiztonságot, és védje
mind az emberek egészségét, mind a természetet.
 
 
 
Mi a stratégia célja? 
 
A stratégia keretet biztosít egy sor olyan jogszabályhoz, amelyeket a Bizottság külön
javaslatként dolgoz ki: az EU vegyi növényvédőszerekre vonatkozó jogszabályainak
felülvizsgálata, az állatok jólétét érintő új szabályok, az élelmiszerek pazarlására, hamisítására
és címkézésére vonatkozó javaslatok, valamint a mezőgazdaságot érintő reform.
 
 
Ezek kiegészítik a már létező uniós jogszabályokat, hogy lefedjék az élelmiszerellátás minden
aspektusát.
 
 
A javaslatokat a Parlament és a Tanács is megvitatja, illetve szavaz is róluk.
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A fő célok 2030-ig:
• a vegyi növényvédő szerek használatának és az azzal járó kockázatok 50%-os csökkentése

• műtrágyahasználat csökkentése legalább 20%-kal

• a haszonállatoknak szánt és az akvakultúrában használt antimikrobiális szerek
értékesítésének felére történő csökkentése

• az ökológiai gazdálkodás alá vont területek arányának növelése 25%-ra
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN


A környezet védelme is kiemelten fontos lesz
 
 
 
Noha a világon egyedül az EU csökkentette a mezőgazdasági ágazatban az üvegházhatású
gázok kibocsátását (1990 óta 20% -kal), a szektor még mindig a kibocsátás mintegy 10%-áért
felelős. A feldolgozással, csomagolással és szállítással az élelmiszeripar jelentősen hozzájárul
az éghajlatváltozáshoz.
 

A stratégia szerint változtatni kell az élelmiszerek előállításának, vásárlásának és
fogyasztásának módján ahhoz, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat és hatékonyan
felvegyük a harcot a klímaváltozással szemben. Eközben azonban védelmet kell biztosítani az
élelmiszerlánc gazdasági szereplőinek megélhetését, javítva a gazdasági megtérülést és utat
nyitva új üzleti lehetőségek felé.
 
 
A stratégia szorosan kapcsolódik az Unió 2030-ig szóló biológiai sokféleség megóvását célzó
javaslathoz, valamint a közös agrárpolitika (KAP) reformjához, és az európai zöld megállapodás
 részét képezi, amelynek célja, hogy 2050-re az EU elérje a klímasemlegességet.
 
 
Célja, hogy az EU élelmiszerellátása ellenállóbbá váljon a jövőbeli olyan válságokkal szemben,
mint a Covid19-járvány, valamint a természeti katasztrófák, például árvizek vagy aszályok
esetén.

Videó
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/safe-and-sustainable-european-food_N01-PUB-200527-FORK_ev

20%
az EU-ban gyártott élelmiszerek 20%-a pocsékba megy
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/safe-and-sustainable-european-food_N01-PUB-200527-FORK_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates of European food waste levels.pdf
https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates of European food waste levels.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211118IPR17613/az-ep-kepviseloi-jovahagytak-a-kozos-agrarpolitika-reformjat
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050


Megfizethető, egészséges és fenntartható
élelmiszerek az asztalokra 
 
A „termelőtől az asztalig” stratégia fontos része, hogy megfizethető, biztonságos és tápláló
élelmiszerek kerüljenek az európaiak asztalára. Egyre nő az egészséges és környezetbarát
termékek iránti igény, a javaslat ezt is figyelembe veszi.
 
 
A 2021. áprilisi Eurobarométer-felmérés szerint az európaiak körülbelül egyharmada vásárol és
fogyaszt egyre több bioélelmiszert, vásárol és eszik kevesebb húst (31%), míg 16%-uk veszi
figyelembe élelmiszervásárlása karbonlábnyomát, és olykor ennek megfelelően alakítja , hogy
mit tesz a kosárba.
 
 
Habár változnak a fogyasztási, étkezési szokásaink, még van hová fejlődni. 2017-ben több mint
950 ezer haláleset történt az egészségtelen táplálkozással összefüggésben, és a felnőttek fele
túlsúlyos. Azért, hogy több lehetőségünk legyen az egészségesebb termékeket választani és
vásárláskor megalapozott döntést hozni, a Bizottság egy kötelező, egységes, a csomagolások
elülső részén található tápérték-jelölési rendszer bevezetését javasolja.
 
 
Az EU világelső az agrár- és élelmiszeripari termékek exportjában és importjában, és a világ
legnagyobb piaca a halak és tenger gyümölcsei tekintetében. Az európai élelmiszerek a magas
színvonalukról ismertek, és a stratégia célja az is, hogy a fenntarthatóságot a partnereivel való
együttműködés során is előmozdítsa, főként a kereskedelmi megállapodásai révén.
 
 
 
A Parlament a fenntarthatóságot támogatja 
A Parlament októberben elfogadott állásfoglalásában üdvözölte a termőföldtől az asztalig
stratégiát, de ajánlásokkal egészítette ki, hogy az még fenntarthatóbb legyen. Külön kiemelte,
hogy a Fit for 55 csomagnak ambiciózus célokat kell tartalmaznia a mezőgazdaságra és a
kapcsolódó földhasználatból származó kibocsátásokra vonatkozóan. A csomagolás elején lévő,
kötelező tápértékjelöléseken túlmenően azt szeretnék elérni, hogy a Bizottság a reklámok
szabályozásával, a termékek összetételének megváltoztatásával, valamint egyes feldolgozott
élelmiszerekben lévő cukor, zsír és só maximális szintjének meghatározásával kezelje a hús és
a feldolgozott élelmiszerek túlfogyasztását.
 
 
 
A képviselők a növényvédő szerek használatát is csökkenteni szeretnék, hogy jobban
megvédjék a beporzó fajokat és a biológiai sokféleséget. Emellett a ketrecek használatának
megszüntetésére szólítottak az uniós állattenyésztésben. A Parlament támogatja azt a célt,
hogy 2030-ra növeljék a biogazdálkodásra szánt földhasználatot, de a fogyasztói kereslet
élénkítéséhez intézkedésekre van szükség.
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https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_908
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14914/uj-agrar-elelmezesi-strategia-egeszsegesebb-es-fenntarthatobb-elelmiszerek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211014IPR14914/uj-agrar-elelmezesi-strategia-egeszsegesebb-es-fenntarthatobb-elelmiszerek
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/az-allatok-jolete-es-vedelme/20191213STO69018/a-mehek-es-mas-beporzo-fajok-vedelmet-surgeti-az-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200624STO81911/allatjolet-es-allatvedelem-az-unioban-videoval
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200624STO81911/allatjolet-es-allatvedelem-az-unioban-videoval
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180404STO00909/okologiai-termekek-az-eu-ban-a-fobb-adatok-es-az-uj-szabalyok-infografika


További információ
Kérdések és válaszok: „A termelőtől a fogyasztóig” stratégia – az egészséges és teljes
mértékben fenntartható élelmiszerrendszerért
Jogalkotási menetrend (angolul)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_885
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-farm-to-fork-strategy

