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MELLÉKLET
A Tanács következtetései
Élelmiszer-veszteség és élelmiszer-hulladék

Az Európai Unió Tanácsa:

1.

1

2
3

AGGODALMÁT FEJEZI KI azon nagy mennyiségű élelmiszer miatt, amelyet megtermelnek,
de nem fogyasztanak el: az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete (FAO) becslése szerint az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer csaknem harmada
(évente 1,3 milliárd tonna) veszik el vagy válik hulladékká, mielőtt a termelőtől a fogyasztó
asztalára jutna. 1 A hatékonyság ilyen komoly hiánya jelentős gazdasági, szociális és
környezeti hatásokkal jár, ahogy azt az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) az
erőforrásokkal foglalkozó nemzetközi testülete (International Resource Panel) által kiadott
„Élelmiszerrendszerek és természeti erőforrások” (Food Systems and Natural Resources)
című tanulmány 2 is kiemeli.
Az élelmiszer-veszteség és -hulladék évente körülbelül 990 milliárd USD veszteséget okoz a
világgazdaság számára. Az élelmiszer-veszteség és -hulladék súlyosbítja az élelmiszer-ellátás
bizonytalanságát és az alultápláltságot. Ezen felül az elveszett vagy hulladékká vált élelmiszer
felelős a mezőgazdasági célú vízfelhasználás mintegy negyedéért, ezen élelmiszerek
megtermeléséhez a Kína területével megegyező nagyságú termőföldre van szükség, becslések
szerint termelésük során keletkezik a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy 8%-a 3,
és hozzájárulnak a biológiai sokféleség csökkenéséhez is;

Tömeg szerint. FAO, 2011. Global food losses and food waste – extent, causes and
prevention. (A globális élelmiszer-veszteség és élelmiszer-hulladék mennyisége,
keletkezésének okai és megelőzése.) Róma, ENSZ FAO.
http://www.unep.org/resourcepanel/KnowledgeResources/AssessmentAreasReports/Food
/tabid/133335/Default.aspx
FAO, 2015. Food wastage footprint and climate change. (Az élelmiszer-hulladék ökológiai
lábnyoma és az éghajlat-változás.) Róma, ENSZ FAO. M. Kummu, H. de Moel, M. Porkka,
S. Siebert, O. Varis és P.J. Ward, FAO 2012. FAO Lost food, wasted resources: Global food
supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, and fertiliser use. (Elveszett
élelmiszer, elpazarolt erőforrások: a globális élelmiszer-ellátási lánc veszteségei és azok
hatásai az édesvízre, a termőföldekre és a műtrágya-felhasználásra.) Science of the Total
Environment 438, 477–489. FAO, 2013. Food wastage footprint: impacts on natural
resources.(Az élelmiszer-hulladék ökológiai lábnyoma: a természetes erőforrásokra
gyakorolt hatások.) Róma, ENSZ FAO.
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2.

EMLÉKEZTET arra, hogy az ENSZ Főtitkára által Rio de Janeiróban elindított Zero Hunger
Challenge elnevezésű program az élelmiszer-veszteség és -hulladék megszüntetését és a teljes
mértékben fenntartható élelmiszerrendszerek megteremtését tűzi ki célul;

3.

HANGSÚLYOZZA, hogy a jövőbeli globális kereslet kielégítéséhez növelni kell az
élelmiszer kínálatot, tekintve, hogy a becslések szerint a Föld népessége 2050-re 9 milliárdra
fog nőni; 4

4.

AGGODALMÁT FEJEZI KI amiatt, hogy az éhezés még mindig az egyik legsürgetőbb
fejlesztési kihívás, miközben a világon az elégségesnél több élelmiszert termelnek. A világ
jelenlegi élelmiszer-veszteségének és -hulladékának csupán negyede elég lenne a világ 870
millió éhezőjének táplálására; 5

5.

EMLÉKEZTET
–

az AGRIFISH Tanácsban 2013 júliusában és 2014 májusában 6 az élelmiszerveszteségről és az élelmiszer-hulladékról folytatott vitákra,

–

a FAO Világélelmezés-biztonsági Bizottságának 2014. október 17-i 41. ülésére 7,

–

a 2014. november 19-én megrendezett második nemzetközi táplálkozásügyi
konferenciára (ICN2),

–

a fenntartható fogyasztási szokásokról szóló különböző ajánlásokra, többek között olyan
európai étrendekről, mint a mediterrán térség élelmiszerfogyasztási szokásai (a
FAO/CIHEAM fehér könyve 8) és a skandináv étrend 9,

4
5

6
7
8

9

http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
SAVE FOOD: Global initiative on Food Loss and Waste Reduction, Key Findings.
(Élelmiszermegtakarítás. Az élelmiszer-veszteség és az élelmiszer-hulladék csökkentésére
vonatkozó globális kezdeményezés – a legfontosabb eredmények.)http://www.fao.org/savefood/resources/keyfindings/en/
9755/14.
http://www.fao.org/3/a-ml099e.pdf
FAO/CIHEAM 2015, Mediterranean food consumption patterns (A mediterrán térség
élelmiszerfogyasztási szokásai), http://www.fao.org/documents/card/en/c/9104aa92-45614375-abb2-2651260fdaca/
https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutritionrecommendations-2012
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–

arra, hogy a mediterrán étrendet 2013 decemberében felvették az emberiség szellemi
kulturális örökségének reprezentatív UNESCO-listájára

–

a G20-as mezőgazdasági miniszterek 2015. május 7–8-i találkozójára, amelynek során a
miniszterek olyan intézkedésekről állapodtak meg, amelyeket a G20-ak vezetői az
élelmezésbiztonságra és a fenntartható élelmiszerrendszerekre vonatkozó cselekvési
tervükben jóváhagytak 10,

–

a hollandiai Hágában 2015. június 16–19-én megrendezett No More Food To Waste
(Vessünk véget az élelmiszer-pazarlásnak!) című nemzetközi konferencia
eredményeire 11,

–

a 2015-ös milánói világkiállításra (Olaszország), amely több rendezvény révén is
hozzájárult az élelmiszer-veszteség és -hulladék képződésének megelőzésével
kapcsolatos szemléletformáláshoz, valamint

–

az ENSZ Környezetvédelmi Közgyűlésének az élelmiszer-hulladék képződésének
megelőzéséről, csökkentéséről, illetve újrafelhasználásáról szóló határozatára 12;

6.

NYUGTÁZZA az ENSZ Közgyűlése által a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható
fejlesztési menetrend részeként 2015 szeptemberében elfogadott fenntartható fejlesztési
célokat, különösen a 12.3. számú fenntartható fejlesztési célt: „2030-ig világszinten az egy
főre jutó élelmiszer-hulladék mennyiségének felére csökkentése kiskereskedelmi és
fogyasztói szinten, valamint a termelési és elosztási láncban keletkező élelmiszer-veszteség
csökkentése, ideértve a betakarítás utáni veszteséget is”; és RÁMUTAT a fenntartható
fejlesztési célok integrált természetére és a különböző fenntartható fejlesztési célok és
célszámok közötti kapcsolatokra;

7.

TUDOMÁSUL VESZI a „Champions 12.3.” elnevezésű koalíciót, amely az 5. pontban
említett No More Food To Waste című konferencia nyomán jött létre és amelynek célja az
élelmiszer-veszteség és -hulladék csökkentésére irányuló világszintű mobilizáció, valamint
mások ösztönzése a 12.3. számú fenntartható fejlesztési cél megvalósítására; 13

10

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/G20%20Agriculture%20
Ministers%20Final%20Communique.pdf
http://www.nomorefoodtowaste.nl/documents/reports/2015/06/19/chair-summary-report
UNEP/EA.2/L.10 Rev 1, 2016. május 27., Nairobi
http://champions123.org/

11
12
13
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8.

MEGÁLLAPÍTJA, hogy a FUSIONS projekt keretében tett közelmúltbeli becslések szerint az
EU-ban évente mintegy 88 millió tonna élelmiszer-veszteség és -hulladék keletkezik, ami
becslések szerint 143 milliárd EUR értéket jelent, és hogy ennek nagy része az élelmiszerelosztási és a fogyasztási oldalon koncentrálódik. 14 E tanulmány szerint az EU-ban keletkező
– a FUSIONS projekt fogalommeghatározása szerinti – élelmiszer-hulladék 70 %-a a
háztartásokból, az étkeztetési ágazatból és a kiskereskedelmi ágazatból származik, 30%-a
pedig a termelési és a feldolgozási ágazatból;

9.

MEGERŐSÍTI, hogy az élelmiszer-veszteség és -hulladék csökkentése háromszoros előnnyel
jár. Csökkenti az éghajlatra, a vízre és a termőföldre nehezedő nyomást; pozitív gazdasági
hatással van a mezőgazdasági termelőkre, a vállalatokra és a háztartásokra; illetve egyben azt
is jelenti, hogy a jelenleg megtermelt élelmiszer segítségével többen juthatnak táplálékhoz;

10.

MEGÁLLAPÍTJA, hogy az EU képes az élelmiszer-termelési lánc erőforrás-hatékonyságának
növelésére, MEGÁLLAPÍTJA, hogy – a „hulladékhierarchiával” összhangban – az ökológiai
finomítás gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyik előnyös módja lehet az
élelmiszer-veszteség és -hulladék kezelésének, amikor az élelmiszerforrások már nem
alkalmasak emberek vagy állatok általi fogyasztásra, valamint azt is MEGÁLLAPÍTJA, hogy
egyes tagállamok sikerrel csökkentették az élelmiszer-veszteséget és -hulladékot az
élelmiszer-ellátási lánc minden elemében, tekintettel arra, hogy e veszteség, illetve hulladék
gyakran az ellátási láncon belüli összetett kölcsönhatások eredménye. Az élelmiszerveszteség és -hulladék egy szegmensben történő enyhítése általában – bár nem minden
esetben – a láncban az adott szegmens előtti és utáni szegmensekre is hatást gyakorol. A
politikai döntéshozatal során egy élelmiszer-ellátási lánc középpontú megközelítés
alkalmazásának köszönhetően a különböző szegmensek hatnak egymásra és az egész
táplálkozási láncra kiható intézkedéseket hozhatnak, illetve együttműködést alakíthatnak ki;

11.

ELISMERI ezért, hogy

14

–

az élelmiszer-veszteség és -hulladék csökkentése az Unióban hozzájárul az erőforráshatékonysághoz és a fenntarthatósághoz, és ezáltal hozzájárul a fenntartható fejlesztési
célok – különösen a 15. sz. fenntartható fejlesztési cél – megvalósításához,

–

az élelmiszer-veszteség és -hulladék csökkentése világszintű kihívás, amelynek
kezeléséhez globális, regionális és helyi intézkedésekre egyaránt szükség van,

www.eu-fusions.org, 2016, „Estimates of European food waste levels” (Az európai
élelmiszerhulladék-szintek becsült értékei).
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–

a fenntartható fejlődés, a fenntartható mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság az EU
fejlesztési politikájának jelenlegi prioritásai közé tartozik, és hogy a változás programja
nagy hangsúlyt helyez a fenntartható mezőgazdaságra és az élelmezésbiztonságra mint a
növekedés motorjaira 15, továbbá

–

az élelmiszer-veszteség és -hulladék összefonódik különböző uniós, illetve tagállami
szakpolitikákkal. Egy több területet érintő kérdés kezelése olyan összehangolt
szakpolitikai választ kíván meg, amely a hulladékgazdálkodásra, az élelmiszerbiztonságra és az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szakpolitikák
mellett figyelembe vesz gazdaság-, kutatás-, innovációs, környezetvédelmi, agrár-,
oktatás- és szociálpolitikai tényezőket is;

12.

MEGERŐSÍTI, hogy az Uniónak – úgy is mint a világ legnagyobb élelmiszeripari
importőrének és exportőrének – az uniós fejlesztéspolitika keretében prioritásként kell
kezelnie az élelmezésbiztonságot, valamint a fenntartható, ellenállóképes és hatékony
mezőgazdaságot, hogy az EU hozzájárulhasson a globális élelmezésbiztonságra (1. és 2. sz.
fenntartható fejlesztési cél) és a természeti erőforrások fenntartható használatára (15. sz.
fenntartható fejlesztési cél) vonatkozó célkitűzések teljesítéséhez; szintén MEGÁLLAPÍTJA,
hogy a G20-ak élelmezésbiztonságra és fenntartható élelmiszerrendszerekre vonatkozó
cselekvési tervének végrehajtása hozzá fog járulni a 2. sz. fenntartható fejlesztési cél
megvalósításához; ELISMERI, hogy az élelmezésbiztonság fokozása érdekében, különösen
globális szinten, a jövőben megfontolásra méltó lehet az élelmiszertermelési rendszerek
(terméshozam, állattenyésztés, halászat és akvakultúra) hatékonyságának és
fenntarthatóságának – a mezőgazdaságban az élelmiszer-hulladék és -veszteség
keletkezésének megelőzését célzó – további javítása;

13.

ÜDVÖZLI ennélfogva az Európai Bizottság 2015. decemberi, „Az anyagkörforgás
megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv” című
közleményét 16, valamint az alábbiakra irányulóan bejelentett intézkedéseket: az élelmiszerveszteség és az élelmiszerhulladék-képződés csökkentése, többek között az
élelmiszerhulladék-képződés megelőzésével foglalkozó, több érdekelt felet tömörítő platform
létrehozása; az élelmiszerhulladék képződésének az élelmiszer-értéklánc egészében való
mérésére szolgáló közös uniós módszer kidolgozása; az élelmiszer-adományozás
megkönnyítése és a korábbi élelmiszerek és melléktermékek takarmány-előállításban való
biztonságos felhasználásának szavatolása céljából a hulladékokra, az élelmiszerekre és a
takarmányokra vonatkozó uniós jogszabályok egyértelművé tétele; továbbá annak vizsgálata,
hogy miként lehetne javítani a dátumjelölésnek az összes szereplő – köztük a fogyasztók –
általi megértését és alkalmazását;

15
16

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/agenda-change_en
14972/15 + ADD 1.
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14.

TUDOMÁSUL VESZI a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló
irányelvre vonatkozó bizottsági jogalkotási javaslatot, amellyel kapcsolatban folyamatban
vannak a megbeszélések, és amelynek célja, hogy az uniós hulladékgazdálkodási politikán
belül fokozza az élelmiszerhulladék-képződés megelőzését, emellett az élelmiszerhulladékképződés csökkentésére szólít fel az élelmiszer-értéklánc minden szakaszában az
élelmiszerhulladék-szintek nyomon követése és az elért eredményekről szóló jelentéstétel
révén;

15.

EGYETÉRT a Bizottsággal abban, hogy a 12.3. sz. fenntartható fejlesztési cél teljesítése
érdekében több információra van szükség az élelmiszer-veszteség és -hulladék problémájának
mértékét és okait illetően, és hogy ezek mérése előfeltétele az élelmiszer-veszteség és hulladék csökkentésének, valamint az élelmiszer-veszteséggel és -hulladékkal kapcsolatos
szakpolitika javításának;

16.

TUDOMÁSUL VESZI a FUSIONS projekt (Food Use for Social Innovation by Optimizing
Waste Prevention Strategies – az élelmiszer felhasználása szociális innováció céljára a
hulladékképződés megakadályozására vonatkozó stratégiák optimalizálásával) eredményeit,
amely projekt keretében arra törekedtek, hogy az élelmiszer-hulladék jelentős mértékű
csökkentésével – az ellátási lánc egészében, a termelőtől a fogyasztó asztaláig – Európa
erőforrás-hatékonyabbá váljon. 17 ELISMERI ebben a tekintetben, hogy fontos egyértelmű
fogalommeghatározásokkal rendelkezni az élelmiszer-ellátási lánc különböző áramlataiban
keletkező élelmiszer-veszteségre és -hulladékra vonatkozóan;

17.

TUDOMÁSUL VESZI „Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra
vonatkozó uniós cselekvési terv” című bizottsági közleményről szóló, 2016. június 20-i tanácsi
következtetéseket; 18

18.

FELSZÓLÍTJA A TAGÁLLAMOKAT, hogy:
18.1. erősítsék meg a 12.3. sz. fenntartható fejlesztési cél teljesítése iránti elkötelezettségüket,
amely célt a globális szereplők mindegyike együttesen fogadott el a 2030-ig tartó
időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend keretében az ENSZ
Közgyűlésén, elismerve ugyanakkor a fenntartható fejlesztési célok integrált jellegét;

17
18

www.eu-fusions.org
10518/16.
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18.2. üdvözöljék a FUSIONS projekt eredményeit, például az élelmiszer-veszteség és hulladék csökkenésének mérésére vonatkozó közös és gyakorlati uniós útmutató
kidolgozását (16. pont), valamint azokat a módszertanokat, amelyeket a tagállamok
dolgoztak ki az élelmiszer-veszteség és -hulladék mérésére, annak érdekében, hogy
ezeket tudományos alapként és kiindulási pontként felhasználják az arról folytatott
további megbeszélések során, hogy miként lehetne harmonizálni az élelmiszerveszteség és -hulladék csökkenések mérését;
18.3. tevékenyen járuljanak hozzá az élelmiszer-veszteséggel és élelmiszer-hulladékkal
kapcsolatos uniós platformhoz 19, amely a tagállamokat és az élelmiszerlánc minden
szereplőjét tömöríti, nem kormányzati szervezeteket is beleértve, és amely a körforgásos
gazdaság előmozdítását célzó uniós cselekvési terv részeként jön majd létre a 12.3. sz.
fenntartható fejlesztési cél teljesítésének nyomon követésére, mégpedig az Unióban az
élelmiszer-hulladék keletkezésének megelőzéséhez szükséges intézkedések
meghatározásában való közreműködés, a nemzeti szinten fennálló helyzetről való
jelentéstétel, valamint az élelmiszer-veszteség és -hulladék csökkentésére vonatkozó
tényeken alapuló legjobb gyakorlatok megosztása révén;
18.4. ösztönözzék a hulladékgazdálkodási hierarchia és az élelmiszer-felhasználási hierarchia
alkalmazását, mégpedig azáltal, hogy kiemelten kezelik az élelmiszer-veszteség és hulladék keletkezésének a megelőzését, a biztonságos és tápláló, emberi fogyasztásra
alkalmas, de egyébként esetleg hulladékká váló élelmiszerek újrafelhasználását, az
élelmiszerforrások állati takarmány céljára való hasznosítását, amennyiben az
biztonságosan megvalósítható, valamint azt, hogy az elkerülhetetlenül elvesző vagy
hulladékká váló élelmiszert az ártalmatlanítás helyett lehetőleg újrahasznosítsák vagy
annak hiányában más módon hasznosítsák, többek között bioalapú anyagokban való
felhasználás, aerob bomlás és energetikai hasznosítás révén;
18.5. támogassák a lakosságnak a fenntartható élelmiszer-termelési folyamatokkal, a
szükséges erőforrásokkal, a fogyasztással, valamint az élelmiszer-veszteséggel és hulladékkal kapcsolatos oktatását és tájékoztatását;
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18.6. törekedjenek az élelmiszer-veszteség és -hulladék képződésének csökkentésére és – a
hulladékgazdálkodási hierarchiának és az élelmiszer-felhasználási hierarchiának
megfelelően – az elsődleges termelésből származó élelmiszer-erőforrások fogyasztási
célú hasznosítására, mégpedig az uniós szinten, többek között a közös agrárpolitika, a
kutatási és innovációs politika, valamint az európai innovációs partnerség keretében
rendelkezésre álló eszközök felhasználásával;
18.7. az élelmiszerlánc különböző szereplőivel tűzzék napirendre az élelmiszer-veszteség és hulladék képződésének csökkentésének kérdését, és mozdítsák elő az ágazatközi
együttműködést annak érdekében, hogy a termelőtől a fogyasztóig terjedő
élelmiszerláncban megelőzzék az élelmiszer-veszteség és -hulladék keletkezését. Az
egyebek mellett a mezőgazdasági ágazatban keletkező élelmiszer-veszteségre és
hulladékra vonatkozó adatgyűjtés javítása, valamint a lehetséges problémák és
lehetőségek azonosítása – a mezőgazdasági termelők adminisztratív terheinek növelése
nélkül – jelenti az első fontos lépést ahhoz, hogy célzott intézkedések kidolgozására
kerülhessen sor;
18.8. vegyék figyelembe az élelmiszer-veszteséggel és hulladékkal kapcsolatos kérdéseket a
nyersanyagok fenntarthatóbb felhasználásával kapcsolatos megbeszélések és
kezdeményezések összefüggésében;

19.

FELSZÓLÍTJA A BIZOTTSÁGOT, HOGY:
19.1. tudományos alapként és kiindulási pontként használja fel a FUSIONS projekt (16. pont)
tanulságait és eredményeit, és vegye figyelembe az egyéb kutatási projekteket (például
az Eurostat élelmiszer-hulladékkal kapcsolatos statisztikai adatfelvétele), valamint a
tagállami módszertanokkal kapcsolatos tapasztalatokat egy olyan közös és gyakorlati
uniós útmutató kialakítására, amely megállapítja az élelmiszer-hulladék fogalmát és
meghatározza az élelmiszer-hulladék csökkentése céljából az ilyen hulladékok
mennyiségének az élelmiszer-ellátási lánc valamennyi szakaszában történő mérésének
módszertanát, a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési tervben
foglaltaknak megfelelően és figyelembe véve az élelmiszer-veszteségre és -hulladékra
vonatkozó elszámolási és jelentéstételi standardot (Food Loss and Waste Accounting
and Reporting Standard, 2016. június) 20, az élelmiszer-hulladék számszerűsítésében
érintett szereplők tapasztalatait, valamint annak fontosságát, hogy a minimális szinten
tartsák a tagállamokra nehezedő adminisztratív terheket;
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19.2. az uniós szakpolitikák és jogszabályok jövőbeli vizsgálatai – például a jogalkotás
minőségének javítására irányuló kezdeményezés 21 keretében az általános élelmiszerjog
célravezetőségi vizsgálata – során vegye figyelembe a következő célkitűzéseket:
•

az élelmiszer-veszteség és -hulladék képződése megelőzésének jobb integrálása az
értéklánc egészében,

•

a biomassza jobb hasznosítása, ha az élelmiszer már nem alkalmas az élelmiszerés takarmányláncban való felhasználásra,

•

a meglévő szakpolitikák és szabályozások által az élelmiszer-veszteség és hulladék képződése tekintetében gyakorolt lehetséges negatív hatások minimálisra
csökkentése anélkül, hogy az csorbítaná e szakpolitikák és szabályozások eredeti
céljait;

19.3. mozdítsa elő a dátumjelölés – például a tojásokon és más termékeken feltüntetett
dátumok – jobb megértését és következetesebb használatát a fogyasztók, az élelmiszervállalkozók – különösen az élelmiszer-előállítók és a kiskereskedők – és az ellenőrző
hatóságok között az élelmiszer-hulladék és -veszteség keletkezésének megelőzése
érdekében.
A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy amennyiben a fogyasztók részére az
élelmiszerekkel kapcsolatban adott tájékoztatásra vonatkozó uniós szabályok
módosítására tesz javaslatot, vegye figyelembe, hogy a Tanács álláspontja szerint
ezeknek a javaslatoknak elő kell segíteniük az élelmiszerhulladék-képződés
megelőzését, és nem áshatják alá sem az élelmiszer-biztonságot, sem a fogyasztók
tájékoztatását;

21
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19.4. ösztönözzön minden tagállam bevonásával arra irányuló megbeszéléseket, hogy miként
lehetne megerősíteni az élelmiszer-ellátási lánc igazgatását és fokozni az érintett
szereplők közötti együttműködést annak érdekében, hogy a minimálisra csökkenjen az
élelmiszer-előállítók, a kiskereskedők és az étkeztetők által nem értékesített élelmiszer
mennyisége, e célból együttműködve az élelmiszer-ellátási lánc más szereplőivel,
köztük az élelmiszerbankokkal és más karitatív szervezetekkel. Ezt meg lehetne
valósítani például annak biztosításával, hogy a kiskereskedők tartózkodjanak a nem
értékesített élelmiszeripari termékek emberi fogyasztásra szándékosan alkalmatlanná
tételétől vagy a nem értékesített élelmiszeripari termékek karitatív célokra való
adományozásának ösztönzésével, elsősorban a kiskereskedők és a karitatív szervezetek
közötti megállapodások révén. Ezenkívül mérlegelje olyan javaslatok benyújtását,
amelyek az élelmiszer-veszteség és -hulladék keletkezését előidéző jogi és gyakorlati
akadályok megszüntetését célozzák, különösen az élelmiszerek élelmiszerbankok
részére való adományozásának és más (szociális) kezdeményezéseknek a
megkönnyítése érdekében;
19.5. vegye igénybe az érdekelt felek platformját a fogyasztókat célzó olyan információk
kidolgozásával kapcsolatos tagállami információcserére is, hogy meg lehessen birkózni
a fogyasztói magatartás befolyásolásával kapcsolatos hatalmas kihívással;
19.6. dolgozzon ki a hatályos jogszabályokkal kapcsolatos útmutatásokat annak érdekében,
hogy egyértelművé tegye a hulladékokra, az élelmiszerekre és a takarmányokra
vonatkozó uniós jogszabályokat, hogy megkönnyítse az élelmiszer-adományozást,
valamint a korábbi élelmiszerek és az élelmiszerláncból származó melléktermékek
felhasználását a takarmány-előállításban, mégpedig az élelmiszer- és
takarmánybiztonság veszélyeztetése nélkül, és az olyan tagállami rendelkezések
figyelembevételével, amelyek már bizonyították hatékonyságukat;
19.7. az Európai Bizottságnak szóló politikai iránymutatások 9. pontjával („Egy erősebb
globális szereplő”) összhangban építse be az élelmezésbiztonsággal, a táplálkozással és
a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos menetrendekbe, cselekvési és
együttműködési programokba az élelmiszer-veszteség és -hulladék szempontját annak
érdekében, hogy a kevésbé fejlett országokban könnyebbé váljon a kapacitásépítés és a
technikai támogatás, és ezáltal aktívan lehessen támogatni azokat a partnerségeket,
amelyek a fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez való hozzájárulásra irányulnak, a
2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend megvalósítása érdekében. Erre
figyelemmel kezdeményezzen együttműködést (vagy erősítse meg azt) az EU és
nemzetközi szervezetek között (különösen a FAO-val és az UNEP-pel) annak
érdekében, hogy maximalizálni lehessen a szereplők mindegyikének a fenntartható
fejlesztési célok teljesítéséhez nyújtott hozzájárulását, biztosítani lehessen a megtett
előrelépés következetes nyomon követését és hatékony jelentését, valamint elő lehessen
mozdítani az ismeretek és a legjobb gyakorlatok megosztását;
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20.

KIJELENTI, HOGY SZÁNDÉKÁBAN ÁLL rendszeres időközönként értékelni az e
következtetések végrehajtásában tett előrelépést, első alkalommal 2018-ban.
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