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Európai Számvevőszék: az Unió többet tehetne és többet is 
kellene tennie az élelmiszer-pazarlás elleni eredményesebb 
küzdelem érdekében 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint hiába lenne képes több uniós 
szakpolitika is az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemre, ha ezt a potenciált mégsem aknázzák 
ki. Az eddigi lépések nem voltak összefüggőek és folyamatosak, míg az Európai Bizottság 
szintjén hiányzott a koordináció. Az élelmiszer-pazarlásra vonatkozó legfrissebb, egy platform 
létrehozására irányuló uniós javaslat a Számvevőszék szerint nem terjed ki a jelentésben feltárt 
problémákra. 

Az élelmiszer-pazarlás világméretű kihívás, amellyel minden szinten foglalkozni kell. A jelenlegi 
becslések szerint világszerte az emberi fogyasztásra előállított élelmiszer körülbelül egyharmada 
kárba vész. Ez hatalmas gazdasági és környezeti költségekkel jár. 

Az előrelépést egyelőre gátolja, hogy nem áll rendelkezésre az élelmiszer-pazarlásra vonatkozó 
egységes fogalommeghatározás, és nincs olyan egyezményes kiindulási alap sem, amelyhez 
képest célokat lehetne kitűzni. Az élelmiszer-pazarlás visszaszorításának fontosságára pedig már 
az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága, a G20 és mások is több ízben felhívták az 
Unió figyelmét. 

„A Bizottságnak benyújtott jelentésünk számos elhalasztott lehetőséget és potenciális fejlesztési 
területet azonosított, amelyekhez nem szükségesek új jogalkotási kezdeményezések és újabb 
közpénzek – jelentette ki Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Azzal, 
hogy erőfeszítéseit egy platform kialakítására összpontosítja, a Bizottság ismét elszalaszt egy 
lehetőséget arra, hogy eredményesen foglalkozzon a problémával. Jelenleg a meglévő 
szakpolitikák jobb összehangolására, jobb koordinációra és egyértelmű szakpolitikai célkitűzésre 
van szükségünk az élelmiszer-pazarlás visszaszorításához.” 

A számvevőszéki jelentés megvizsgálta, hogyan lehetne a jelenlegi szakpolitikákat 
eredményesebben alkalmazni, és a következő ajánlásokat tette a Bizottságnak: 

• erősítse meg és jobban hangolja össze az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem uniós 
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stratégiáját, amely tartalmazzon az elkövetkező évekre szóló cselekvési tervet, valamint az 
élelmiszer-pazarlás fogalmának egyértelmű meghatározását; 

• a jövőbeni hatásvizsgálataiban vegye figyelembe az élelmiszer-pazarlást, és hangolja 
össze jobban az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemre alkalmas uniós szakpolitikákat; 

• azonosítsa és szüntesse meg az élelmiszer-adományozást jelenleg akadályozó jogi 
rendelkezéseket, bátorítsa a meglévő adományozási lehetőségek további kihasználását, valamint 
fontolja meg, hogyan könnyíthetné meg az adományozást más szakpolitikai területeken. 

Bettina Jakobsen számvevőszéki tag azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az új platform nem 
jelent lényegi hozzájárulást az élelmiszer-pazarlás elleni stratégiához, és még mindig nem 
határozták meg egyértelműen és egységesen az élelmiszer-pazarlás fogalmát. „A jövőbeni 
szakpolitika alakítására vonatkozó ajánlásainkat vagy elutasították, vagy csak részlegesen 
fogadták el, míg a vonatkozó iránymutatás-tervezet csak áttolja a tagállamokra a problémát” – 
tette hozzá. 

Jelentésében a Számvevőszék megvizsgálta az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében eddig 
hozott uniós intézkedéseket és a különböző szakpolitikai eszközök működését. Megállapította, 
hogy az Unió nem járul hozzá eredményesen az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem révén az 
erőforrás-hatékony élelmiszer-ellátási lánchoz. 

A számvevők szerint az élelmiszer-pazarlás problémája az élelmiszer-ellátási lánc teljes egészén 
jelentkezik, ezért az intézkedéseknek a lánc valamennyi szakaszát meg kell célozniuk. A hangsúlyt 
a megelőzésre kell fektetni, mivel a pazarlás elkerülése hatékonyabb megoldás, mint annak 
későbbi kezelése. 

A Számvevőszék megállapítása szerint szembetűnő módon hiányzott annak felmérése, hogy a 
különböző uniós szakpolitikák milyen hatással járhatnak az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem 
területén. Ebben a küzdelemben nagyobb szerepet játszhatna számos olyan fő szakpolitikai 
terület, mint a mezőgazdaság, a halászat és az élelmiszer-biztonság. 

„Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem: az Európai Uniónak alkalma nyílik az élelmiszer-ellátási 
lánc erőforrás-hatékonyságának javítására” című, 34/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 23 
uniós nyelven elérhető. 

 


