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Munkában a nemzetközi és uniós szervezetek

ENSZ

EU Bizottság:
-közös uniós mérési módszer kidolgozása
-Platform létrehozása első ülés:
6. november 9.
-uniós joganyag áttekintése, adaptálása
-dátum-jelölés megértésének javítása
EP és Tanács: hulladék keretirányelv felülvizsgálata
OECD (2016. június 23-konferencia)
FUSIONS projekt

Munkában az uniós szakmai szervezetek

Részt vesz a megalakult Platformban
„Every Crumb Counts” nyilatkozat
Megvalósításához segédanyag:
„Toolkit”

Felmérés (2014): online kutatás az uniós élelmiszeripar
gyakorlatáról

„Every Meal Matters”
6 június : jó gyakorlatokat
tartalmazó adományozási útmutató

Definíciós problémák

Élelmiszer-veszteség, pazarlás, hulladék
Élelmiszer-felesleg
Melléktermék
Emberi fogyasztásra alkalmatlan részek

Az élelmiszeripar érdekelt az élelmiszer-pazarlás
visszaszorításában, de nem a forgalma csökkentésén keresztül tud a
folyamatban részt venni
Az élelmiszer-pazarlás csökkentése nélkülözhetetlen az élelmiszer-lánc
fenntarthatóságának biztosításához.
Minden olyan termék, amely élelmiszerként kerül előállításra, de nem
élelmiszerként kerül felhasználásra, élelmiszer-hulladéknak számít és az
előállításához felhasznált erőforrások elpazarolását is megtestesíti.
Az erőforrások minél hatékonyabb kihasználása tehát nem csak a
vállalatok versenyképességének növekedéséhez, hanem az élelmiszerpazarlás mértékének csökkentéséhez is hozzájárul.
Az élelmiszeripar elsősorban saját folyamatainak optimalizálásával tud
ehhez a célhoz hozzájárulni, de a láncon belüli partnereivel folytatott
együttműködés javítása révén is hozzá tud járulni a globális probléma
megoldásához.
Az élelmiszeripart gazdasági ösztönző eszközök segítségével is szükséges
segíteni.

Az élelmiszeripar elsődleges célja: csökkenjen az élelmiszerveszteség és felesleg mennyisége a feldolgozás során

•Lánc-szemlélet elmélyítése: a partnerekkel folytatott együttműködés
javítása, folyamatos monitoring, érzékenyítés
•Hatékonyság növelése, monitorozása, hotspot-ok feltárása, legyen cél az
élelmiszer-veszteség teljes megszüntetése, az élelmiszer hasznosítás
hierarchiájának követése
•Dolgozók oktatása
•Termelés optimalizálása (raktár-nyilvántartások, receptúrák,
folyamatok, tárolási hőmérséklet, újrafeldolgozás, termelés-kiesés,
forecasting, logisztika stb.)
•Csomagolás korszerűsítése
•Jelölés (dátumjelölés, tárolási feltételek megadása)
•Az esztétikai hibás, de fogyasztásra alkalmas élelmiszerek és összetevők
élelmiszer-célú, új felhasználási lehetőségeinek és piacának
megteremtése
•Ehetetlen részek, melléktermékek, élelmiszer-

Az élelmiszeripar segítheti a többi szereplőt
Termelők:
•A gyorsan romló alapanyagok feldolgozása eltartható
termékekké
•Feldolgozó üzemek alapanyag közeli telepítése
•Az alapanyagok minőségének minél hosszabb megőrzése
érdekében együttműködés az ellátási láncbeli partnerekkel a
tárolási feltételek, a hűtőlánc folytonossága és szállítási
módok javítása érdekében
•Oktatási, innovációs együttműködés
(a bármely szempontból nem
megfelelő alapanyagok mennyisége
csökkenjen)

Az élelmiszeripar segítheti a többi szereplőt
Fogyasztók:
A termékek eltarthatóságának növelése a csomagolásra és
feldolgozásra vonatkozó innovációval.
A termék tárolására, fagyasztására, kiolvasztására és
elkészítésére vonatkozó feltételek megadása.
A termékhez való hozzáférés megkönnyítése a lehető
legnagyobb mennyiséget ki lehessen venni a csomagolásból).
Sokféle csomagolás-méret rendelkezésre álljon (egy
személyes háztartásoknak pl.).
Javasolt adagok, főzési mennyiségek szerepeltetése a
csomagoláson, mérőeszközök biztosítása.
Figyelemfelhívás a csomagoláson található segítség
hasznosítására.

Az élelmiszeripar javaslatai a jogalkotás számára
Közös uniós definíciók és mérési rendszer megalkotása
Ösztönzési rendszerek (anyagi érdekeltté tétel, pl. adókedvezmények)
Politikák kialakítása során vegyék figyelembe a célokat
Az újrahasznosítás feltételeinek kialakítása
Kutatás támogatása
Európai Technológiai Platform támogatása
A csomagolás mennyiségének csökkentése nem biztos, hogy az élelmiszer pazarlás
szempontjából megfelelő megoldás
Európai élelmiszeradományozási útmutató kidolgozása
ÁFA kérdés rendezése (az ÁFA irányelve 16. és 74. cikkének értelmezése) (13
tagállamban nincs vagy csak nagyon alacsony ÁFA van ezeken a termékeken)
Public Private Partnerships támogatása
Fogyasztói tudatosság növelése, dátum-jelölés megértése
Ipar segítése az élelmiszer veszteség és a melléktermékek hasznosítási
lehetőségeinek azonosításában, hozzáférhetőségében
Segítse elő, hogy a máshogy nem hasznosítható hulladék trágya vagy megújuló

A hazai élelmiszeripar tevékenységei
Az ÉFOSZ részt vesz az „Élelmiszer érték” fórum munkájában és a NÉBIH
„Maradék nélkül” c. projektjében.
Nyomon követjük és hírlevelünkben rendszeresen beszámolunk tagjaink számára
az élelmiszer-pazarlásra vonatkozó uniós fejleményekről és az európai
szövetségünk vonatkozó munkájáról, kiadványairól.
Tudunk arról, hogy sok vállalat működésében és szemléletében jelen van ez a fajta
tudatosság, nem csak az adományozás, hanem a veszteségek megelőzése
tekintetében is.
A valorizáció akadálya sok esetben az anyagi ösztönző-rendszer hiánya és az
adminisztrációs teher.
Számos tagvállalatunk rendszeresen adományoz élelmiszert a rászorulóknak
Ugyanakkor az adományozással kapcsolatban fennáll egyfajta bizalom-deficit
(félnek tőle, hogy pl. az esztétikai hiba miatt adományozott termékek illegális
kereskedelmi forgalomba kerülnek egyes csatornákon keresztül )
Partnerük elsődlegesen az Élelmiszerbank, melynek működésével kapcsolatban
kizárólag nagyon pozitív tapasztalatok vannak.
Egyéb módokon is zajlik adományozás, pl. az Élelmezési Világnap kapcsán évente
megrendezésre kerülő Adománykonvoj rendszeres résztvevői.

Köszönöm a figyelmet!

szollosir@efosz.hu
+3630/860-2604
www.efosz.hu www.egyuttafogyasztokert.hu

