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Az élelmiszer-pAzArlás csökkentését célzó
törvénytervezet frAnciAországi útjA

Ségolène Royal környezetvédelmi és energiaügyi miniszter 2014. július 30-án 
mutatta be a minisztertanácsban „A zöld fejlődésért és az energetikai átme-
net megvalósulásáért” című törvénytervezetét. Ebben a tervben szerepel a 

pazarlás elleni küzdelem is. A tervezet IV. fejezete kiemeli, hogy Franciaországnak 
véglegesen szakítania kell a lineáris gazdasági modellel: a „termelés, fogyasztás, 
kidobás” folyamatával. A szöveg az újrahasznosítást és a hulladék mennyiségé-
nek a csökkentését hangsúlyozza. A miniszter által benyújtott törvénytervezetet a 
francia Nemzetgyűlés – viták és módosítások után – 2014. október 14-én fogadta 
el. A szöveg ezután került a Szenátus elé, amely 2015. február 10-én kezdte meg a 
tervezetről szóló vitát. Több módosítás után, 2015. március 3-án elfogadtak egy új 
verziót, de még abban sem kerültek részletesen szóba az élelmiszer-pazarlással 
kapcsolatos intézkedések. Újraolvasásra, a módosítások elfogadására 2015. május 
19-én ismét a Nemzetgyűlés elé került a szöveg. Ekkor kerültek be a szövegbe az 
élelmiszer-pazarlást megelőző intézkedésekre vonatkozó cikkelyek. A képviselők a 
további kiegészítésekkel együtt május 26-án fogadták el a törvénytervezet, melynek 
a 22. pontja foglalkozik a témával. Az élelmiszer-pazarlás folyamatának vissza-
fordítását célul kitűző módosításokról május 21-én végül egyhangúlag döntött a 
Nemzetgyűlés. Rika esemény, hogy a különböző pártállású honatyák egyöntetűen 
támogatnak egy javaslatot.

A tervezet szerint minden 400 m2 vagy annál nagyobb alapterületű kereskedelmi 
egység, bevásárlóközpont az eladatlan (de fogyasztásra alkalmas) élelmiszereit 
– a szolidaritás és a takarékosság jegyében – köteles szétosztani az arra akkredi-
tált szervezetek között. Gyakorlatilag a törvény kötelezővé teszi a jótékonykodást. 
A szöveg azt is kimondja, hogy azokat a termékeket, amelyek emberi fogyasztásra 
alkalmatlanok, állati eledelként vagy biomassza formájában kell hasznosítani. Az el-
képzelés szerint súlyos pénzbírsággal és akár börtönnel is büntetnék a jogszabályt 
be nem tartókat.

Noha a sajtóban a törvénytervezetről szóló hír úgy látott napvilágot, mintha az 
már jogerőre is emelkedett volna, a valóságban a Szenátusnak még lehetősége 
nyílik a szöveg felülvizsgálatára. A Nemzetgyűlés 2015. május 27-én továbbította a 
Luxembourg-palotába a képviselőház által egy nappal korábban elfogadott verziót. 
Az azonban tény, hogy aligha valószínű, hogy módosítanának az élelmiszer-pazar-
lás jelentős csökkentését előirányzó tervezettel kapcsolatban.

A bevezetni kívánt módosítást, amelyet leginkább Jean-Pierre Decool, Frédéric 
Lefebvre, Yves Jégo és Guillaume Garot képviselők kezdeményeztek, már több 
alkalommal tárgyalta a Nemzetgyűlés. A francia gazdasági miniszter, Emmanuel 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0-_Projet_de_loi_relatif_a_la_transition_energetique_pour_la_croissance_verte.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0-_Projet_de_loi_relatif_a_la_transition_energetique_pour_la_croissance_verte.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0412.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0412.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/264.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/264.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0519.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150236.asp#P531417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150236.asp#P531417
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Macron által beterjesztett reformcsomag kapcsán már 2014 őszén felmerült az 
élelmiszer-pazarlás elleni fellépés törvényben való rögzítésének igénye. Akkorra már 
számos, a szigorítást kezdeményező módosító indítvány is érkezett a tervezethez.

Guillaume Garot volt miniszter és Mayenne megye képviselője a múlt év októ-
berében nem véletlenül kapta feladatul a miniszterelnöktől, Manuel Vallstól, hogy 
állítson össze egy jelentést a kérdéskörben. Az elkészült, majdnem ötvenoldalas 
tanulmányt 2015. április 14-én Ségolène Royal és Stéphane Le Foll miniszterek előtt 
be is mutatta a képviselő. A választás egyébként nem véletlenül esett a szocialista 
politikusra. Garot ugyanis már 2012-től megpróbált konkrét lépéseket is tenni az 
élelmiszer elherdálásával szemben. A párizsi kormány akkor, 2012-ben kifejezett 
célként tűzte ki, hogy 2025-ig 50 százalékkal csökkenti az élelmiszer-pazarlást az 
országban. Garot miniszterként komolyan vette az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament ez irányú elkötelezettségét, javaslatainak a nemzeti szintű megvalósítá-
sát, és különösen is fontosnak tartotta azt. Így többek között 2013 júniusában egy 
pazarlás elleni nemzeti paktumot tett közzé, és aktívan részt vett a Macron-törvény 
kapcsán a témáról felmerült vitában. A Nemzetgyűlés 2015. február 5-én vitana-
pot is tartott a kérdésről. Az akkor kialakított szöveget, módosításokkal ugyan, de a 
Szenátus is egyhangúlag jóváhagyta 2015. április 10-én.

A környezetvédelem és az energetikai átmenet megvalósítását szabályozni kí-
vánó törvénytervezet 2015. májusi vitájában már lényegében a Garot-tanulmány 
javaslatai figyelembevételével próbálták alakítani a szöveget. Így többek között a 
Nemzetgyűlés is visszavonta a korábbi módosítások egy részét, hogy egy még 
szigorúbb szabályozás léphessen érvénybe. Például: az 1000 m2-nél nagyobb alap-
területű szupermarketek helyett már a 400 m2-es boltokra is vonatkozik az el nem 
adott, de még fogyasztható élelmiszerek megfelelő jogosítványokkal rendelkező 
szervezetek számára történő kiosztásának a kötelezettsége. (A szabályozás alá 
vonandó üzletek méretet az 1972. július 13-iki 72-657. számú törvény 3 fejezete 
alapján határozták meg.)

Fontos hangsúly kerül az iskolai nevelésben is a tékozlás megelőzésére, illetve 
a jótékonysági céllal, ingyenesen átadott áruk adóterhének az eltörlésére is. A tör-
vénytervezet tehát hatékony kereteket kíván biztosítani az élelmiszer-pazarlás elleni 
küzdelemnek. Amennyiben a törvény a szenátusi felülvizsgálat után hatályossá vá-
lik, akkor még 2016. július 1-je előtt érvénybe kívánják léptetni.

A törvénytervezettel kApcsolAtos észrevételek

Az Európai Unióban a 2012-es felmérések szerint 89 millió tonna élelmiszer 
került hulladékba, és ez a mennyiség folyamatosan nő: 2020-ra akár a 126 
millió tonnát is elérheti. A nyugat-európai államok a téma szempontjából 

különösen is érintettek. Franciaországban évente 20-30 kg élelmiszert dobnak ki 
fejenként. Összesen 7,1 millió tonna élelmiszer végzi a szeméttelepen. A legnagyobb 

http://agriculture.gouv.fr/Guillaume-Garot-remet-son-rapport
http://agriculture.gouv.fr/Guillaume-Garot-remet-son-rapport
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20120118IPR35648/html/Il-est-urgent-de-r%C3%A9duire-de-moiti%C3%A9-le-gaspillage-alimentaire-dans-l'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20120118IPR35648/html/Il-est-urgent-de-r%C3%A9duire-de-moiti%C3%A9-le-gaspillage-alimentaire-dans-l'UE
http://alimentation.gouv.fr/pacte-national-lutte-antigaspillage
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2015/05/21/feu-vert-des-deputes-aux-mesures-anti-gaspillage-alimentaire_4638238_3224.html
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pazarlók a fogyasztók (67 százalék), őket követik az éttermek 15, illetve a boltok 
11 százalékkal. A legkisebb arányban az előállításkor keletkezik hulladék. Ebből a 
szempontból a törvénytervezetnek a szupermarketeket célzó politikája nem a leg-
inkább pazarló szektort célozza.

Ráadásul annak ellenére, hogy az elvileg kidobásra ítélt élelmiszerek egy jó 
részét a jelenlegi törvénykezés nem engedi jótékony célra átadni, gyakorlatilag a 
francia élelmiszer-kereskedők zöme már eddig is eljuttatta a fogyasztásra alkalmas 
maradék árut az arra jogosult szervezeteknek. Az Európában működő 256 élelmi-
szerbankból 100 Franciaországban üzemel. Ezek az intézmények az általuk tárolt 
áruk 35 százalékát kétezer szupermarkettől szerzik be. Az utóbbi évben 10 száza-
lékkal növekedett az adományok aránya, s az mind boltokból érkezik.

Az érintett kereskedelmi egységek vezetőinek és az élelmiszereket átvevő szer-
vezeteknek a véleménye megosztott a nemzetgyűlési döntés kapcsán. Általában a 
céllal mindkét oldal egyetért, de a megvalósítás terén már nem annyira egyeznek a 
nézeteik. Különösen a kisebb boltok (400–1000 m2 közöttiek) tartják problémásnak 
a kivitelezést. Ezek a kereskedelmi egységek ugyanis a városközpontokban talál-
hatók, és kevés eladatlan áruval rendelkeznek, amelynek az átadási folyamata is 
nehézkesebb, mert tárolási és átadási helyszínnel sem rendelkeznek.

Franciaországban azonban nem megoldott teljes mértékben az sem, hogy ho-
gyan tudják majd fogadni az adományokat a szervezetek, hiszen a legtöbbjüknek 
nincs megfelelő mennyiségű és minőségű szállítóeszköze és tárolási lehetősége, 
főleg hűtőháza. Annak ellenére, hogy – általában vállalat- és boltvezetőtől függő-
en – már eddig is, akár évtizedek óta részesültek a karitatív és egyéb társadalmi 
szervezetek az el nem adott élelmiszerekből, a törvény bevezetésével tovább fog 
növekedni ennek a volumene. Mindez a fogadási oldal szállítási, logisztikai, tárolási 
és hulladékgazdálkodási terheit is növeli. A társadalmi szervezetek ezért állami tá-
mogatást kérnek, hogy felkészülhessenek az adományok fogadására.

Az élelmiszer-pAzArlássAl szembeni
frAnciA törvényjAvAslAt mintául szolgálhAt

Nem Franciaország az egyetlen állam, amely megpróbál erőfeszítéseket tenni 
ezen a területen. Svédország és Hollandia már 2014 májusában megpróbálta 
felhívni az Európai Unió tagállamainak a figyelmét a témára. Azt javasolták, 

hogy az élelmiszerek „felcímkézésével” kapcsolatos rendelkezéseket vizsgálják felül 
annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a fogyasztásra alkalmas élelmisze-
rek kidobását. Németországban, ahol évente 36 kg ételt dobnak ki fejenként, egy 
szabadon használható hűtőgéphálózatot állítottak fel, ahol gazdát cserélhetnek a 
fogyasztásra alkalmas maradék élelmiszerek. Ez a rendszer világszerte számos 
nagyvárosban működik.

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2736/AN/536.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2736/AN/536.asp
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2015/05/22/gaspillage-alimentaire-il-faudra-des-moyens-pour-gerer-les-nouveaux-dons_4639060_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2015/05/22/gaspillage-alimentaire-il-faudra-des-moyens-pour-gerer-les-nouveaux-dons_4639060_3224.html
http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/les-pays-bas-et-la-suede-alertent-lue-sur-le-gaspillage-alimentaire
http://www.theguardian.com/sustainable-business/free-food-sharing-leftovers-surplus-local-popular
http://www.theguardian.com/sustainable-business/free-food-sharing-leftovers-surplus-local-popular
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Magyarországon a kidobott élelmiszer egy lakosra jutó éves mennyisége 30-40 
kilogramot tesz ki, ezért érdemes lehet a franciaországi törvényhozási folyamatot 
figyelni ebben a kérdésben. Történtek már előrelépések ezen a területen mind a vál-
lalati szférában, mind a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részéről, mégis 
fontos lehet a külföldi példák alapos ismerete. Az élelmiszer-pazarlás ugyanis nem-
csak erkölcsi szempontból fontos – a megosztással a nehezebb anyagi helyzetben 
lévőkön lehet segíteni –, hanem azért is, mert a környezetvédelem szempontjából 
sem mindegy, mi történik az eladatlan élelmiszerekkel. Ez érvényes a kereskedelmi 
láncoknál éppen úgy, mint az éttermi hálózat esetén.

Egy, a kérdés olyan egyértelmű és átlátható szabályozása, amely számba veszi a 
külföldi tapasztalatokat – és ebből a szempontból Franciaország az élen jár –, csak 
javára válhat Magyarországnak. A probléma konkrét megoldása mellett az élelmi-
szer-pazarlás elleni lépések a magyar kormány bel- és külpolitikai megítélésében is 
pozitív hatást gyakorolhatnak.

http://recity.hu/ki/238-cegek-az-elelmiszer-pazarlas-ellen
http://recity.hu/ki/238-cegek-az-elelmiszer-pazarlas-ellen

