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LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
2016. februárjában Franciaország egy úttörő törvényt fogadott el az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem jegyében, amely
megtiltja a szupermarketeknek az el nem adott élelmiszerek megsemmisítését, és kötelezi őket azok eladományozására. Ez a
törvény jelentette az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem kiindulópontját azáltal, hogy megtiltotta a megsemmisítést és
megkönnyítette az adományozást. Az törvény beiktatása óta tovább bővítették a hatályát, új rendeletekkel és törvényekkel.

FRANCIAORSZÁG
Szint: Nemzeti
Lakossága: 67 millió lakos
Fő jellemzője: Az előállított élelmiszerek 18% -a hulladékká válik (az EU átlaga 20%)

Az élelmiszerhulladék Franciaországban
Bár Franciaország az EU-átlagnál kevesebbet pazarol, az élelmiszer-pazarlás egyenletesebb módon történik a teljes
élelmiszer-ellátási láncban. Az EU-ban az élelmiszer-pazarlás 53%-a fogyasztói szinten történik, míg Franciaországban csak
33%, és beletartozik a kollektív vendéglátás és az éttermek. További 14% kiskereskedelmi szinten történik, míg a többi az
előállítás és a feldolgozás során történik.

A TÖRVÉNY CÉLJA
Az eredeti, 2016-ban elfogadott törvény célja az élelmiszer-pazarlás elkerülése az élelmiszer-adományok ösztönzésével és az
el nem adott élelmiszeripari termékek megsemmisítésének megtiltásával. Elsősorban a kiskereskedelemre összpontosított,
hogy korlátozza az élelmiszer-pazarlást az egész ágazatban, de meghatározott egy keretet is az élelmiszer-pazarlás
megelőzésére az élelmiszer-pazarlás hierarchiájának elfogadásával. Ezután számos más rendelkezést fogadtak el rendeletek
és törvények formájában, amelyek megerősítik és kiszélesítik a 2016-os törvény alkalmazási körét a vendéglátásra és az
élelmiszer-forgalmazásra, valamint az élelmiszer-pazarlás 2025-ig történő 50%-os csökkentésére irányuló általános
célkitűzések által.
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Az élelmiszer-pazarlás elleni fellépés hierarchiájának kialakítása a következő sorrendben:
○
Az élelmiszer-pazarlás megelőzése kedvezmények bevezetése és a
tudatosság kialakítása révén....
○
Adományok a jótékonysági szervezeteknek
○
Állat eledel
○
Komposztálás vagy anaerob lebontás
○
Ártalmatlanítás
A 400 m2-nél nagyobb szupermarketeknek kötelező partnermegállapodást kötni
jótékonysági szervezetekkel az eladatlan élelmiszerek eladományozása végett
Az élelmiszer-kiskereskedőknek tilos megsemmisíteni a még fogyasztásra alkalmas
eladatlan élelmiszereket
Az eladatlan élelmiszerek felajánlási kötelezettségének kiterjesztése a vendéglátó
egységekre (napi több mint 3000 étkezési kapacitással) és az élelmiszeripari vállalatokra
(amelyek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót)
Az eladatlan, fogyasztásra alkalmas élelmiszerek megsemmisítési tilalmának kiterjesztése
a vendéglátásra és az élelmiszeriparra
A kereskedelmi vendéglátás kötelezése a kutyás ételmaradékos zacskó biztosítására
Az élelmiszeripar és a vendéglátóipar egyes szereplőinek azon kötelezettsége, hogy
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék az élelmiszer-pazarlás csökkentésére vonatkozó
kötelezettségvállalásaikat
Szigorítja az eladatlan, fogyasztásra alkalmas élelmiszerek megsemmisítésére vonatkozó
bírságokat: elérheti az éves forgalom 0,1% -át, szemben a korábban 3750 euróval
A „minőségét megőrzi” és a „felhasználható ...-ig dátumokat be kell építeni a
termékkódolásba a logisztika optimalizálása érdekében

A JOGSZABÁLYOK KORLÁTAI
●

Az eladatlan élelmiszerek adományozásának kötelezettsége nem határoz meg mennyiséget, így akár 1% eladományozása
is elegendő lehet. Ráadásul csak az ellátási lánc egy részére irányul, és kihagyja a kiskereskedelem előtti lépéseket.

LINK AZ EU TÖRVÉNYEKHEZ: Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive)

Az emberi fogyasztásra alkalmas
eladatlan élelmiszer-hulladék
megsemmisítésének tilalma
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Kötelezettség partnerség
létrehozására jótékonysági
szervezetekkel élelmiszeradományozás céljából

Egyes gazdasági szereplők
élelmiszer-pazarlás elleni elhivatottságának
kötelező bemutatása

További jó gyakorlatok itt Zero Waste Europe website vagy European Environmental Bureau brief on the
economic incentives to reduce waste.
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A Zero Waste Europe egy közösségeket, helyi vezetőket, vállalatokat, szakértőket
és aktivistákat tömörítő európai hálózat, amely célul tűzte ki, hogy kiiktatja a
hulladékot társadalmunkból. Arra bíztatjuk a közösségeket, hogy gondolják újra
az erőforrásokkal való kapcsolatukat, alakítsanak ki tudatosabb életmódot és
fenntarthatóbb fogyasztási mintákat, és gondolkodjanak körforgásokban.

A Zero Waste Europe hálával fogadta az Európai Unió anyagi támogatását. Az
útmutató tartalmáért a Zero Waste Europe-ot kizárólagos felelősség terheli. A
tartalom nem feltétlenül tükrözi a fent nevezett támogató véleményét. A
támogató nem tehető felelőssé az itt fellelhető információk esetleges
felhasználásáért.
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