
 Specialioji ataskaita Kova su maisto atliekomis: 
galimybė pagerinti išteklių 
naudojimo efektyvumą 
maisto tiekimo grandinėje

LT 2016 Nr. 34

(pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą)



Audito Rūmų specialiosiose ataskaitose pateikiami su konkrečiomis biudžeto sritimis arba valdymo temomis susijusių Audito 
Rūmų veiklos ir atitikties auditų rezultatai. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį 
poveikį, atsižvelgdami į veiklos ar atitikties riziką, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.

Šią ataskaitą priėmė Audito Rūmų nario Phil Wynn Owen vadovaujama I audito kolegija, kuri specializuojasi tausaus gamtos 
išteklių naudojimo srityje. Auditui vadovavo Audito Rūmų narė Bettina Jakobsen, jai padėjo kabineto vadovė Katja Mattfolk; 
kabineto atašė Kim Storup; pagrindinis vadybininkas Michael Bain; užduoties vadovė Maria Eulàlia Reverté i Casas. Audito grupę 
sudarė Els Brems, Klaus Stern, Diana Voinea ir Paulo Oliveira. 

Audito grupė

Iš kairės į dešinę: K. Storup, K. Mattfolk, D. Voinea, B. Jakobsen, M. Bain, M. E. Reverté i Casas, P. Oliveira. 



2 

 
 

 TURINYS 

Dalis 

Terminai ir santrumpos 

Santrauka I–IV 

Įvadas 1–17 

Audito tema 2–14 

Maisto atliekos ir ES 15–17 

Auditas 18–25 

Audito apimtis ir audito metodas 18–25 

Pastabos 26–80 

Po aukšto lygio politinių pareiškimų nesiimta pakankamų veiksmų 26–32 

Komisijos strateginiuose dokumentuose ilgainiui sumažėjo 
ambicingumas 27–29 

Išsisklaidę ir pavieniai techninio lygmens veiksmai 30–32 

Esamos politikos galėtų būti geriau suderintos, siekiant veiksmingiau kovoti 
su maisto atliekomis 33–80 

Politikų suderinimas, siekiant įgyvendinti geresnę maisto atliekų 
prevenciją 34–69 

Politikų ir nuostatų paaiškinimai ir suderinimas, atsižvelgiant į geresnių 
sąlygų maisto donavimui sudarymą 70–80 

Išvados ir rekomendacijos 81–87  

I priedas. Rinkos jėgų poveikis maisto atliekų susidarymui  

II priedas. ES priemonių, kurios gali daryti poveikį kovai su maisto atliekomis, apžvalga 

III priedas. Pagrindiniai politiniai pareiškimai dėl maisto atliekų nuo 2009 m. 

Komisijos atsakymai 

 



 3 

 
 

BPS: 

TERMINAI IR SANTRUMPOS 

Bendrasis prekybos standartas. 

BRO: Bendras rinkos organizavimas. 

BŽP: Bendra žuvininkystės politika. 

BŽŪP: Bendra žemės ūkio politika. 

COPA COGECA: COPA – Žemės ūkio profesinių organizacijų komitetas (Europos 
ūkininkams atstovaujanti organizacija), COGECA – Žemės ūkio 
kooperatyvų generalinė konfederacija. 

DAS: Europos Audito Rūmų metiniai patikinimo pareiškimai. 

Derliaus 
nenuėmimas: 

Jokių komercinių produktų iš dirbamos žemės negavimas normaliame 
gamybos cikle. Neapima produktų sunaikinimo dėl su klimatu susijusio 
įvykio arba ligos. 

Derliaus nuėmimas 
prieš laiką: 

Visiškas žemės ūkio produktų, kurie netinka prekybai (bet nėra 
sugadinti), nuėmimas konkrečioje dirbamoje žemėje neatėjus normaliam 
derliaus nuėmimo metui. 

DG GROW: Europos Komisijos vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir mažų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) generalinis direktoratas. 

DG AGRI: Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas. 

DG CNECT: Europos Komisijos ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis 
direktoratas. 

DG EMPL: Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis 
direktoratas. 

DG ENER: Europos Komisijos energetikos generalinis direktoratas. 

DG ENTR: Europos Komisijos įmonių ir pramonės generalinis direktoratas. Naujas 
pavadinimas: Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis 
direktoratas (GROW). 

DG ENV: Europos Komisijos aplinkos generalinis direktoratas. 

DG MARE: Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas. 

DG MARKT: Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas. Naujas pavadinimas: 
Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos 
generalinis direktoratas (FISMA). 

DG RTD: Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas. 

DG SANCO: Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas. 
Naujas pavadinimas: Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas 
(SANTE). 
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DG SANTE: Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas. 

DG TAXUD: Europos Komisijos mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas. 

DG: Europos Komisijos departamentai ir tarnybos, žinomos kaip generaliniai 
direktoratai (GD). 

EAFRD: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. 

EIP:  Europos inovacijų partnerystė. 

EJRŽF:  Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas. 

Eksporto 
grąžinamosios 
išmokos: 

Eksporto grąžinamąsias išmokas ES gali mokėti prekybos bendrovėms, 
kurios parduoda tam tikrus žemės ūkio produktus trečiosiose šalyse. 
Grąžinamoji išmoka paprastai padengia ES vidaus kainos ir pasaulio 
rinkos kainos skirtumą. 

EPLSAF: Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. 

Eurostatas: Europos Sąjungos statistikos tarnyba.  

EŽF: Europos žuvininkystės fondas. 

EŽŪGF: Europos žemės ūkio garantijų fondas. 

FAO: Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija. 

FAOSTAT: Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos statistikos skyrius. 

G20: (arba dvidešimties grupė) yra tarptautinis 20 didžiųjų ekonomikų 
vyriausybių ir centrinių bankų valdytojų forumas. 

Išėmimas iš rinkos: Produktų išėmimas iš rinkos (jų neperdavimas į pardavimą). 

Kaimo plėtra:  ES kaimo plėtros politika papildo tiesioginių išmokų ir rinkos priemonių 
sistemą ir padeda pagerinti tam tikrus ekonominės, aplinkosaugos ir 
socialinės padėties aspektus ES kaimo vietovėse.  

LNA: Maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa. 

Parama privačiam 
sandėliavimui: 

Parama, skirta produktų laikymui sandėlyje. Ji padeda stabilizuoti 
produkto rinką, jei yra jo perviršis ir sumenksta kainos.  

PVM: Pridėtinės vertės mokestis. 

SSP: Savanoriška susietoji parama. 

UNECE: Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija. 

Viešoji intervencija: Kai tam tikrų žemės ūkio produktų rinkos kainos nukrenta žemiau šio iš 
anksto nustatyto lygio, Europos Komisija gali nuspręsti stabilizuoti rinką 
perkant perviršinę tiekiamą produkciją, kuri vėliau gali būti 
sandėliuojama valstybėse narėse iki tol, kol rinkos kaina padidės. 

WRAP: (atliekų ir išteklių veiksmų programa, Waste and Resources Action 
Programme) labdaros organizacija ir bendrovė Jungtinėje Karalystėje, 
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kuri bendradarbiauja su vyriausybėmis, verslo vykdytojais ir 
bendruomenėmis, siekdama pateikti praktinių sprendimų, skirtų 
padidinti efektyvumą ir paspartinti perėjimą prie tvarios, efektyviai 
išteklius naudojančios ekonomikos. 
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I. Maisto atliekos yra visuotinė problema, kuri pastaraisiais metais įgavo svarbos 

viešojoje ir politinėje darbotvarkėje. Ji taps dar svarbesnė, ypač atsižvelgiant į poreikį 

išmaitinti didėjančią pasaulio populiaciją. Maistas yra vertinga prekė ir jo gamyba gali būti 

imli ištekliams. Dabartiniais vertinimais, pasauliniu mastu apie trečdalis maisto, pagaminamo 

žmonių vartojimui, yra iššvaistoma arba prarandama ir dėl to patiriamos ekonominės ir 

aplinkosaugos sąnaudos.  

SANTRAUKA 

II. Turėdami tai omenyje, Audito Rūmai išnagrinėjo, koks gali būti ES vaidmuo kovojant su 

maisto atliekomis. Mes peržiūrėjome veiksmus, kurių buvo imtasi iki šiol, ir tai, kaip įvairios 

ES politikos priemonės padeda mažinti maisto atliekas. Mes daugiausia dėmesio skyrėme 

prevenciniams veiksmams ir donavimui, kuriems teikiama pirmenybė kovoje su maisto 

atliekomis. 

III. Audito metu buvo nagrinėjamas klausimas „Ar kovodama su maisto atliekomis ES 

veiksmingai prisideda prie efektyviai išteklius naudojančios maisto tiekimo grandinės?“ 

Atlikus auditą, buvo nustatyta, kad šiuo metu ji to nedaro, bet ataskaitoje atkreipiamas 

dėmesys į būdus, kurie, sprendžiant šią problemą, padėtų veiksmingiau panaudoti 

dabartines politikas. Daugelis galimų pagerinimų nereikalauja naujų iniciatyvų ar didesnio 

viešojo finansavimo, bet yra susiję su geresniu esamų politikų suderinimu, patobulintu 

koordinavimu ir aiškiu maisto atliekų mažinimo kaip politikos tikslo apibrėžimu. Konkrečiai, 

Audito Rūmai nustatė, kad: 

i. Nepaisant didėjančios maisto atliekų svarbos politinėje darbotvarkėje, Komisijos 

ambicingumas ilgainiui sumažėjo. Iki šiol vykdyti veiksmai buvo išsisklaidę ir pavieniai, be 

to, trūksta koordinavimo Komisijos lygmeniu. Kadangi nėra bendros maisto atliekų 

apibrėžties ir suderintos pradinės padėties, kuria remiantis būtų nustatomi atliekų 

mažinimo tikslai, tolesnė pažanga yra lėtinama.  

ii. Maisto atliekos yra problema visoje maisto tiekimo grandinėje, todėl veiksmai turėtų 

būti tikslingai taikomi visoje grandinėje, kad naudą galėtų gauti visi susiję asmenys. 

Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas prevencijai, nes atliekų išvengimo nauda yra 

didesnė už naudą jas vėliau tvarkant. Nepaisant to, kad yra keletas ES politikos sričių, 
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kuriose gali būti kovojama su maisto atliekomis, šis potencialas nėra išnaudotas ir 

pasiūlytomis galimybėmis dar turės būti pasinaudota. Aiškiai trūko įvairių ES politikų 

poveikio kovai su maisto atliekomis įvertinimo. Didžiosios politikos sritys, kaip antai 

žemės ūkis, žuvininkystė ir maisto sauga, atlieka tam tikrą vaidmenį ir galėtų būti geriau 

panaudotos kovai su maisto atliekomis. Reikia pripažinti, kad ilgainiui politikos 

pakeitimai, kaip antai BŽŪP ir žuvininkystės politikos reformos, padarė teigiamą poveikį. 

Pavyzdžiui, nustojus taikyti intervencija paremtą žemės ūkio politiką, sumažėjo 

perteklinė gamyba. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į keletą geros praktikos pavyzdžių, 

bet jų teigiamas poveikis buvo labiau atsitiktinio pobūdžio nei tikslingų politikos veiksmų 

rezultatas.  

iii. Kalbant apie maisto donavimą, galėtų būti pašalinti kai kurie dabar egzistuojantys 

apribojimai, kaip antai skirtingas teisinių nuostatų, siekiant sudaryti geresnes sąlygas 

donuoti maistą, kuris kitaip būtų prarastas, traktavimas. 

IV. Ataskaitoje pateiktos trys rekomendacijos: 

i. ES kovos su maisto atliekomis strategija turėtų būti sustiprinta ir geriau koordinuojama. 

Komisija turėtų pasiremti savo pirmine patirtimi ir parengti veiksmų planą ateinantiems 

metams.  

ii. Koordinuodama įvairias politikas, turinčias galimybių kovoti su maisto atliekomis, 

Komisija turėtų išnagrinėti maisto atliekų aspektą atlikdama savo būsimus poveikio 

vertinimus ir suderinti skirtingas ES politikas, kurios gali prisidėti prie kovos su maisto 

atliekomis. 

iii. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas donuoti maistą, kuris kitaip būtų prarastas, Komisija 

galėtų patikslinti teisinių nuostatų, kurios gali sulaikyti nuo donavimo, traktavimą. 

Komisija turėtų skatinti labiau išnaudoti esamas donavimo galimybes ir apsvarstyti, kaip 

galima sudaryti geresnes sąlygas donavimui kitose politikos srityse.  



 8 

 
 

1. Maisto atliekos yra pripažinta problema, kuri pastaraisiais metais įgavo politinės ir 

socialinės svarbos. Daugelyje per pastarąjį dešimtmetį suformuluotų aukšto lygio politinių 

pareiškimų nurodyta būtinybė kovoti su maisto atliekomis. Jos susidaro visoje maisto tiekimo 

grandinėje gamybos, perdirbimo, mažmeninės prekybos ir vartojimo etapuose. Maisto 

atliekos gali būti apibrėžtos įvairiais būdais ir nėra vieningos jų matavimo metodikos. 

Nepaisant to, visuotinai pripažįstama, kad pasauliniu mastu apie trečdalis maisto, kuris yra 

pagaminamas žmonių vartojimui, yra iššvaistomas arba prarandamas

ĮVADAS 

1

Audito tema 

. Jungtinių Tautų 

vertinimu, susijusios metinės atliekų ekonominės ir aplinkosaugos sąnaudos pasauliniu 

mastu sudaro 1,7 trilijono JAV dolerių. 

2. Šiuo metu ES lygmeniu nėra suderinta maisto atliekų apibrėžtis. Valstybės narės taiko 

skirtingas apibrėžtis, panašiai kaip ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), 

kuri taiko savo apibrėžtį

Kaip apibrėžiamos maisto atliekos? 

2

3. 2014 m. liepos mėn. Europos mokslinių tyrimų projektas FUSIONS pasiūlė kitą maisto 

atliekų apibrėžtį

. 

3

                                                      

1 Vertinant pagal svorį. FAO, 2011 m. Maisto praradimai ir maisto atliekos pasaulyje – mastas, 
priežastys ir prevencija (Global food losses and food waste – extent, causes and prevention) 
Roma: JT FAO. 

 ir 2016 m. kovo mėn. pasiūlė metodiką, skirtą matuoti ir stebėti maisto 

2 Maisto praradimas yra apibrėžiamas kaip „maisto kiekio arba kokybės sumažėjimas“. Maisto 
atliekos yra prarasto maisto dalis ir yra susijusios su išmetimu arba alternatyviu maisto, kuris yra 
maistingas ir saugus vartoti žmonėms, panaudojimu (ne mitybai) visoje maisto tiekimo 
grandinėje, nuo pirminės gamybos iki galutinio namų ūkių vartojimo lygmens 
(http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/). 

3 Maisto atliekos yra valgomos ir nevalgomos maisto dalys, pašalintos iš maisto tiekimo 
grandinės, kad būtų utilizuotos arba išmestos (įskaitant kompostavimą, kultūrinių augalų 
derliaus užarimą / nesurinkimą, anaerobinį skaidymą, bioenergijos gamybą, kogeneraciją, 
sudeginimą, išleidimą į kanalizaciją, palikimą sąvartyne arba išmetimą į jūrą)(http://www.eu-
fusions.org/index.php/about-food-waste/280-food-waste-definition). 
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atliekų kiekį4. Ne taip seniai, 2016 m. birželio mėn., daugelio suinteresuotųjų šalių 

partnerystė5

4. Šios ataskaitos tikslais maisto atliekomis vadinamas bet kuris produktas arba produkto 

dalis, kurie buvo užauginti, sugauti arba perdirbti žmonėms vartoti ir kurie galėjo būti 

suvalgyti, jei būtų buvę kitaip tvarkomi arba sandėliuojami. Nors pripažįstama, kad ši 

apibrėžtis gali būti tiesiogiai nesuderinama su dabartiniu ES reglamentavimo pagrindu, kitos 

apibrėžtys, kaip antai tos, kurias naudoja FUSIONS, FAO ir atliekant šį auditą aplankytos 

valstybės narės, taip pat neatitinka šio pagrindo. 

 paskelbė visuotinį maisto praradimo ir atliekų apskaitos ir ataskaitų teikimo 

standartą. 

5. Pagal atliekų hierarchiją, atliekų tvarkymo veiksmams yra suteikiami prioritetai nuo 

labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo atsižvelgiant į aplinkosauginį tvarumą. 

ES atliekų hierarchija apibrėžta ES atliekų pagrindų direktyvoje

Maisto atliekoms taikoma atliekų hierarchija 

67. Ši hierarchija gali būti 

taikoma maisto atliekoms, tačiau turi būti truputį pakoreguota siekiant atsižvelgti į maisto 

ypatumus. Keletas valstybių narių atliekų hierarchiją pritaikė maistui, 

taikydamos 1 diagramoje

                                                      

4 http://www.eu-fusions.org/index.php/download?download=254:fusions-quantification-manual 

 nurodytą prioritetinę eilę.  

5 Įskaitant FAO, UNEP, Pasaulio verslo darnaus vystymosi tarybą (WBCSD), Vartojimo prekių 
forumą, ES projektą FUSIONS ir atliekų ir išteklių veiksmų programą, kaip pagrindinius partnerius 
(http://flwprotocol.org/). 

6 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir 
panaikinančios kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3) 4 straipsnis. 

7 a) prevencija; b) parengimas pakartotiniam naudojimui; c) antrinis perdirbimas; d) kitoks 
utilizavimas, pavyzdžiui, energijos gavyba; ir e) šalinimas. 



 10 

 
 

1 diagrama.

 

 Maisto atliekų hierarchija1 

1 Šiuo metu nėra ES teisės aktų arba specialių gairių, kaip taikyti ES maisto atliekų hierarchiją. 1 
diagramoje pateiktas paveikslas yra paremtas šiomis esamomis maisto atliekų hierarchijomis: 
Wageningeno universiteto Moermano pakopos, maisto atliekų piramidė Londonui, OVAM (Flandrijos 
viešojo sektoriaus atliekų agentūra) maisto atliekų hierarchija, FEVIA (Fédération de l’Industrie 
Alimentaire/Federatie Voedingsindustrie) maisto atliekų hierarchija ir JAV aplinkos apsaugos agentūros 
maisto atliekų hierarchija. 
6. Remiantis šioje ataskaitoje taikoma maisto atliekų apibrėžtimi, maisto atliekas sudaro 

trys apatiniai pirmiau pateiktos hierarchijos sluoksniai (antrinis perdirbimas, kitoks 

utilizavimas ir šalinimas). Trys viršutiniai sluoksniai (prevencija, donavimas ir sušėrimas 

gyvūnams) yra veiksmai, kurių gali būti imtasi prieš maistui tampant atliekomis ir kurie yra 

labiausiai pageidaujami (ekonominiu ir aplinkosaugos atžvilgiu). Daugiausia dėmesio šio 

audito metu buvo skirta prevencijai ir donavimui – dviem aukščiausiems hierarchijos 

sluoksniams. 

7. Remiantis Europos Komisija, kiekvienais metais Europos Sąjungoje iššvaistoma apie 88 

milijonai tonų maisto

Duomenys apie maisto atliekas 

8

                                                      

8 Diagramoje remiamasi 2012 m. duomenimis 
(

. Vertinama, kad iki 2020 m. visų ES maisto atliekų kiekis išaugs iki 

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm). Komisijos pateikta nuoroda į 88 
milijonus tonų maisto atliekų atitinka naujausius ES 28 susidariusių maisto atliekų įverčius, 
kuriuos paskelbė 7BP projektas FUSIONS (Europos maisto atliekų lygių įverčiai (Estimates of 
European food waste levels), FUSIONS, 2016 m. http://www.eu-
fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20l
evels.pdf). Ši diagrama nėra išskaidyta pagal tai, kas pagaminama ES, ir tai, kas importuojama. 

Prevencija

Donavimas

Pašaras

Šalinimas

Kitoks utilizavimas

Antrinis perdirbimas 

Labiausiai pageidaujama

Mažiausiai pageidaujama

Audito 
nagrinėjama 
sritis

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm�
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf�
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf�
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf�
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maždaug 126 milijonų tonų, nebent būtų imtasi papildomų prevencinių veiksmų ar 

priemonių9. Pagal skirtingus šaltinius, duomenys apie maisto atliekas yra labai nevienodi. 

Akivaizdu, kad viena priežasčių yra skirtingas traktavimas, kas yra maisto atliekos (t. y., nėra 

suderintos apibrėžties), ir taikomos skirtingos jų matavimo metodikos. Įvairiuose tyrimuose 

pateikiami nevienodi duomenys apie kiekvieną maisto tiekimo grandinės 

sektorių. 1 lentelėje pateikti kelių atrinktų tyrimų rezultatai, kurie rodo, kad maisto atliekos 

susidaro visoje maisto grandinėje, tačiau rezultatus reikėtų lyginti atsargiai, nes taikoma 

metodika ir maisto atliekų apibrėžtis nėra homogeniškos. 

1 lentelė

 

. Maisto atliekų dalis (%) įvairiuose maisto tiekimo grandinės etapuose, remiantis 
įvairiais tyrimais1 

FAO 
(Europa) 

Foodspill 
(Suomija) 

FH Münster 
(Vokietija) 

Bio Intelligence 
Service (ES) 

Fusions2 
(ES)  

Gamybos 
sektorius 

23 19–23 22 34,2 11 

Perdirbimo 
sektorius 

17 17–20 36 19,5 19 

Mažmeninės 
prekybos 
sektorius 

9 30–32 3 5,1 17 

Vartotojai 52 28–31 40 41,2 53 

1 WRI analizė, remiantis FAO „2011 m. pasaulio maisto praradimai ir atliekos – mastas, priežastys ir 
prevencija“ (2011 Global food losses and waste – extent, causes and prevention). Roma: JT FAO. 2013 m. 
birželio mėn.; http://www.mtt.fi/foodspill, 2011 m.; https://www.fh-muenster.de/isun/lebensmittelabfall-
projekte.php, 2012 m.; „ITAS apskaičiavimai, remiantis SIK metodika“ (ITAS-calculations based on the SIK-
methodology) (Gustavsson et al., 2013); FUSIONS, „Europos maisto atliekų lygių įverčiai“ (Estimates of 
European food waste levels), 2016. 

2 Tyrime pripažįstama, kad „šio įverčio neapibrėžtumas yra gana didelis“ (27 puslapis). Konkrečiai, su 
gamybos sektoriumi susijusių duomenų įverčiai yra paremti tik šešių šalių duomenimis ir „±17 % 
neapibrėžtumo įverčiai tikriausiai yra numažinti“ (21 puslapis).  

                                                      

9 Europos Komisija, Aplinkos generalinis direktoratas, „Parengiamasis tyrimas dėl maisto atliekų 
27 ES valstybėse narėse“, 2010 m. 
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8. Maisto atliekos gali susidaryti labai skirtingose situacijose, bet jos pasitaiko kiekviename 

maisto tiekimo grandinės etape. Kelete tyrimų nagrinėjami įvairūs būdai, kaip yra švaistomas 

maistas

Maisto atliekos susidaro visoje maisto tiekimo grandinėje 

10. Keletas situacijų yra parodyta 2 diagramoje. 

2 diagrama

 

. Situacijos, kai maisto tiekimo grandinėje susidaro maisto atliekos ir maisto 

praradimai 

�Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

                                                      

10 Franke, U., Einarson, E., Andrésen, N., Svanes, E., Hartikainen, H., L. Mogensen, Kartläggning av 
matsvinnet i primärproduktionen, Šiaurės taryba, Kopenhaga, 2013 m. 
(www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-581); Hanssen, O. J., Ekegren P., Gram-
Hanssen, I., et al., „Maisto perskirstymas Šiaurės regione“ (Food Redistribution in the Nordic 
Region), Šiaurės ministrų taryba, Kopenhaga, 2014 m. (http://norden.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784307&dswid=9068); Lordų rūmų ataskaita „Su 
maisto atliekomis susijusių sąnaudų apskaičiavimas: ES maisto atliekų prevencija“ (Counting the 
Cost of Food Waste: EU Food Waste Prevention), Europos Sąjungos komitetas, 2013–2014 m. 
sesijos 10 ataskaita, p. 12. 

Gamyba 
(įskaitant 

aptarnavimą ir 
sandėliavimą po 

derliaus 
nuėmimo)

Apdorojimas

Mažmeninė 
prekyba

Vartotojai

Gyvulių mirtingumas (ūkyje arba vežant); Laimikio išmetimas į jūrą; Pieno praradimas dėl 
mastito;

Derliaus nevisiškas nuėmimas arba nuėmimas prieš laiką; Produktų sugadinimas nuimant 
derlių, sandėliuojant arba vežant; Produktų išmetimas rūšiuojant dėl kosmetinių reikalavimų; 

Neprognozuojami sutarčių sąlygų pasikeitimai

Procedūriniai praradimai (lupimas, plovimas, pjaustymas, virimas ir kt.); atliekos dėl gamyklos 
uždarymo / plovimų, nubyrėjimo, sugedimo; produktų sugadinimas sandėliuojant; tiekėjai turi 

atsiimti produktus, kurie nebuvo parduoti

Praeina galiojimo terminas sandėlyje / parduotuvėje; Produktai neparduodami, nepaisant 
nuolaidų; Atsargų perviršis; 

Produktų sugedimas arba kokybės / svorio sumažėjimas dėl sandėliavimo; produktai 
išmetami rūšiuojant dėl kosmetinių reikalavimų

Atliekos sandėliuojant; pagaminamas perviršinis kiekis; maistas, kuris „sugenda“; atliekos 
ruošiant maistą; atliekos išgramdžius indus

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784307&dswid=9068�
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784307&dswid=9068�
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9. Su maisto atliekomis susijusias sąnaudas sudaro dviejų rūšių sąnaudos: ekonominės ir 

aplinkosauginės sąnaudos. Ekonominės sąnaudos apima ne tik su pačiais produktais 

susijusias sąnaudas, bet ir sąnaudas, susijusias su atlikusių produktų gamyba, transportu ir 

sandėliavimu, bei jų apdorojimo sąnaudas. Aplinkosaugos požiūriu maisto atliekos yra 

susijusios su išteklių, kaip antai žemės, vandens, energijos ir kt., švaistymu per visą produktų 

egzistavimo ciklą ir dėl jo padidėjusiu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu.  

Su maisto atliekomis susijusios sąnaudos 

10. Dėl sunkumų gauti išsamius, patikimus ir suderintus duomenis apie dabartinius maisto 

atliekų kiekius, bet kuriam su atliekomis susijusių sąnaudų įverčiui trūks patikimumo. 

Nepaisant to, kai kuriuose tyrimuose buvo bandoma nustatyti su maisto atliekomis susijusias 

sąnaudas, ir šie duomenys gali būti naudojami kaip galimą maisto atliekų problemos mastą 

atspindintys rodikliai.  

11. FAO atliko su maisto atliekomis susijusių sąnaudų įvertinimą pasauliniu mastu ir nustatė, 

kad be įvertintų 1 trilijono JAV dolerių ekonominių sąnaudų (atlikusių produktų vertė ir jiems 

pagaminti skirtos subsidijos), apie 700 milijardų JAV dolerių siekia aplinkosauginės sąnaudos 

(kaip antai šiltnamio efektą sukeliančios dujos, vandens trūkumas ir erozija)11.  

12. Priežastys, dėl kurių susidaro maisto atliekos, skiriasi priklausomai nuo kiekvieno veikėjo 

vaidmens maisto tiekimo grandinėje. Dažniausiai verslo vykdytojai (gamintojai, perdirbėjai ir 

mažmenininkai) sprendimus priima siekdami maksimizuoti pelną, nepaisant to, kad dėl kai 

kurių sprendimų gali susidaryti tam tikras kiekis maisto atliekų. Nežiūrint į tai, kad įvairūs 

ūkio subjektai neketina palikti maisto atliekų, pasekmės dažnai yra tokios.  

Maisto atliekos ir rinkos jėgos 

13. Vartotojų priimami sprendimai gali lemti maisto atliekų susidarymą dėl visiškai skirtingų 

priežasčių. Jie greičiau siekia gauti pasitenkinimą, tenkindami savo mitybos ar kitokius 

poreikius (pavyzdžiui, kokybės, gausos, įvairovės, kainos ir kt.). 
                                                      

11 FAO, „Maisto atliekų pėdsakas. Poveikis gamtos ištekliams“ (Food wastage Foodprint. Impacts 
on natural resources), FAO Roma, 2013 m. (http://www.fao.org/nr/sustainability/food-loss-
%c2%adand-waste/en/). 

http://www.fao.org/nr/sustainability/food-loss-%c2%adand-waste/en/�
http://www.fao.org/nr/sustainability/food-loss-%c2%adand-waste/en/�
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14. Priežastys, dėl kurių susidaro maisto atliekos, yra neatsiejamai susijusios su klausimu, kas 

apmoka su maisto atliekomis susijusias sąnaudas. Kalbant apie su maisto atliekomis 

susijusias ekonomines sąnaudas, sąnaudas apmoka bent trys veikėjų grupės: vartotojai, 

konkretūs maisto tiekimo grandinės ūkinės veiklos vykdytojai ir labdaros organizacijos. 

• Ūkinės veiklos vykdytojai maisto tiekimo grandinėje prisiima su maisto atliekomis 

susijusias sąnaudas ir jas įtraukia į galutinę vartotojams taikomą produkto kainą. 

Pavyzdžiui, labai gali būti, kad mažmenininkas nustato pakankamai didelę kainą, kad 

būtų atsižvelgta tiek į parduotų produktų, tiek į produktų, kurių numatoma neparduoti, 

sąnaudas. 

• Dalis su maisto atliekomis susijusių sąnaudų gali būti perkelta iš vieno maisto 

sektoriaus veiklos vykdytojo kitam. Pavyzdžiui, kai tarp ūkinės veiklos vykdytojų yra 

reikšmingas derybinės galios disbalansas, su maisto atliekomis susijusios sąnaudos gali 

būti perkeltos silpnesniam veiklos vykdytojui.  

• Dalis maisto atliekų sąnaudų taip pat gali būti eksternalizuotos labdaros organizacijoms 

maisto donavimo forma. Labdaros organizacijos dažnai patiria rūšiavimo, sandėliavimo, 

tvarkymo ir apdorojimo sąnaudas, kurias kitu atveju turėtų apmokėti šį maistą 

donuojantys ūkinės veiklos vykdytojai.  

Maisto atliekų aplinkosaugines sąnaudas patiria visa visuomenė iš esmės per didėjantį 

gamtos išteklių trūkumą (kuris ilgainiui gali sąlygoti didesnes šių išteklių kainas). ). I priede 

dviem konkrečiais pavyzdžiais parodyta, kaip rinkos jėgos daro poveikį maisto atliekų 

susidarymui. Nepaisant to, kad ataskaitoje šioms rinkos jėgoms nėra skiriamas ypatingas 

dėmesys, mes pripažįstame jų didelę svarbą kovojant su maisto atliekomis. Komisija ir 

Europos Parlamentas12

                                                      

12 Europos Parlamento informacinis pranešimas dėl vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos. Kova su 
nesąžiningos prekybos praktika verslo tarpusavio santykiuose maisto produktų tiekimo 
grandinėje 

 pripažino svarbų šių jėgų vaidmenį maisto tiekimo grandinėje.  

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_E
N.pdf). 
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Maisto atliekos ir ES 

15. Maisto atliekos yra visuotinė problema. Nepaisant to, kad maisto atliekoms skirti ES 

veiksmai savaime turės ribotą poveikį pasauliniu mastu, Europos Sąjunga, kaip svarbus 

veikėjas tarptautinėje arenoje, gali daryti poveikį susidarančių maisto atliekų apimčiai per 

įvairias politikas, už kurias ji yra atsakinga (kaip antai bendra žemės ūkio politika, bendra 

žuvininkystės politika, maisto saugos politika, atliekų politika). Šiame kontekste atsakomybė 

tenka Komisijai, nes ji yra ES teisinių nuostatų, kurios gali daryti poveikį maisto atliekų 

susidarymui, iniciatorė.  

16. Europos Komisijos lygmeniu už maisto atliekų reikalus yra atsakingas Sveikatos ir maisto 

saugos generalinis direktoratas (GD). Šiame kontekste jis imasi keleto veiksmų (kaip antai 

įsteigia darbo ir ekspertų grupes) ir su komunikacija susijusių iniciatyvų. Keli kiti Komisijos 

generaliniai direktoratai taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį maisto atliekų prevencijos srityje, 

kadangi keletas ES politikų ir nuostatų (kaip antai žemės ūkio politika, žuvininkystės politika, 

maisto saugos politika, atliekų politika) gali daryti poveikį maisto atliekų susidarymui 

(žr. II priedą

17. Ne mažiau svarbi yra valstybėms narėms tenkanti su maisto atliekomis susijusi 

atsakomybė. Valstybės narės gali daryti teigiamą poveikį ar trukdyti maisto atliekų 

prevencijai ir maisto donavimui priklausomai nuo to, kaip jos perkelia į nacionalinę teisę ES 

nuostatas. Jų atsakomybė veikiausiai yra dar svarbesnė, nes jos gali imtis savo pačių 

iniciatyvų (ne pagal ES teisinę bazę), skirtų sumažinti maisto atliekas

). 

13

                                                      

13 Pačių valstybių narių iniciatyvos nėra įtrauktos į šio audito apimtį. Pateikti tik konkrečios 
praktikos pavyzdžiai, siekiant pailiustruoti.  

. 
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Audito apimtis ir audito metodas 

AUDITAS 

18. Yra daug maisto atliekoms skirtų tyrimų, bet nė viename nėra konkrečiai nagrinėjama 

ES14

19. Mes pripažįstame, kad politikos ir teisinės nuostatos, kurios buvo peržiūrimos šio audito 

kontekste, be maisto atliekų prevencijos turi ir kitų tikslų. Nepaisant to, kad skirtingos ES 

priemonės nėra skirtos spręsti konkrečiai maisto atliekų problemai, jos daro poveikį įvairių 

veikėjų elgesiui maisto grandinėje. Pasikeitus šiam elgesiui, gali padidėti arba sumažėti 

iššvaistomo maisto kiekis. ES turi galimybę daryti poveikį maisto atliekoms, pasinaudodama 

įvairiais jos valdomais fondais ir įvairiomis nuostatomis, kurios daro poveikį veikėjų 

veiksmams maisto tiekimo grandinėje. Šio audito metu daugiausia dėmesio buvo skirta 

prevencijai ir donavimui, kadangi pagal maisto atliekų hierarchiją šie veiksmai yra du 

labiausiai pageidaujami kovos su maisto atliekomis būdai (žr. 

 atsakomybė šioje srityje. Todėl Audito Rūmų atlikto audito metu buvo siekiama pateikti 

išsamią maisto atliekų temos analizę, žvelgiant iš bendros ES perspektyvos.  

1 diagramą

20. Mes nustatėme ES priemones (fondus ir su fondais nesusijusias teisines nuostatas), 

pateiktas 

).  

II priede

21. Pagrindinis audito tikslas buvo įvertinti, ar ES teisinės nuostatos ir jų įgyvendinimas 

valstybėse narėse prisideda prie teigiamo įvairių veikėjų elgesio maisto atliekų atžvilgiu 

maisto tiekimo grandinėje. Audito metu buvo siekiama atsakyti į šį bendrą klausimą:  

, kurios daro poveikį maisto atliekų prevencijai arba / ir sudaro geresnes 

sąlygas donavimui. Šios ataskaitos tikslais mes suskirstėme maisto tiekimo grandinės 

sektorius į keturias grupes (gamintojus, perdirbėjus, mažmenininkus ir vartotojus).  

                                                      

14 ES suprantama kaip ES institucijos (atsakingos už įvairių politikų kūrimą ir įvairių teisinių 
nuostatų priėmimą) kartu su valstybėmis narėmis (atsakingomis už šių politikų ir nuostatų 
įgyvendinimą). 
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Ar kovodama su maisto atliekomis ES veiksmingai prisideda prie efektyviai išteklius 

naudojančios maisto tiekimo grandinės? 

22. Audito metu buvo nagrinėtas politikų ir teisinių nuostatų poveikis maisto atliekoms 

pačioje Europos Sąjungoje neatsižvelgiant į poveikį ES nepriklausančiose šalyse.  

23. Šioje ataskaitoje pirmiausia įvertinama, kokiu mastu Komisija, kaip ES vykdomoji 

institucija, remdamasi kovai su maisto atliekomis skirtais aukšto lygio politiniais pareiškimais, 

ėmėsi konkrečių veiksmų. Antra, joje yra aprašomos kovos su maisto atliekomis galimybės, 

kuriomis nebuvo pasinaudota vykdant kitas politikas. 

24. Auditas apėmė šį laikotarpį: 

• Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) fondų atžvilgiu: 2007–2013 m. laikotarpį ir 2014–

2020 m. laikotarpį; 

• Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 

atžvilgiu: atitinkamai 2007–2013 m. laikotarpį ir 2014–2020 m. laikotarpį; 

• Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) atžvilgiu: 2014–

2020 m. laikotarpį; 

• su fondais nesusijusių teisinių nuostatų atžvilgiu audito metu buvo atsižvelgta į teisines 

nuostatas, kurios galiojo tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, ir į paskelbtus pasiūlymus 

dėl naujų nuostatų. 

25. Auditas buvo atliekamas 2015 m. liepos mėn.–2016 m. gegužės mėn.15

• dokumentų peržiūros ir interviu su Komisijos tarnybomis. Auditas buvo susijęs su šešiais 

generaliniais direktoratais: Sveikatos ir maisto saugos GD (SANTE), Vidaus rinkos, 

pramonės, verslumo ir MVĮ GD (GROW), Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD (AGRI), Aplinkos 

, audito 

įrodymams surinkti buvo naudojami šie būdai: 

                                                      

15 Tačiau ataskaita apima su maisto atliekomis susijusius svarbius politinius pareiškimus iki 2016 m. 
liepos 1 d. 
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GD (ENV), Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD (MARE), Užimtumo, socialinių reikalų ir 

įtraukties GD (EMPL); 

• audito vizitai į penkias valstybes nares: Italiją (Lacijų), Nyderlandus, Portugaliją, Rumuniją 

ir Suomiją. Kiekvienoje šių valstybių narių paprastai buvo lankomasi žemės ūkio 

ministerijoje (dėl BŽŪP ir EJRŽF), aplinkos ministerijoje (dėl strategijos ir su Maisto 

direktyva susijusių klausimų), socialinių reikalų ministerijoje (dėl EPLSAF), sveikatos 

ministerijoje (dėl maisto ir higienos dokumentų rinkinio) ir finansų ministerijoje (dėl 

finansinių paskatų). Taip pat buvo atliekami vizitai į vietą pas susijusius ES naudos gavėjus; 

• konsultaciniai susitikimai su susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Copa ir 

Cogeca, „Independent Retail Europe“, WRAP (JK labdaros organizacija), SOMARO 

(Rumunijos ne pelno organizacija), ir ES mokslinių tyrimų projekto FUSIONS atstovais, 

Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos parlamento nariu, JK Lordų rūmų darbo komiteto 

atstovais ir JK atstovu UNECE standartų komiteto posėdžiuose. 

Po aukšto lygio politinių pareiškimų nesiimta pakankamų veiksmų 

PASTABOS 

26. Pastaraisiais metais išaugo kovos su maisto atliekomis svarba ir ją pradėta įtraukti į 

viešąsias darbotvarkes visais politiniais lygmenimis (žr. III priedą

 Europos Parlamentas „ragina Komisiją imtis praktinių priemonių siekiant, kad maisto 

atliekos iki 2025 m. sumažėtų perpus, o kartu kad nesusidarytų biologinių atliekų“ 

(2011 m.); 

). Europos Parlamentas 

pakartotinai prašė Komisijos (2011, 2012, 2015 ir 2016 m.) imtis veiksmų siekiant mažinti 

maisto atliekas. Valstybės narės pradėjo nustatinėti maisto atliekų mažinimo tikslus, o 

Europos Sąjungos Taryba, G20 ir Jungtinės Tautos pabrėžė būtinybę kovoti su maisto 

atliekomis visoje maisto tiekimo grandinėje. Keletas pavyzdžių: 

 G20 mano, kad „maisto praradimo ir atliekų mažinimas yra tinkamas tikslas G20 

kolektyviniam veiksmui“ (2015 m.); 
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 Jungtinės Tautos savo tvaraus vystymosi darbotvarkėje nurodė, kad iki 2030 m. jos 

siekia „pasaulyje perpus sumažinti maisto atliekas vienam gyventojui mažmeninės 

prekybos ir vartotojų lygmenimis ir sumažinti maisto praradimą gamybos ir tiekimo 

grandinėse, įskaitant praradimus po derliaus nuėmimo“ (2015 m.); 

 Europos Sąjungos Taryba „remia visų veikėjų pastangas sumažinti maisto atliekas ir 

taip prisidėti prie tvaraus vystymosi 12.3 tikslo iki 2030 m. pasaulyje perpus 

sumažinti maisto atliekas vienam gyventojui mažmeninės prekybos ir vartotojų 

lygmenimis ir sumažinti maisto praradimą gamybos ir tiekimo grandinėse, įskaitant 

praradimus po derliaus nuėmimo“ (2016 m.)16

Nepaisant šių pakartotinių politinių pareiškimų, Komisijos ambicingumas ilgainiui sumažėjo ir 

iki šiol vykdyti veiksmai buvo išsisklaidę ir pavieniai. 

; 

Komisijos strateginiuose dokumentuose ilgainiui sumažėjo ambicingumas 

27. Komisija, kaip ES vykdomoji institucija, turėtų atsižvelgti į ilgainiui suformuluotus aukšto 

lygio politinius pareiškimus. Nuo 2011 m. Komisija paskelbė keletą dokumentų 

įsipareigodama kovoti su maisto atliekomis:  

- 2011 m. rugsėjo mėn. savo Efektyvaus išteklių naudojimo Europos strateginiame 

plane17

                                                      

16 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvados dėl ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano (10444/16 – 
3476 Tarybos posėdžio rezultatai). Šios išvados buvo toliau išplėtotos 2016 m. birželio 28 d. 
Tarybos išvadose dėl maisto praradimų ir maisto atliekų (10730/16 – 3479 Tarybos posėdžio 
rezultatai). 

 Europos Komisija nustatė, kad maisto sektorius yra vienas pagrindinių sektorių, 

kuriuose gali būti pagerintas išteklių naudojimo efektyvumas. 2011 m. strateginiame 

plane taip pat buvo nurodyta, kad 2013 m. bus paskelbtas „Komunikatas dėl tausaus 

maisto naudojimo“, kuriame Komisija be kitų dalykų papildomai įvertins, kaip galima 

apriboti maisto atliekas maisto tiekimo grandinėje. Iki 2016 m. birželio mėn. šis 

komunikatas dar nebuvo paskelbtas; 

17 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm�
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- po Komisijos 2013 m. vasarą atliktos viešos apklausos dėl „maisto sistemos tvarumo“, 

kurios viena dalių buvo susijusi su maisto atliekų prevencija ir mažinimu, 2014 m. 

liepos mėn. Komisija paskelbė pasiūlymą18 dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos, be kitų teisės aktų iš dalies keičiančios Atliekų direktyvą. Tačiau atliekoms 

skirtos naujos direktyvos dėl atliekų pasiūlymą 2014 m. gruodžio mėn. Europos 

Komisija atšaukė, siekdama ją pakeisti „kuo nors ambicingesniu“19

- 2015 m. gruodžio mėn. Komisija patvirtino žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį, 

kuris apėmė persvarstytus teisėkūros pasiūlymus dėl atliekų. Į šiuos pasiūlymus yra 

įtrauktas kovos su maisto atliekomis klausimas. 

; 

28. Tačiau išnagrinėję pirmiau minėtus dokumentus, mes pažymime, kad Komisijos 

ambicingumas maisto atliekų atžvilgiu ilgainiui sumažėjo. Kaip parodyta 3 diagramoje, 

atliekų mažinimo tikslai buvo supaprastinti, įpareigojimas valstybėms narėms teikti 

ataskaitas dėl maisto atliekų buvo pradėtas taikyti vėliau, terminas Komisijai, per kurį 

Komisija turėjo priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma bendra metodika, skirta 

išmatuoti maisto atliekas, buvo keletą kartų nukeltas ir vis dar nėra visoje ES taikomos 

maisto atliekų apibrėžties. Be šių dalykų, niekada nebuvo nustatyta pradinė padėtis, kuria 

remiantis būtų galima įvertinti maisto atliekų sumažinimą (žr. 1 langelį

1 langelis. Kodėl svarbi „pradinė padėtis“? 

).  

Norint nustatyti prasmingus tikslus, skirtus sumažinti atliekas, ir sudaryti galimybę išmatuoti bet 

kokias iniciatyvas, kurių gali būti imtasi, turi būti nustatytas sutartas pradinis taškas ar „pradinė 

padėtis“, parodanti esamą maisto atliekų lygį. Iki šiol valstybėms narėms ir kitoms NVO įgyvendinant 

iniciatyvas buvo skelbiamas reikšmingas atliekų sumažinimo procentas, tačiau nesiremiant bendra 

pradine padėtimi yra sudėtinga įvertinti tokių iniciatyvų santykinį sėkmingumą. Todėl turi būti 

                                                      

18 COM(2014) 397 final, 2014 m. liepos 2 d. „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų, 94/62/EB dėl pakuočių ir 
pakuočių atliekų, 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių 
atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų“. 

19 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-2723_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-2723_en.htm�
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susitarta dėl Europos Sąjungos pradinės padėties, kaip vieno bet kurios būsimos ES maisto atliekų 

politikos elementų. 

3 dalis

 

. Pagrindinių aspektų plėtojimas su maisto atliekomis susijusiuose Komisijos 
strateginiuose dokumentuose 

29. Nepaisant to, kad nėra konkrečios maisto atliekoms skirtos ES politikos, įvairios ES 

politikos joms daro ar galėtų daryti poveikį. Tačiau Komisija neperžiūrėjo šių politikų, 

siekdama įvertinti, ar jas vykdant pakankamai atsižvelgiama į poreikį kovoti su maisto 

atliekomis (tai plačiau aptarta 33–80 dalyse). Valstybės narės pripažino poreikį kovoti su 

maisto atliekomis ir, kadangi ES lygmeniu politika nėra koordinuojama, šį klausimą sprendė 

skirtingais būdais, įskaitant skirtingas teisines priemones (žr. 2 langelį). Kai kurios valstybės 

narės taip pat specialiai paragino Komisiją imtis veiksmų ES lygmeniu (žr. 3 langelį

2015 m. žiedinės 
ekonomikos paketas

Nebėra įtraukta

2014 m. pasiūlymas dėl 
naujos atliekų direktyvos

2011 m. strateginis planas

Pirma valstybių narių 
ataskaita numatyta tik 
2023 m. birželio 30 d.

Neįtraukta

Neįtraukta

Nėra nustatyta termino 
Komisijai, iki kurio turėtų 
būti priimtas 
įgyvendinimo aktas, 
kuriuo nustatoma bendra 
maisto atliekų matavimo 
metodika

Nebėra įtraukta

Iki 2017 m. gruodžio 31 
d. Komisija turi priimti 
įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 
suderintos valstybių 
narių taikomų maisto 
atliekų prevencijos 
priemonių stebėjimo 
sąlygos

ES ir valstybės narės 
įsipareigojo įvykdyti 2030 
m. tikslą perpus sumažinti 
maisto atliekas vienam 
gyventojui mažmeniniu ir 
vartotojų lygmeniu ir 
sumažinti maisto 
praradimus gamybos ir 
tiekimo grandinėse

Maisto atliekų 
sumažinimas ne mažiau 
kaip 30 % nuo 2017 m. 
sausio 1 d. iki 2025 m. 
gruodžio 31 d.

Pirma valstybių narių 
ataskaita numatyta tik 
2020 m. gruodžio 31 d.

„Iki 2020 m. valgomo 
maisto išmetimas 
Europos Sąjungoje turėtų 
sumažėti perpus“Tikslas

Valstybių narių 
stebėjimas

Metodika

Apibrėžtis

Maisto atliekų 
hierarchija

Neįtraukta

Neįtraukta

Neįtraukta

Neįtraukta

). 
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2 langelis. Valstybių narių atsakas sprendžiant maisto atliekų klausimą: nuo paraginimo iki 

teisėkūros veiksmų 

Prancūzijoje kovai su maisto atliekomis skirtas įstatymas įsigaliojo 2016 m. vasario 11 d. Pagrindiniai 

Prancūzijos įstatymo ypatumai yra šie: 1) jame aiškiai nustatoma atliekų hierarchija maisto atliekų 

atžvilgiu; b) jame nustatomos nuobaudos, jei ūkinės veiklos vykdytojai saugų maistą tyčia padaro 

nevalgomu; ir c) jame nustatomas įpareigojimas prekybos centrams pasirašyti susitarimus su ne 

pelno siekiančiomis organizacijomis, pagal kuriuos būtų donuojamas maistas, kuris kitu atveju būtų 

prarastas. Kalbant apie šį paskutinį punktą, Prancūzijos įstatyme nėra nustatyta maisto, kuris turi būti 

donuotas, proporcija. Todėl, jei prekybos centras pasirašo susitarimą donuoti 1 % tokio maisto, 

įstatymas jau yra vykdomas. 

 

3 langelis. Valstybės narės siekė, kad ES imtųsi koordinuotų veiksmų, skirtų kovoti su maisto 

atliekomis  

2015 m. liepos mėn. JK Lordų rūmai JK vyriausybės vardu pateikė pačią pirmąją žaliąją kortelę20 dėl 

maisto atliekų, kurią pasirašė 15 kitų nacionalinių parlamentų ir kolegijų komitetų pirmininkai ir 

kurioje Europos Komisija buvo raginama priimti strateginį požiūrį į maisto atliekų mažinimą. Žaliojoje 

kortelėje buvo pripažinta, kad „strategija ES lygmeniu galėtų padėti užtikrinti koordinuotą šio 

klausimo sprendimo metodą“. Komisija savo atsakyme pažadėjo „ypatingą dėmesį skirti šiems 

pasiūlymams“ žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinio kontekste. (šio teisės aktų rinkinio 

apribojimai, susiję su kova su maisto atliekomis, yra aprašyti 28 dalyje ir pailiustruoti 

pavyzdžiais 3 diagramoje

Išsisklaidę ir pavieniai techninio lygmens veiksmai  

). 

30. Nors yra žinoma, kad apie maisto atliekas diskutuojama daugelyje forumų (pavyzdžiui, 

aukšto lygio forume, skirtame geresniam maisto tiekimo grandinės veikimui), Komisijos 

veiksmai apsiribojo darbo ir ekspertų grupių sudarymu techniniu lygmeniu. Šios grupės buvo 

įsteigtos siekiant konsultuoti suinteresuotąsias šalis ir remti Komisiją bei valstybes nares 

                                                      

20 Žalioji kortelė yra nauja iniciatyva, remiantis Lisabonos sutarties 1 protokolo 9 straipsniu, kurioje 
suteikta galimybė ES valstybių narių parlamentams suvienyti jėgas teikiant pasiūlymus Komisijai 
ir tokiu būdu daryti poveikį ES politikos raidai. 
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nustatant būdus, kaip neleisti susidaryti maisto atliekoms ir jas sumažinti nepakenkiant 

maisto saugai. 2012 m. Komisija įsteigė darbo grupę dėl maisto praradimų / maisto atliekų 

(toliau vadinama darbo grupe). Šios darbo grupės dalyviai buvo maisto tiekimo grandinės 

suinteresuotosios šalys21 ir įvairių Europos Komisijos departamentų atstovai22

31. 2014 m. Komisija įsteigė ekspertų grupę, skirtą maisto praradimams ir maisto atliekoms 

(toliau vadinama ekspertų grupe). Šios ekspertų grupės dalyviai buvo valstybių narių atstovai 

ir įvairių susijusių Europos Komisijos

.  

23

32. Darbo ir ekspertų grupių susitikimai nevyko pakankamai dažnai, kad būtų suteiktas 

postūmis realiems pokyčiams (žr. 

 direktoratų atstovai. Iki šiol ekspertų grupė buvo 

susirinkusi du kartus. 2015 m. rudenį Komisija pakvietė valstybių narių ekspertus 2015 m. 

spalio mėn. „Expo 2015“ kontekste dalyvauti specialioje maisto atliekų prevencijai skirtoje 

konferencijoje. 2016 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus 

dalyvauti naujoje aptarimo grupėje, skirtoje nagrinėti su maisto atliekomis susijusius 

klausimus. Nebuvo paaiškinta, ar ši aptarimo grupė veiks kartu su ekspertų grupe ar ją 

pakeis. 

4 langelį). Be to, maisto atliekoms skirtiems veiksmams 

stigo tęstinumo dėl atsakomybės sričių pasikeitimų Komisijoje24

4 langelis. Nėra darbo grupės ir ekspertų grupės pažangos požymių: 

 ir dėl skirtingų posėdžiuose 

dalyvaujančių dalyvių. 

- Nuo pirmo posėdžio 2012 m. spalio mėn. buvo atkreipiamas dėmesys į būtinybę patikslinti maisto 

donavimo sąvoką. 2014 m. gegužės mėn. DG SANCO nurodė, kad jis pradės rengti ES gaires, skirtas 

supaprastinti donavimą. 2016 m. birželio mėn. gairės nebuvo paskelbtos (žr. 72 dalį). 

                                                      

21 Iš esmės Europos skėtinės organizacijos, atstovaujančios gamintojams, perdirbėjams, maisto 
tiekėjams, mažmenininkams, pakavimo pramonės šakoms ir mokslinių tyrimų įstaigoms. 

22 DG SANCO, DG ENV, DG AGRI visuose posėdžiuose ir DG RTD, DG TAXUD, DG ENER, DG ENTR, 
DG MARKT kai kuriuose posėdžiuose. 

23 DG SANCO / SANTE, DG AGRI ir priklausomai nuo posėdžio: DG CNECT, DG ENTR, DG TAXUD, DG 
GROW, DG RTD, Eurostatas. 

24 Nepaisant to, kad maisto atliekų klausimą nuo 2012 m. koordinavo DG SANTE, byla 2015 sausio 
1 d. buvo perduota iš DG ENV į DG SANTE (skyrius A6). DG SANTE viduje 2016 m. vasario 1 d. 
byla buvo toliau perduota skyriui E1.  
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- 2013 m. vasario mėn. Komisija nurodė, kad ji išnagrinės tai, kad kai kurios valstybės narės išima iš 

rinkos produktus praėjus jų geriausio tinkamumo vartoti terminui. 2014 m. lapkričio mėn. ekspertų 

grupė nustatė, kad būtina parengti ES gaires dėl maisto produktų, kurių geriausio tinkamumo vartoti 

terminas yra pasibaigęs, prekybos rinkoje. 2016 m. birželio mėn. tokios gairės nebuvo parengtos. 

- 2014 m. gegužės mėn. Komisija paminėjo galimybę išplėsti sąrašą produktų, kuriems nereikalingas 

geriausio tinkamumo vartoti terminas (Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 X priedas25

- Keletas klausimų, kurie buvo iškelti posėdžiuose, toliau nebuvo nagrinėjami. Jie apėmė Europos 

inovacijų partnerystės (EIP) gebėjimą padėti mažinti maisto atliekas, galimybę skatinti trumpas 

tiekimo grandines arba poreikį peržiūrėti visas svarbias politikos sritis. 

). Dėl informacijos 

trūkumo (pavyzdžiui, apie tikrąjį tokios priemonės poveikį maisto atliekoms, apie vartotojų elgseną, 

apie tai, kaip nustatyti, kuriuos produktus reikia įtraukti į sąrašą) iki šiol nebuvo imtasi jokių konkrečių 

veiksmų. Komisija nurodė, kad ji atliks mokslinį tyrimą apie terminų žymėjimą ir maisto atliekų 

prevenciją. 

Esamos politikos galėtų būti geriau suderintos, siekiant veiksmingiau kovoti su maisto 

atliekomis 

33. ES įvairiais būdais daro įtaką žmonių gyvenimui Europoje, pavyzdžiui, priimdama 

reglamentus arba direktyvas, o kartais taip pat teikdama finansavimą projektams, 

investicijoms arba tam tikrai praktikai, taip paskatindama tam tikrą elgseną. Mes 

išnagrinėjome keletą ES politikos sričių, kurios gali daryti įtaką įvairių veikėjų elgsenai maisto 

tiekimo grandinėje maisto atliekų atžvilgiu (žemės ūkį, žuvininkystę, maisto saugą, aplinką, 

socialinius reikalus ir mokesčius). Nors maisto atliekų išvengimas nėra šių politikų pagrindinis 

tikslas, atlikdami savo darbą mes daugiausia dėmesio skyrėme tiems aspektams, kurie gali 

padėti išvengti maisto atliekų arba supaprastinti maisto donavimą. Mes nustatėme keletą 

galimybių, kaip maisto atliekų klausimą būtų galima integruoti į esamas politikas. Šios 

galimybės dar turi būti išnaudotos. 

                                                      

25 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos 
direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18). 
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Politikų suderinimas, siekiant įgyvendinti geresnę maisto atliekų prevenciją 

34. Maisto atliekos susidaro visoje maisto tiekimo grandinėje (žr. 

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) 

1 lentelę). Taikant 

tiesiogines išmokas, rinkos priemones ir kaimo plėtros išmokas, BŽŪP gali daryti įtaką maisto 

atliekų susidarymui maisto tiekimo grandinės gamybos, perdirbimo ir mažmeninės prekybos 

etapuose. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pagal naują BŽŪP ypatingas dėmesys atkreipiamas į 

išteklių naudojimo efektyvumo sąvoką26

Istorinė BŽŪP raida ir dabartinis tiesioginių išmokų pobūdis 

, būtų galima pagrįstai tikėtis, kad taikant BŽŪP taip 

pat bus sprendžiamas maisto atliekų klausimas.  

35. Pirmaisiais BŽŪP metais BŽŪP nustatyto dydžio produktų kainos ir eksporto 

grąžinamosios išmokos suteikė ūkininkams paskatas gaminti žemės ūkio produktus. Dėl to 

nuo 8-ojo dešimtmečio iki 10-ojo dešimtmečio pradžios visoje Europos Sąjungoje susidarė 

produktų, kaip antai sviesto, nugriebto pieno miltelių, javų ir jautienos, perviršis ir didelės 

atsargos. Vykdant 1992 m. BŽŪP reformą buvo reikšmingai sumažintos pagalbos normos ir, 

siekiant kompensuoti šį sumažėjimą, buvo pradėtos taikyti susietosios tiesioginės išmokos27

36. Paeiliui vykdant šias BŽŪP reformas, gamybos perviršiai drastiškai sumažėjo ir sumažėjo 

intervencijos atsargų lygis. Perėjus nuo paramos gaminiui prie paramos gamintojui, 

. 

Nuo 2005 m. tolesnis žingsnis į rinka paremtą BŽŪP buvo tiesioginių išmokų atsiejimas nuo 

gamybos. Nuo 10-ojo dešimtmečio ES eksporto grąžinamųjų išmokų išlaidos mažėjo ir dabar 

visos eksporto grąžinamųjų išmokų normos yra lygios nuliui. 

                                                      

26 Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39 straipsnio 1 dalies a punktą, BŽŪP tikslas 
visų pirma yra remti ūkininkavimo sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir žemės ūkio produktų 
rinkų stabilumą. Tačiau 39 straipsnio 1 punkte taip pat reikalaujama „optimalaus gamybos 
veiksnių panaudojimo“, t. y. jame reikalaujama, kad gamtos ištekliai būtų naudojami tausiai ir 
efektyviai. Šiame kontekste taip pat svarbus 11 straipsnis: “Nustatant ir įgyvendinant Sąjungos 
politikos ir veiklos kryptis, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą, turi būti atsižvelgiama į aplinkos 
apsaugos reikalavimus”. 

27 Kompensacinės išmokos ūkininkams, kurios yra susijusios su nustatyto dydžio plotu (arba 
nustatyto dydžio derliumi) arba nustatyto dydžio gyvulių skaičiumi. 
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perteklinė gamyba pirmaisiais metais buvo veiksmingai sumažinta, o tai veikiausiai prisidėjo 

prie maisto atliekų sumažinimo. 

37. Pastaruoju metu teikiant didžiąją dalį tiesioginių išmokų, nėra tiesiogiai remiamas 

konkretus pasėlis arba produktas; jos tik netiesiogiai daro poveikį žemės ūkio produktų 

gamybai per finansinę paramą gamintojams. 2013 m. ES tiesioginės išmokos sudarė 41,7 

milijardo eurų. FAOSTAT duomenimis, tais pačiais metais ES pagamino šiuos produktų kiekius 

(žr. 2 lentelę). 4 diagramoje parodyti metiniai žemės ūkio produktų maisto atliekų kiekiai 

pasaulyje. Nors šie du duomenų rinkiniai nėra tiesiogiai palyginami, jie parodo, kad ES 

parama tiesiogiai arba netiesiogiai teikiama tiems gaminiams, kurių atliekų susidarymas 

pasauliniu lygmeniu yra didelis.  

2 lentel

Javai 

ė. ES žemės ūkio gamybos mastas 2013 m. (milijonais tonų)  

Krakmolingi 
šakniavaisiai 

Aliejiniai ir 
ankštiniai 

augalai 
Vaisiai Mėsa Pienas ir 

kiaušiniai Daržovės 

309,55 54,44 34,62 62,19 44,3 164,33 64,66 

�Šaltinis: FAOSTAT. 
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4 diagrama

 

. Metinis žemės ūkio produktų maisto atliekų kiekis pasaulyje pagal prekes  

�Šaltinis: FAO „Techninė ataskaita dėl maisto atliekų pėdsako. Poveikis gamtos ištekliams“ (Technical Report on 

Food Wastage Footprint – Impacts on Natural Resources), Roma, 2013 m., p. 103 

(

38. Nedidelė ES tiesioginių išmokų dalis (apie 6 % 2014 m.) vis dar yra susijusi su gamyba. 

Šiame kontekste valstybės narės gali naudoti SSP (savanorišką susietąją paramą). 

Taikydamos šią schemą (veikiančią nuo 2015 m.) dauguma valstybių narių padidino savo 

tiesioginių išmokų susietosios paramos dalį. Dešimtyje valstybių narių susietųjų išmokų dalis 

padidėjo daugiau kaip 10 procentinių punktų (pavyzdžiui, Lenkijoje jos sudarė 3,5 % 

tiesioginių išmokų 2014 m. ir pakilo iki 15 % 2015 m.). Penkiose kitose valstybėse narėse ši 

dalis padidėjo daugiau nei septyniais procentiniais punktais. Svarbiausi sektoriai, kurie gauna 

susietąsias išmokas yra šie: jautienos (41 % visų išmokų); pieno (20 %); avių ir ožkų (12 %) ir 

baltyminių augalų (11 %). 

http://www.fao.org/docrep/018/ar429e/ar429e.pdf). 

39. Susietoji parama „gali būti teikiama tik tiems sektoriams arba tiems valstybės narės 

regionams, kuriuose konkretūs ūkininkavimo būdai arba žemės ūkio sektoriai, kurie yra 

ypatingos svarbos dėl ekonominių, socialinių arba aplinkosauginių priežasčių, susiduria su 
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tam tikrais sunkumais28“. Imant pieno sektoriaus pavyzdį, duomenys rodo, kad keletas 

valstybių narių (Čekija, Prancūzija, Lenkija, Italija, Ispanija, Lietuva, Slovakija ir Malta) remia 

visus savo pieno sektoriaus ūkininkus pagal savanoriškos susietosios paramos schemą. 

Kadangi parama yra susijusi su pieninių karvių skaičiumi, kurį nurodo valstybės narės, 

praktiškai tai gali suteikti paskatą išlaikyti arba netgi padidinti esamą gamybos lygį, nepaisant 

to, kad reglamentu siekiama to išvengti29

40. Komisija neatliko jokių tyrimų dėl paeiliui vykdytų BŽŪP reformų (įskaitant atsiejimo) 

poveikio žemės ūkio gamybos mastui ir dėl su tuo susijusio įvertinto poveikio maisto atliekų 

susidarymui. Į savo ES tiesioginių išmokų poveikio vertinimus ji niekada neįtraukė jokio 

maisto atliekų vertinimo ir taip pat neįvertino, kokiu mastu susietosios išmokos skatina 

gaminti konkrečius produktus, galinčius neturėti paklausos (žr. 

. Audito metu nustatyta pavyzdžių, kai taip įvyko, ir 

Komisija pripažįsta, kad jos patikros šios rizikos neapima. Maisto atliekų požiūriu, susietosios 

išmokos skatina gaminti konkrečius produktus, kurie gali neturėti paklausos.  

4 diagramą

Rinkos priemonės 

).  

41. Nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio, po 1992 m. BŽŪP reformos, rinkos intervencijos 

priemonės (viešoji intervencija, privatusis sandėliavimas, išėmimai iš rinkos, derliaus 

nuėmimas prieš laiką ir jo nenuėmimas) sudaro mažą BŽŪP biudžeto dalį ir jų naudojimas 

palaipsniui mažėjo. Šios priemonės yra naudojamos siekiant paremti (būsimos) tiekiamos 

produkcijos, kuri viršija paklausą, pašalinimą, kai kainos tampa žemos. Produktai gali būti 

sandėliuojami iki tol, kol rinkos kaina padidės, ir tuomet sugrąžinami į rinką pardavimui, 

eksportui arba donavimui arba pašalinami kitokiu būdu (pavyzdžiui, sunaikinami). Todėl 

rinkos priemonės, pavyzdžiui, derliaus nuėmimo prieš laiką ir jo nenuėmimo atveju, tiesiogiai 

sąlygoja maisto atliekų susidarymą ir dėl jų, ypač išėmimų iš rinkos atveju, gali būti 

švaistomas maistas.  

                                                      

28 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo 
nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų 
tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 73/2009, 52 straipsnio 3 dalis (OL L 347, 2013 12 20, p. 608). 

29  Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 52 straipsnio 5 dalis. 
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42. Komisijos teigimu, rinkos priemonės yra skirtos dviem pagrindiniams tikslams: a) 

užtikrinti nuolatinį orientavimąsi į rinką ir b) kurti ūkininkų saugos tinklą didelių rinkos 

sutrikimų atvejams30. Tačiau Komisija neapibrėžė saugos tinklo dydžio ir, priklausomai nuo 

to, kaip yra naudojamos rinkos priemonės, gali būti pasiektas tik vienas šių dviejų tikslų. Ši 

vieno Švedijos tyrimo citata31

43. Po 1992 m. BŽŪP reformos viešosios intervencijos mechanizmo taikymas palaipsniui 

mažėjo. Dauguma pagal viešąją intervenciją sandėliuojamų produktų sugrįžo į rinką arba 

buvo donuoti su sunkumais susiduriantiems žmonėms ir jų atsargos šiuo metu yra labai 

mažos. Tačiau pastaruoju metu atsargos vėl ėmė didėti

 parodo rinkos priemonių naudojimo ir maisto atliekų ryšį: „Kai 

kainos yra tokios žemos, kad padėtis yra laikoma krizine, pagal ES žemės ūkio politiką 

augintojams yra teikiama parama. Jei šie fondai yra naudojami siekiant palaikyti struktūrinio 

gamybos perviršio padėtį, o ne tik esant neišvengiamos krizės grėsmei, dėl to gali būti ne tik 

sutvirtinamas struktūrinis disbalansas, bet ir didinamos atliekos.“ 

32

44. Nuo 2008 m. iki 2015 m. Europos Sąjungoje 1,8 milijono tonų vaisių ir daržovių buvo 

išimta iš rinkos ir 45 500 ha pasėlių buvo nuimti neprinokę arba nebuvo nuimti. Susijusiems 

gamintojams ES už tai sumokėjo 380 milijonų eurų kompensaciją. Remiantis Komisijos 

skaičiais, 66 % išimtų gaminių virto atliekomis. Be šių tiesioginių sąnaudų (gamintojams 

sumokėta kompensacija) apskaičiuojant bendras su maisto atliekomis susijusias sąnaudas 

turėtų būti atsižvelgta į gamybos sąnaudas ir produktų transporto sąnaudas, taip pat į 

susidariusių atliekų tvarkymo sąnaudas. Be to, turėtų būti atsižvelgta į per produktų 

egzistavimo ciklą patiriamas susijusias aplinkosaugines sąnaudas. 

. Šiame kontekste daugiau svarbos 

gali įgauti produktų dalijimas nemokamai. Tačiau šiuo metu dar nėra patvirtintos tam 

būtinos teisinės nuostatos (žr. 75 ir 76 dalis). 

                                                      

30 SEC(2011) 1153 final/2, 2011 10 20, „Poveikio vertinimas. Bendra žemės ūkio politika artėjant 
2020 m.“, 5 priedas „Rinkos priemonės“, p. 12. 

31 Mattson, K., „Kodėl mes išmetame valgomus vaisius ir daržoves?“ (Why do we throw away 
edible fruit and vegetables?), Rapport 2014:5 EN, Prekybos ir rinkų skyrius, finansavo Švedijos 
nacionalinė maisto agentūra (p. 22). 

32 2016 m. rugpjūčio mėn. Komisijos pieno rinkos stebėjimo centro paskelbti duomenys rodo, kad 
pastaruoju metu atsargos padidėjo. 
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/pdf/eu-stocks-butter-smp_en.pdf 
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45. Kiekvienais metais šios rinkos priemonės daro poveikį tūkstančiams tonų produktų ir 

dalis jų yra sunaikinama. Todėl būtų tikslinga įvertinti galimą planuojamų rinkos priemonių 

poveikį maisto atliekų susidarymui ar prevencijai. Toks įvertinimas nebuvo atliktas naujausios 

BŽŪP reformos ar rinkos priemonių, kurios taikomos nuo 2014 m. (kaip atsakas į Rusijos 

importo draudimą ir gamintojų kainų krizę), kontekste; pastaruoju atveju įvertinimas 

neatliktas nepaisant 2015 m. liepos mėn. Europos Parlamento rezoliucijos, raginančios 

Komisiją „atliekant tam tikrų naujų teisėkūros pasiūlymų poveikio vertinimą, įvertinti jų 

galimą poveikį maisto atliekoms“ (žr. III priedą

Eksporto grąžinamosios išmokos 

).  

46. Eksporto grąžinamosios išmokos galėjo suteikti paskatų gaminti žemės ūkio produktus, iš 

kurių pasauliniu mastu susidaro reikšmingas maisto atliekų lygis. 2015 m. gruodžio 19 d. 

Pasaulio prekybos organizacijos posėdyje Nairobyje buvo susitarta panaikinti eksporto 

subsidijas. Šis sprendimas gali padėti išvengti tokios galimos perteklinės gamybos. 

Mokyklų aprūpinimo pienu programa ir mokyklų aprūpinimo vaisiais programa 

47. Pagal mokyklų aprūpinimo pienu programą ES subsidijuoja įvairių pieno produktų, kurie 

išdalijami vaikams mokyklose, sąnaudas. Pagal mokyklų aprūpinimo vaisiais programą ES 

tiekia mokiniams vaisius ir daržoves, siekdama paskatinti gerus jaunų žmonių mitybos 

įgūdžius33. Abiejose schemose yra nustatytos papildomos priemonės, kurios yra privalomos 

vaisių schemos atveju ir pasirinktinės pieno schemos atveju. Pagal dabartinį reglamentą, 

abiejų schemų papildomos priemonės „gali apimti informaciją apie priemones, skirtas 

mokymui apie […] kovą su maisto švaistymu“34

                                                      

33 2017 m. rugpjūčio 1 d. mokyklų aprūpinimo pienu ir mokyklų aprūpinimo vaisiais programos bus 
sujungtos. 

. Tačiau tuo metu, kai buvo atliekamas 

auditas, dar nė viena valstybė narė nebuvo pasinaudojusi galimybe taikyti mokyklų 

aprūpinimo pienu programos papildomas priemones, skirtas skleisti lavinamąsias žinias apie 

34 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, 23 
straipsnio 2 dalis ir 26 straipsnio 2 dalis (OL L 347, 2013 12 20, p. 671). 
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maisto atliekų susidarymą ir prevenciją. Mokyklų aprūpinimo vaisiais programoje privalomas 

papildomas priemones šiuo tikslu panaudojo tik kai kurios valstybės narės35

Kaimo plėtra  

.  

48. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) turi potencialą prisidėti prie maisto 

atliekų sumažinimo pirminės gamybos ir maisto perdirbimo sektoriuose (pavyzdžiui, 

padėdama mažinti gyvulių mirštamumą ūkiuose, sumažinti derliaus praradimus pagerinant 

sandėliavimo sąlygas arba sumažinti nuostolius perdirbimo metu).  

49. Nepaisant to, kad maisto atliekų mažinimas nėra atskirai paminėtas skirtinguose 

reglamentuose dėl kaimo plėtros, veiksmai, skirti sumažinti maisto atliekas, gali būti 

finansuojami taikant kelias priemones, kaip antai žinių perteikimas ir informavimo veiksmai, 

investicijos į fizinį turtą (pavyzdžiui, mažiau žalos darančią įrangą, geresnį sandėliavimą po 

derliaus nuėmimo, pritaikytas gyvulių laikymo patalpas siekiant sumažinti gyvulių 

sergamumą ir mirštamumą), su gyvūnų gerove susijusios išmokos arba bendradarbiavimo 

veikla36

50. Komisija specialiai neskatino valstybių narių naudoti EŽŪFKP lėšas kovai su maisto 

atliekomis. Savo ruožtu, audituotos valstybės narės savo 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. 

programose kaip poreikio ar tikslo atskirai nepaminėjo maisto atliekų arba nepateikė 

nuorodos į kovą su maisto atliekomis, nepaisant to, kad jos turėjo tokią galimybę. Vis dėlto 

keletas audito metu aplankytų valstybių narių institucijų pripažino, kad EŽŪFKP gali prisidėti 

prie maisto atliekų mažinimo, ir pristatė konkrečių tai parodančių pavyzdžių (žr. 

. 53 straipsnio 3 dalis yra vienintelis Kaimo plėtros reglamento straipsnis, kuriame 

pateikiama konkreti nuoroda į EIP tinklo gebėjimą „sumažinti nuostolius ir maisto švaistymą 

po derliaus nuėmimo“.  

5 langelį

                                                      

35 Tik Italija, Nyderlandai, Kroatija, Slovakija ir Belgija į mokyklų aprūpinimo vaisiais programos 
papildomas priemones įtraukė su maisto atliekomis susijusius mokomojo turinio pranešimus. 

). 

Tačiau šie pavyzdžiai nėra strateginio ir planingo kovos su maisto atliekomis metodo 

36 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 
kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 14, 15, 17, 33 ir 35 straipsniai 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 487). 
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rezultatas, o veikiau EŽŪFKP įgyvendinimo tose konkrečiose valstybėse narėse atsitiktinis 

poveikis. Audito metu dauguma valstybių narių buvo ką tik pradėjusios pasirašyti EIP 

susitarimus ir įgyvendinti jos projektus, todėl šiuo metu sudėtinga pateikti maisto atliekų 

klausimų, kurie buvo įtraukti į EIP veiklą, apibendrinimą. 

5 langelis. Kaimo plėtros projektų Italijoje, kurie prisidėjo prie maisto atliekų mažinimo, pavyzdžiai 

A. Grūdų siloso finansavimas smarkiai sumažino (nuo maždaug 12 % iki 0,2 %) grūdų praradimą dėl 

pelėsių bei paukščių ir graužikų taršos: 

B. Investicijos į melžiamų karvių stoginę finansavimas (perėjimas nuo saitinio tvarto prie atviro tvarto 

su matracais, mėšlo grandikliais ir kt.) leido pagerinti gyvulių gerovės ir higienos sąlygas, o tai leido 

sumažinti karvių mastito susirgimų skaičių ir sugadinto pieno kiekį. 

51. Nepaisant kai kurių gerų pavyzdžių, EŽŪFKP galimybės prisidėti prie maisto atliekų 

mažinimo gamintojų ir perdirbėjų lygmeniu dar nebuvo iki galo išnaudotos. 

52. Žvejai pagauna ne tik tas žuvis, kurias jie siekia pagauti arba kurias jiems leidžiama 

gaudyti. Iki šiol nepageidaujamos jų laimikio dalys buvo išmetamos į jūrą, dažnai negyvos. 

Daugeliui vertintojų tai atrodė nepriimtinas ribotų išteklių švaistymas. 2013 m. buvo 

patvirtinta bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reforma, kuria buvo siekiama užbaigti šią 

praktiką įvedant įpareigojimą laimikį pristatyti į krantą. Europos žuvininkystės fondas

Bendra žuvininkystės politika (BŽP) 

37

Išmetimas į jūrą ir įpareigojimas laimikį pristatyti į krantą 

 

suteikia galimybę valstybėms narėms finansuoti projektus, skirtus pasirengti įpareigojimui 

laimikį pristatyti į krantą, ir projektus, darančius teigiamą poveikį akvakultūros žuvų 

išgyvenimo lygiui. Kitas BŽP reformos elementas, kuris gali daryti poveikį maisto atliekų 

susidarymui, yra kompensacijos už žuvų išėmimą iš rinkos panaikinimas (žr. 61 dalį). 

53. Europos Parlamento ir Tarybos nuomone, „nepageidaujamas laimikis ir išmetamas į jūrą 

laimikis yra reikšmingo dydžio atliekos“, ir jie nustatė įpareigojimą pristatyti visą laimikį į 
                                                      

37 Europos žuvininkystės fondas (EŽF) 2007–2013 m. laikotarpiu ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondas (EJRŽF) 2014–2020 m. laikotarpiu. 
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krantą („iškrovimo įpareigojimą“)38

54. Remiantis Komisija, yra nustatytas išmetimo lygio sumažinimo nuo 15–25 % iki 5 % 

tikslas

. Iškrovimo įpareigojimas įvedamas palaipsniui nuo 

2015 m. iki 2019 m. Pagal iškrovimo įpareigojimą visas laimikis turi būti laikomas laive, 

iškrautas krante ir įskaičiuotas į kvotas. Išimtis gali būti taikoma rūšims, kurių išgyvenimo 

tikimybė paleidus į laisvę laikantis tam tikrų sąlygų yra didesnė. Pagal reglamentus, per 

mažomis žuvimis negali būti prekiaujama rinkoje tiesioginiam žmonių vartojimui.  

39. Tačiau išmetimo lygiai skiriasi priklausomai nuo žvejybos tipo, rūšių ir metų 

(pavyzdžiui, žvejojant arti dugno ar ant jo (priedugnio žvejyba) Šiaurės jūroje vidutinis 

išmetimo lygis sudaro 40 % laimikio40, Viduržemio jūroje iš viso į jūrą išmetama 18,6 % viso 

sužvejojamo kiekio41

55. Aišku, kad iškrovimo įpareigojimas gali padėti sumažinti maisto atliekas, jei jis teisingai 

įgyvendinamas, t. y. jei jis skatina atlikti kruopštesnę atranką ir taip leidžia sumažinti 

nepageidaujamo laimikio (pavyzdžiui, per mažų žuvų) kiekį. Kitu atveju, jei žuvininkystės 

veikla netaps selektyvesnė, visa sužvejota valgoma žuvis, kurios negalima naudoti žmonių 

maistui (pavyzdžiui, dėl minimalaus dydžio reikalavimų), remiantis mūsų ataskaitoje taikoma 

apibrėžtimi, bus laikytina maisto atliekomis.  

). Komisija planuoja nustatyti labiau pagal rūšį ar geografinę sritį 

išplėtotus tikslus šiuo metu rengiamuose ES daugiamečiuose planuose. 

                                                      

38 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl 
bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) 
Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir 
(EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22). 

39 Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalyje nurodomas kaip „de minimis išimtys, 
kurios sudaro ne daugiau kaip 5 % viso per metus sužvejojamo visų rūšių kiekio“. 

40 Šiaurės jūros žvejybos rajonų išmetamo į jūrą laimikio atlasas, IMARES Wageningen UR, 
Wageningen, 2014 m. rugpjūčio mėn. 

41 Įpareigojimas pristatyti į krantą visą laimikį. Pasekmės Viduržemio jūros regionui. Nuodugni 
analizė. Europos Parlamentas, 2014 m. 



 34 

 
 

56. Siekiant veiksmingiau stebėti iškrovimo įpareigojimo įgyvendinimą, svarbu turėti 

patikimų duomenų apie laimikį ir išmetimą į jūrą. Tačiau kai kurie šių duomenų Komisijos 

lygmeniu dar nėra lengvai prieinami, kadangi: 

 Valstybėse narėse dar nebuvo iki galo įgyvendintas tam tikro dydžio žvejybos laivų 

elektroninis žvejybos žurnalas42

 Nepaisant reikalavimo nuo 2010 m. sausio 1 d. žvejams registruoti savo žvejybos žurnale 

visą išmetamo į jūrą laimikio kiekį, kai jis viršija 50 kg svorį, valstybės narės neprivalo pateikti 

šių išmetimo duomenų Komisijai; 

; 

 Reikalavimas vesti leidžiamo išmesti į jūrą laimikio bei rūšių, kurios neatitinka minimalaus 

išsaugojimą užtikrinančio dydžio (anksčiau išmetamų), apskaitą kaip atskirus įrašus 

elektroniniame žurnale buvo įvestas tik 2015 m. gegužės mėn. 

Be šių duomenų sudėtinga gauti informaciją apie maisto, susijusio su žuvininkyste, atliekų 

mastą. 

Žuvininkystės fondai 

57. Iš Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) 

valstybės narės turėjo / turi galimybę finansuoti projektus, kurie sudaro geresnes sąlygas 

įgyvendinti iškrovimo įpareigojimą, kaip antai investicijos į atrankinę žvejybos įrangą, 

nepageidaujamo laimikio tvarkymo denyje įranga, moksliniai tyrimai, skirti žuvų išgyvenimo 

lygiui, investicijos, skirtos perdirbti žvejybos atliekas krante, ir kt. Keturios iš penkių 

aplankytų valstybių narių iš EŽF finansavo mokslinių tyrimų projektus arba projektus, skirtus 

plėtoti ir testuoti selektyvesnę žvejybos įrangą (žr. 6 langelį

                                                      

42 Reikalaujama pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio 
Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendros žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) 
Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, 
(EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) 
Nr. 1342/2008 ir panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) 
Nr. 1966/2006, 15 straipsnį (OL L 343, 2009 12 22, p. 1). 

), bet dviejose šių valstybių narių 

tokio tipo projektų skaičius buvo labai mažas. Projektai, skirti palengvinti iškrovimo 
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įpareigojimo įgyvendinimą, gali taip pat būti finansuojami iš EJRŽF, tačiau kadangi veiksmų 

programos buvo patvirtintos 2015 m. gruodžio mėn., audito metu dar nebuvo atrinktas 

finansuoti nė vienas projektas. 

58. Iš EJRŽF valstybės narės taip pat gali finansuoti projektus, darančius teigiamą poveikį 

akvakultūros žuvų išgyvenimo lygiui. Vienoje aplankytoje valstybėje narėje finansuojant 

projektus, skirtus kovoti su žuvų ligomis, ir taip padidinant žuvų išgyvenimo lygį susijusiuose 

žuvininkystės ūkiuose, buvo pasitelktas EŽF43

59. Tiek EŽF, tiek EJRŽF gali padėti mažinti maisto atliekas, nepaisant to, kad tai nėra aiškiai 

nurodyta susijusiuose reglamentuose. Šią galimybę aplankytose valstybėse narėse dar tik 

planuojama iki galo išnaudoti. 

. 

6 langelis. Teigiamas EŽF projekto Nyderlanduose, padedančio parengti žuvininkystės sektorių 

iškrovimo įpareigojimo įgyvendinimui, pavyzdys 

Projektas buvo skirtas plėtoti šias investicijas: 1) selektyvesnis žvejybos tinklas, skirtas 

plekšniažuvėms; 2) automatizuota atliekų atskyrimo denyje sistema ir 3) žuvų perdirbimo denyje 

konvejerio patobulinimas, siekiant padidinti žuvų išgyvenimo galimybes (ir tuo remiantis gauti 

iškrovimo įpareigojimo išimties taikymo teisę). 

Projekto rezultatai parodė, kad dėl naujo žvejybos tinklo buvo pasiektas išmetamų atliekų 

sumažinimas (10–15 % įvertintų išmetamų atliekų įvykdžius projektą palyginti su 22 % prieš jį). Tačiau 

laimikis taip pat yra mažesnis, nes kai kurios žuvys nepatenka į tinklą. Automatizuotos atliekų 

atskyrimo denyje sistemos tikslas yra denyje minimizuoti papildomą darbo krūvį, atsiradusį dėl 

įpareigojimo visą laimikį pristatyti į krantą. Perdirbimo grandinės pradžioje naudojant vandens 

talpyklas sugauta žuvis išgyvena iki rūšiavimo ir todėl ją išmetus į jūrą gali išlikti didesnė išgyvenimo 

tikimybė. Žuvų išgyvenimui įvertinti skirti moksliniai tyrimai vis dar yra vykdomi.  

                                                      

43 Nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2015 m. lapkričio mėn. Suomijos valdžios institucijos patvirtino 14 
projektų, skirtų kovoti su žuvies ligomis (3 mokslinių tyrimų projektai ir 11 bandomųjų projektų) 
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© Zeevisserijbedrijf Snoek bv, 2014         © Zeevisserijbedrijf Snoek bv, 2014 

Žuvies išėmimas iš rinkos 

60. 2007–2013 m. laikotarpiu ES mokėjo kompensacijas valstybėms narėms už žuvies 

išėmimą iš rinkos esant pernelyg žemai žuvies kainai. 2007–2014 m. valstybėms narėms už 

žuvies išėmimą iš rinkos buvo sumokėta 25,4 milijono eurų (vidutiniškai 3,2 milijono eurų per 

metus). Tai atitinka 51 386 tonas žuvies (vidutiniškai 6 423 tonas žuvies per metus). Nėra 

informacijos apie žuvies, kuri buvo sunaikinta arba panaudota kitiems tikslams, kaip antai 

žuvų miltai, kiekį. Remiantis Komisija, vienintelis dalykas, kuriuo galima pasitikėti kalbant 

apie šios žuvies paskirtį, yra tai, kad ji nebuvo naudojama žmonių vartojimui. 

61. Savo komunikate dėl BŽP reformos Komisija teigia, kad „viešųjų lėšų naudojimas žuvies 

naikinimui nebėra pateisinamas“. Tą taip pat patvirtino 2009 m. Komisijos atlikta vieša 

apklausa44. Be to, sistema nebeatspindėjo „kintančio pasiūlos ir paklausos santykio“. Pagal 

naują BRO reglamentą dėl žuvininkystės ir akvakultūros, kuris įsigaliojo 2014 m.,45 nebėra 

teikiamos jokios finansinės kompensacijos už žuvies išėmimą iš rinkos ir sunaikinimą. 

Gamintojų organizacijos vis tiek gali nuspręsti išimti žuvį iš rinkos46

                                                      

44 COM(2011) 417 final, SEC(2011) 884 final ir SEC(2010) 428 final. 

, bet savo pačių 

sąnaudomis. Panaikindama žuvų išėmimo iš rinkos kompensacijas Europos Sąjunga davė 

45 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013, kuriuo 
nustatomas bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas ir iš dalies 
keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1). 

46 Pavyzdžiui, 2014 m. Danijos gamintojų organizacijos savo sąnaudomis atšaukė iš rinkos 875 
tonas plekšnių (apie 2 % į aukcioną pristatyto laimikio) dėl to, kad nebuvo pasiekta slenkstinė 
kaina. 2015 m., esant geresnei kainai, šis kiekis sudarė tik 5 tonas. 
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aiškų signalą Europos žuvininkystės regionams atsisakyti švaistymo praktikos ir geriau 

suderinti žuvininkystės veiklą su paklausa. 

62. Europos Komisijos maisto saugos politika yra siekiama užtikrinti, kad maisto produktai 

būtų saugūs žmonių mitybai. Šiuo tikslu Komisija imasi teisėkūros veiksmų ir stebi, ar 

valstybės narės užtikrina, kad mažmenininkai, maisto ir kitų produktų gamintojai laikytųsi šių 

taisyklių. Maisto sauga ir higienos taisyklės visų pirma yra skirtos užtikrinti, kad maisto 

produktai būtų saugūs vartoti. Nepaisant to, įgyvendinant šias taisykles praktiškai, tūrėtų 

būti pasirūpinta, kad neiškiltų rizika, kad viršijus esminius maisto saugos reikalavimus 

susidarys maisto atliekų. Audito metu buvo nustatyta keletas sričių, kuriose vis dar 

reikalingos Komisijos ir valstybių narių pastangos maisto atliekų prevencijos atžvilgiu, 

susijusių su keitimusi gera higienos praktika, atsekamumo reikalavimais ir terminų žymėjimu. 

Maisto saugos politika 

Geros higienos praktikos vadovai 

63. „Geros higienos praktikos vadovai“ yra praktiniai vadovai, kuriuos parengė konkrečių 

valstybių narių sektoriai (pavyzdžiui, mažmeninės prekybos sektorius, miltų malimo 

pramonės šaka, į butelius pilstomo vandens pramonės šaka), apie tai, kaip laikytis bendrųjų 

maisto higienos teisinių ir kitų susijusių reikalavimų. Vadovuose yra pateikiami patarimai ir 

gairės verslo vykdytojams, kaip laikytis galiojančių higienos teisės aktų, kaip antai, kaip savo 

veikloje vykdyti maisto saugos rizikos vertinimą, kaip taikyti atsargumo priemones, siekiant 

valdyti šias rizikas, arba kaip vykdyti temperatūros kontrolę, kenkėjų kontrolę ir kt. Tokie 

vadovai leidžia pritaikyti saugos reikalavimus prie konkrečių situacijų ir reikšmingai sumažinti 

maisto atliekas, kadangi nustatyti reikalavimai yra ne griežtesni nei yra būtina tam, kad būtų 

pasiektas reikiamas saugumo lygis.  

64. Europos Komisija turi geros higienos praktikai skirtų nacionalinių vadovų registrą, kurio 

tikslas sudaryti galimybę valstybėms narėms ir maisto sektoriaus veiklos vykdytojams keistis 

gera praktika. Tačiau šiame registre kai kurių valstybių narių informacija yra pasenusi ir 

vadovai nebėra palaikomi. Kitos valstybės narės neįpareigoja šiuos vadovus parengusių 

privačių įmonių juos paviešinti. Nepaisant to, kad yra šis registras, keletas aplankytų 
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valstybių narių išreiškė susirūpinimą dėl to, kad ES lygmeniu šioje srityje nepakankamai 

dalijamasi žiniomis. 

Atšaukimas ir išėmimas iš rinkos 

65. Kai dėl maisto saugos sumetimų yra atšaukiami arba išimami iš rinkos produktai, ypač 

didelę svarbą turi atsekamumas. Kuo labiau išplėtota atsekamumo sistema, tuo mažesnė 

maisto atliekų rizika, kadangi atšaukiamus / išimamus iš rinkos produktus galima tiksliau 

atskirti. Bendrame maisto įstatyme47 reikalaujama, kad įmonės turėtų atsekamumo sistemą, 

gebančią atsekti produktą taikant metodą „vienas žingsnis į priekį ir vienas žingsnis atgal“48. 

Direktyvoje 2011/91/ES49

66. Keturios iš penkių audito metu aplankytų valstybių narių

 nustatyta, kad maisto produktas turi turėti nuorodas ar žymas, 

pagal kurias galima nustatyti partiją, kuriai jis priklauso, bet nėra reikalaujama nurodyti 

partijos dydį. Šio partijų atsekamumo įgyvendinimo praktika įvairiose įmonėse yra skirtinga. 

50 nenustatė jokių papildomų 

reikalavimų arba gairių, susijusių su partijų dydžiu, ir tik dviejų aplankytų valstybių narių51 

valdžios institucijos nurodė, kad jos skatino gamintojus ir perdirbėjus naudoti mažas partijas 

(žr. 7 langelį

                                                      

47 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis 
maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 
2002 2 1, p. 1). 

). Aplankytose valstybėse narėse surinkta informacija parodė, kad atšauktus 

kiekius kartais yra sudėtinga įvertinti ir dažnai informacija, kuri yra būtina norint nustatyti 

produktus, kurie turi būti atšaukti, yra pernelyg netiksli. Kodas, pagal kurį nustatomi kiekiai, 

kuriuos reikia atšaukti, nėra suderintas; tai gali būti partijos numeris arba galiojimo data, o 

vieną atitinkamą partiją sudarantys kiekiai gali būti labai skirtingi, netgi tų pačių produktų 

atveju.  

48 Tai reiškia, kad jos turi gebėti nustatyti įmones, kurioms jų produktai buvo patiekti, ir maisto 
grandinėje atsekti naudojamus indėlius iki pat tiesioginio tiekėjo. 

49 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/91/ES dėl nuorodų arba 
žymų maisto produkto partijai identifikuoti (tekstas svarbus EEE) (OL L 334, 2011 12 16, p. 1). 

50 Italija, Nyderlandai, Portugalija ir Rumunija. 

51 Portugalija ir Suomija. 
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7 langelis. Gera atsekamumo praktika Suomijoje 

Suomijos valdžios institucijos parengė maisto informacijos vadovą, kuriame nustatyta, kad 

maksimalus vienos partijos dydis turi būti per vieną dieną pagaminti produktai. Taigi, partiją gali 

sudaryti tą pačią dieną ir iš tų pačių ingredientų pagaminti produktai.  

Remiantis Suomijos valdžios institucijomis, kai reikėjo atšaukti produkciją, maisto atliekų prevencija 

buvo nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Vienas tokių pavyzdžių buvo 2014 m. 

vyriausybės sprendimas, skirtas sumažinti išimtinai dėl Rusijos importo draudimo susidarančias 

maisto atliekas, pagal kurį maisto produktus su etiketėmis rusų k. buvo leidžiama parduoti tik 

laikantis tam tikrų sąlygų ir kuriame buvo reikalaujama, kad greta šio produkto būtų pateikta rašytinė 

informacija suomių kalba. 

Datos ant etikečių 

67. Neaiškus datos ant maisto produktų žymėjimas yra pagrindinis veiksnys, kuris 

vartotojams gali sukelti painiavą dėl maisto saugos. Datos žymėjimas turi būti pakankamai 

aiškus vartotojams, kad būtų išvengta nesaugaus maisto valgymo ir kad nebūtų išmetamas 

saugus maistas. Remiantis ES įstatymu52

68. Nepaisant valdžios institucijų iniciatyvų informaciją apie tai išplatinti aplankytose 

valstybėse narėse, gamintojai, perdirbėjai, mažmenininkai „geriausio tinkamumo vartoti 

terminą“ ir „galutinį vartojimo terminą“ naudoja skirtingais būdais. Vienodi (ar labai 

panašūs) produktai gali būti žymimi „galutinio vartojimo terminu“ arba „geriausio 

tinkamumo vartoti terminu“ ir todėl gali atsirasti painiava bei gali būti išmetamas valgyti 

visiškai tinkamas maistas, kaip rodo audito metu surinkti pavyzdžiai (žr. 

, produktai turi būti pažymėti geriausio tinkamumo 

vartoti terminu arba galutiniu vartojimo terminu. „Geriausio tinkamumo vartoti terminas“ 

(arba „minimalus maisto išsilaikymo terminas“) yra data, iki kurios tinkamai saugomas 

maistas išlaiko savo ypatybes, o „galutiniu vartojimo terminu“ yra nurodoma paskutinė 

diena, kurią produktas yra laikomas saugiu. 

8 langelį

                                                      

52 Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011. 

). Be to, kaip 

rodo „Eurobarometro“ greitosios apklausos Nr. 425 rezultatai, vartotojai nevisiškai supranta 

skirtumą tarp „geriausio tinkamumo vartoti termino“ ir „galutinio vartojimo termino“, nes tik 
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47 % apklausoje dalyvavusių žmonių nurodė teisingą „geriausio tinkamumo vartoti termino“ 

apibrėžtį ir tik 40 % – teisingą „galutinio vartojimo termino“ apibrėžtį, o rezultatai įvairiose 

valstybėse narėse buvo labai skirtingi53

8 langelis. Terminų žymėjimo praktikos pavyzdžiai 

.  

Atliekant tyrimą, pavadintą „Terminų žymėjimas Šiaurės šalyse“54

Audito metu Audito Rūmai nustatė keletą produktų pavyzdžių, kurie buvo vienodi, bet buvo pažymėti 

skirtingų rūšių terminais:  

 buvo tiriama, kaip įmonės nustato 

savo produktų galiojimo laiką. Visų tirtų produktų atveju panašių produktų galiojimo laikas buvo labai 

skirtingas. Ilgiausias vieno prekybininko nurodytas kai kurių produktų galiojimo laikas dienomis buvo 

dukart ilgesnis už kito mažmenininko nustatytą galiojimo laiką. 

- Parmos kumpis (Italija): ant vieno produkto nurodytas „galutinis vartojimo terminas“ (da consumare 

entro), o ant kito „geriausio tinkamumo vartoti terminas“ (da consumarsi preferibilmente entro);  

- sūris (Rumunija): ant vieno produkto nurodytas „galutinis vartojimo terminas“ (expira la), o ant kito 

„geriausio tinkamumo vartoti terminas“ (a se consuma, de preferinta, inainte de). 

Esant skirtingiems terminams, atsiranda painiava vartotojams, dėl kurios yra išmetamas maistas, kurį 

visiškai saugu valgyti. 

69. Pagal ES nuostatas, produktai, ant kurių nurodytas „geriausio tinkamumo vartoti 

terminas“, gali būti parduodami praėjus šiam terminui. Nepaisant to, iki šiol vis dar yra 

valstybių narių, kuriose pardavinėti produktus praėjus geriausio tinkamumo vartoti terminui 

yra neteisėta (pavyzdžiui, Rumunijoje, Slovakijoje) (taip pat žr. 9 langelį

9 langelis. Neteisingai taikomų terminų žymėjimo taisyklių pavyzdys (Rumunija) 

). 

Rumunijoje nacionaliniuose teisės aktuose (Vyriausybės nutarimas 984/2005) neskiriami „geriausio 

tinkamumo vartoti terminas“ ir „galutinis vartojimo terminas“, bet nurodomas „produkto galiojimo 

                                                      

53 „Eurobarometro“ greitoji apklausa Nr. 425, Maisto atliekos ir datų žymėjimas. 2015 m. rugsėjo 
mėn. 

54 Møller, H., Lødrup, N., et al., „Terminų žymėjimas Šiaurės šalyse. Teisės praktika“ (Date labelling 
in the Nordic countries: Practice of legislation), Šiaurės ministrų taryba, 2014 m. 
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pabaiga“. Tame pačiame tekste nurodyta, kad Rumunijoje draudžiama parduoti / pristatyti į rinką / 

donuoti produktus praėjus jų „galiojimo terminui“. Vyriausybės potvarkyje OG Nr. 21/1992 dėl 

vartotojų apsaugos (su pakeitimais 2008 m.) iš tikrųjų vartojamos teisingos terminų žymėjimo 

sąvokos, bet nurodoma, kad produktai gali būti parduoti tik tuomet, jei jie neviršija „galutinio 

vartojimo termino“ / „geriausio tinkamumo vartoti termino“. Todėl skirtingų datų samprata ir 

galimybė pardavinėti ir vartoti produktus praėjus geriausio tinkamumo vartoti terminui Rumunijoje 

nebuvo patikslintos.  

Politikų ir nuostatų paaiškinimai ir suderinimas, atsižvelgiant į geresnių sąlygų maisto 

donavimui sudarymą 

70. Maisto donavimas yra antras pagal prioritetą pasirinkimo galimybė prieš maistui tampant 

atliekomis (žr. 5 ir 6 dalis). Europos Sąjungoje yra gili maisto donavimo tradicija, ir Komisija 

taip pat pripažino sąlygų donavimui sudarymo svarbą kaip būdą sumažinti maisto atliekas 

Europos Sąjungoje55. Skirtingų ES politikos sričių lygmeniu vis dar yra keletas kliūčių 

donavimui, kaip antai aiškumo trūkumas esamose teisinėse nuostatose, teisinių nuostatų 

nebuvimas arba teisinės nuostatos, kurios nėra taikomos praktikoje. Šių kliūčių pašalinimas 

prisidėtų prie ES politikų suderinimo atsižvelgiant į sąlygų maisto donavimui sudarymą.  

Atliekų hierarchija 

Aiškumo nebuvimas esamose teisinėse nuostatose 

71. Atliekų pagrindų direktyvos 4 straipsnyje56

                                                      

55 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/index_en.htm 

 ir 2015 m. pasiūlyme dėl direktyvos, iš dalies 

keičiančios kelias kitas direktyvas, nustatyta Europos Sąjungoje taikoma atliekų hierarchija 

(žr. 5 dalis), bet nenustatyta, kaip ši prioritetų eilė turi būti taikoma konkrečiu maisto atveju, 

ir nėra pateikta „maisto atliekų“ sąvokos apibrėžtis. Taigi, ES tekstai nepaaiškina, ar 

donuojamas maistas turėtų būti priskirtas prie iššvaistyto maisto ar, atvirkščiai, donavimas 

56 Direktyva 2008/98/EB. 
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turėtų būti laikomas būdu neleisti maistui virsti atliekomis57. Tai savo ruožtu daro poveikį 

maisto atliekų stebėjimui58

Maisto saugos politika 

 ir imantis veiksmų, skirtų maisto atliekų mažinimui.  

72. Maisto higienos teisės aktuose nuo 2002 m. nėra patikslinti maisto bankų arba kitų 

labdaros organizacijų įsipareigojimai tvarkant donuojamą maistą. Visų pirma, ES įstatyme59 

nėra nustatyta, ar maisto bankai ir labdaros organizacijos turi būti laikomos „maisto 

sektoriaus veiklos vykdytojais“60 ir dėl to turi laikytis maisto įstatymų. Taigi, valstybės narės 

remiasi skirtingomis maisto bankų ir kitų labdaros organizacijų, tvarkančių donuotą maistą, 

traktuotėmis (žr. 10 langelį). Nuo 2013 m. keletas valstybių narių parengė savo pačių gaires, 

skirtas maisto bankams ir labdaros organizacijoms, kuriose patikslinamas donavimo aspektas 

įsipareigojimų atžvilgiu ir paaiškinama, kaip traktuoti maisto saugos veiksnius, kaip antai 

galiojimo terminus, atsekamumą, ženklinimą ir maisto produktų užšaldymą. Komisija šiuo 

metu yra sukaupusi nacionalinių ir sektorių gairių dėl maisto perskirstymo, kuriomis 

pasidalijo įvairūs veikėjai jos interneto svetainėje, siekiant paskatinti valstybių narių keitimąsi 

gera praktika. Nepaisant to, kad siekdama suteikti aiškumo šiuo klausimu pati Komisija nuo 

2012 m. pakartotinai ragino parengti ES gaires dėl maisto donavimo, tuo metu, kai buvo 

atliekamas auditas, 2016 m. birželio mėn., Komisija nurodė, kad jie vis dar rengė pirmą šių 

gairių versiją61

                                                      

57 Analogiškai, nesant aiškios apibrėžties, vienos valstybės narės gali laikyti gyvuliams šerti skirtą 
maistą maisto atliekomis, o kitos gali manyti priešingai. 

. Todėl Komisija dar turi galimybių šiuo atžvilgiu prisidėti prie esamų teisinių 

nuostatų patikslinimo.  

58 Iš šioje ataskaitoje taikomos maisto atliekų apibrėžties aišku, kad mes laikome donuojamą 
maistą būdu išvengti maisto atliekų. 

59 Reglamentas (ES) Nr. 178/2002. 

60 Reglamento (ES) Nr. 178/2002 3 straipsnis: „maisto sektoriaus veiklos vykdytojas“ – tai fiziniai 
arba juridiniai asmenys, atsakingi už tai, kad jų kontroliuojamoje maisto įmonėje būtų 
garantuotai laikomasi maisto produktus reglamentuojančių įstatymų reikalavimų; 

61 Europos Parlamentas taip pat paprašė Komisijos pateikti gaires dėl donuojamo maisto (EP 
komitetas dėl aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, ataskaitos projektas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų, 
pasiūlymo (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)). 
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10 langelis. Skirtingo maisto bankų ir kitų labdaros organizacijų vaidmens ir atsakomybės, susijusių 

su maisto higienos teisės aktais, traktavimo valstybėse narėse pavyzdžiai: 

Rumunijoje labdaros organizacijos arba nevyriausybinės organizacijos (NVO) nėra laikomos maisto 

sektoriaus veiklos vykdytojais. Dėl to susidaro neaiški padėtis dėl jų įsipareigojimų tvarkant 

donuojamą maistą. Portugalijoje labdaros organizacijos yra prilyginamos „maisto sektoriaus veiklos 

vykdytojams“, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jos nėra pagrindiniai higienos reglamentų subjektai, 

šiomis taisyklėmis paremtos taisyklės ir principai yra taikomi gana lanksčiai. Italijoje pripažintos 

labdaros organizacijos, kurios neatlygintinai dalija maistą nepasiturintiems žmonėms, yra 

traktuojamos taip pat, kaip ir kiti maisto sektoriaus veiklos vykdytojai, atsižvelgiant į įsipareigojimus, 

susijusius su teisingu maisto produktų sandėliavimu, transportu ir naudojimu.  

Pridėtinės vertės mokestis 

73. Daugelis suinteresuotųjų subjektų fiskalines paskatas donuoti maistą laiko 

veiksmingiausia priemone, skatinančia donavimą. Diskusijose apie fiskalines paskatas ES 

lygmeniu daugiausia dėmesio buvo skiriama klausimui, kaip donuojamam maistui turėtų būti 

taikomas PVM. Dėl šio klausimo Komisija surengė daug posėdžių. ES PVM teisės aktai patys 

savaime nėra kliūtis šių produktų rūšių donavimui, tačiau šių teisės aktų aiškinimas kai 

kuriose valstybėse narėse dar gali trukdyti maisto donavimui (žr. 11 langelį

11 langelis. PVM taikymas donuojamam maistui

). 

62

Atsižvelgdami į 2012 m. ir 2013 m. valstybių narių prašymus, Europos PVM komitetas ir Komisija 

keletą kartų parengė paaiškinimą, kaip, remiantis PVM direktyva, turėtų būti taikomas PVM 

donuojamiems maisto produktams. Jų paaiškinime nurodyta, kad PVM donuojamam maistui yra 

taikomas, tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad vertė, nuo kurios skaičiuojamas PVM, yra maža 

arba artima nuliui, jei donuojama prieš pat geriausio tinkamumo vartoti terminą arba jei prekės yra 

netinkamos pardavimui. Todėl, kai už donuojamus maisto produktus mokamas PVM yra mažas arba 

artimas nuliui, donuoti maisto produktai PVM tikslu traktuojami taip pat, kaip išmesti maisto 

produktai. 

 

                                                      

62 ES pridėtinės vertės mokesčio sistema yra aprašyta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB, kurios 16 
straipsnyje paminėtas prekių donavimas. Remiantis ES fiskalinėmis taisyklėmis, pridėtinės vertės 
mokestį donuojamiems maisto produktams daugelyje situacijų turi nustatyti valstybės narės. 
Vertė, kuria yra pagrįstas PVM, gali būti gana maža ar netgi artima nuliui. 
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Nepaisant to, sąvoka „netinkamas pardavimui“ gali būti traktuojama įvairiai ir dėl to galimiems 

maisto produktų donorams gali atsirasti neapibrėžtumas, ypač valstybėse narėse, kuriose 

atsakomybė už traktuotę palikta galimam donorui. Skėtinės organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl to, 

kad toks neapibrėžtumas gali sulaikyti nuo tikrojo donavimo baiminantis pažeisti taisykles. Iš tikrųjų 

donuotoms prekėms taikomas PVM įvairiose valstybėse narėse yra traktuojamas skirtingai. 

Portugalijoje už donuojamą maistą mokamas PVM lygus nuliui, jei jis teikiamas tam tikroms 

įstaigoms. Italijoje nulinis PVM yra taikomas tik tam tikrų rūšių maisto produktams. Nyderlanduose ir 

Suomijoje donorai gali patys nustatyti, kada maisto produktai nėra tinkami pardavimui ir todėl taikyti 

nulinį PVM. Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, Rumunijoje svarbūs aiškinamieji dokumentai dar 

buvo rengiami. 

Bendra žuvininkystės politika 

Nepasinaudota galimybėmis sudaryti geresnes sąlygas donavimui dėl teisinių nuostatų 

nebuvimo 

74. Remiantis Komisija, per BŽP reformų derybas su teisėkūros institucija buvo diskutuojama 

dėl galimybės įtraukti donavimą į reformuotą BŽP, bet galiausiai ji buvo atmesta. Todėl vis 

dar nėra mechanizmo, skatinančio išimtos iš rinkos žuvies donavimą, arba mechanizmo, kuris 

paskatintų donuoti žuvis, kuriomis negali būti prekiaujama rinkoje (pavyzdžiui, per mažas). 

Bendra žemės ūkio politika. 

75. Kaip paaiškinta 35 dalyje, daugelį metų ES kaupė dideles sviesto, nugriebto pieno 

miltelių, grūdų atsargas ir kt. BŽŪP apėmė specialią programą (Maisto paskirstymo labiausiai 

nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa (LNA)), skirtą kai kurias šių intervencijos 

atsargų donuoti nepasiturintiems žmonėms per labdaros organizacijas.  

76. Nuo dešimtojo dešimtmečio viešosios intervencijos mechanizmo taikymas, o kartu ir 

atsargos, palaipsniui mažėjo. 2014 m. LNA buvo pakeista kita ne pagal BŽŪP vykdoma 

programa, pavadinta Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF). 

Nors abiejuose galiojančiuose reglamentuose63

                                                      

63 Atitinkamai Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 223/2014. 

 buvo numatyta galimybė naudoti produktus 
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iš intervencinių atsargų taikant EPLSAF, nebuvo nustatyti būtini Komisijos įgyvendinimo 

aktai, kuriuose būtų nustatytos svarbios procedūros. 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas  

Nepakankamai išnaudotos galimybės sudaryti geresnes sąlygas donavimui 

77. EPLSAF veikia nuo 2014 m. Kitaip nei LNA atveju, įgyvendinant EPLSAF64

78. EPLSAF reglamente

, daugiausia 

dėmesio skiriama ne produktų iš intervencijos atsargų pateikimui labiausiai skurstantiems 

žmonėms, bet materialinės ir ne materialinės pagalbos teikimui šiems žmonėms. 

65

• 23 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybė per EPLSAF neatlygintinai paskirstyti 

intervencines atsargas labiausiai nepasiturintiems žmonėms. Iš tikrųjų tik viena valstybė 

narė iš 28 (Suomija) įtraukė ją į EPLSAF veiksmų programą (VP). 

 nustatyta donavimo sąlygų gerinimo būdų, tačiau Komisija 

valstybėms narėms šio EPLSAF aspekto aktyviai nepopuliarino ir tik keletas valstybių narių iš 

tikrųjų jį panaudojo: 

• 26 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta galimybė finansuoti donuojamo maisto 

sukaupimo, transporto, sandėliavimo ir paskirstymo sąnaudas. Komisija nurodo, kad tik 

keturios valstybės narės (Estija, Italija, Liuksemburgas ir Slovakija) šią sąlygą įtraukė į savo 

VP kaip vieną programos veiksmų, bet be konkretaus paskirto biudžeto. 

Bendra žemės ūkio politika 

79. Kai gamintojai išima vaisius ir daržoves iš rinkos, jie gali gauti ES finansavimą už jų 

pašalinimą (žr. 44 dalį). Kai jie donuoja produktus tam tikroms įstaigoms, jie gauna didesnę 

kompensaciją nei juos sunaikindami. Nepaisant didesnės kompensacijos, audito metu gauti 

                                                      

64 EPLSAF tikslai, kaip nurodyta 3 straipsnyje, yra skatinti socialinę sanglaudą, pagerinti socialinę 
įtrauktį ir galiausiai prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo įvykdymo. 
EPLSAF prisideda prie konkretaus tikslo sumažinti blogiausias skurdo formas teikiant nefinansinę 
pagalbą labiausiai nepasiturintiems asmenims. 

65 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL L 72, 2014 3 12, p. 1). 
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duomenys rodo, kad 2007–2015 m. laikotarpiu mažiau nei 40 % iš rinkos išimtų vaisių ir 

daržovių buvo iš tikrųjų donuoti. Skaičiai yra nevienodi skirtingose valstybėse narėse ir 

skirtingais metais. Auditas parodė, kad vienoje audito metu aplankytoje valstybėje narėje yra 

rimtų su duomenų patikimumu susijusių problemų (žr. 12 langelį

12 langelis. Duomenų, susijusių su išėmimais, derliaus nuėmimu prieš laiką ir jo nenuėmimu, 

neatitikimai (Italija) 

). 

Valstybės narės privalo kasmet pateikti ataskaitą Europos Komisijai dėl iš rinkos išimtų vaisių ir 

daržovių kiekio, vertės ir paskirties. Remiantis iš Italijos institucijų gautais Lacijaus regiono 2011 m. 

duomenimis, visas neatlygintinam paskirstymui pateiktų produktų kiekis sudarė 139 kilotonas, o tai 

yra beveik tris kartus daugiau nei visų iš rinkos išimtų produktų kiekis (50 kilotonų). Šis skaičius negali 

būti vienkartinė klaida, kadangi buvo pateiktos devynios produktų kategorijos, kuriose neatlygintinai 

paskirstytų produktų kiekis viršijo visą išimtų produktų kiekį. 

Be to, auditoriai pareikalavo pateikti tris pavyzdžius, kai gamintojų organizacijos donavo išimtus 

produktus nemokamam paskirstymui. Gauti dokumentai parodė, kad 2014 m. viena gamintojų 

organizacija donavo labdaros organizacijai 24 tonas arbūzų. Patvirtinamieji dokumentai taip pat rodo, 

kad buvo septintas kartas 2014 m., kai gamintojų organizacija atidavė iš rinkos išimtus produktus 

nemokamam paskirstymui. Tačiau, remiantis 2014 m. metine ataskaita, kuri buvo pateikta Komisijai, 

ši konkreti gamintojų organizacija tais metais nebuvo išėmusi iš rinkos jokių produktų. 

Valdžios institucijos pripažino, kad buvo klaidų duomenyse ir negalėjo pateikti paaiškinimo.  

80. Vienas sunkumų, susijusių su išimtų vaisių ir daržovių paskirstymu tam tikroms 

viešosioms institucijoms66

                                                      

66 Valstybių narių paskirtoms bausmių atlikimo įstaigoms, mokykloms, 22 straipsnyje nurodytoms 
įstaigoms, vaikų poilsio stovykloms, taip pat ligoninėms ir senelių namams. 

, kurį ataskaitoje nurodė valstybių narių institucijos, yra tai, kad 

pagal ES teisę nemokamas paskirstymas negali pakeisti produktų kiekių, kuriuos šios įstaigos 

paprastai nusiperka. Nors ši nuostata yra taikoma tam, kad būtų išvengta kišimosi į rinką, 

praktiškai, dėl sunkumų patikrinti, ar šios nuostatos laikomasi, kai kurios valdžios institucijos 

šioms įstaigoms apskritai vengia donuoti šių rūšių produktus.  
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81. Maisto atliekos yra visuotinė problema, kuri pastaraisiais metais įgavo svarbos viešojoje 

ir politinėje darbotvarkėje. Ji gali tapti dar svarbesnė, ypač atsižvelgiant į poreikį pamaitinti 

didėjančią pasaulio populiaciją. Maistas yra vertinga prekė ir jo gamyba gali būti labai imli 

ištekliams. Dabartiniais vertinimais, pasauliniu mastu apie trečdalis maisto, pagaminamo 

žmonių vartojimui, yra iššvaistoma arba prarandama ir dėl to patiriamos ekonominės ir 

aplinkosaugos sąnaudos.  

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

82. Turėdami tai omenyje, mes išnagrinėjome, koks gali būti ES vaidmuo kovojant su maisto 

atliekomis. Pripažindami rinkos jėgų svarbą kovojant su maisto atliekomis, audito metu 

išnagrinėjome veiksmus, kurių iki šiol buvo imtasi, ir tai, kaip veikia įvairios ES politikos 

priemonės mažinant maisto atliekas. Daugiausia dėmesio mes skyrėme prevenciniams 

veiksmams ir donavimui, kuriems teikiama pirmenybė kovoje su maisto atliekomis. 

83. Audito metu buvo nagrinėjamas klausimas „Ar kovodama su maisto atliekomis ES 

veiksmingai prisideda prie efektyviai išteklius naudojančios maisto tiekimo grandinės?“ 

Atlikus auditą, buvo nustatyta, kad šiuo metu ji to nedaro, ir ataskaitoje yra atkreipiamas 

dėmesys į būdus, kurie padėtų sprendžiant šią maisto atliekų problemą veiksmingiau 

panaudoti dabartines iniciatyvas ir politikas. Daugelis galimų pagerinimų nereikalauja naujų 

iniciatyvų ar didesnio viešojo finansavimo, bet yra susiję su geresniu esamų politikų 

suderinimu, geresniu koordinavimu tarp Komisijos padalinių bei tarp Komisijos ir valstybių 

narių ir aiškiu maisto atliekų mažinimo kaip vieno esamų politikų tikslų apibrėžimu. 

84. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, o kartu ir valstybės narės – visi jie išreiškė norą 

kovoti su maisto atliekų problema. Iki šiol vykdyti veiksmai, skirti įgyvendinti šį norą, buvo 

išsisklaidę ir pavieniai, nėra nustatyta strategija ES mastu ir trūksta koordinavimo Komisijos 

lygmeniu. Nepaisant didėjančios maisto atliekų svarbos politinėje darbotvarkėje, Komisijos 

ambicingumas ilgainiui sumažėjo (26–32 dalys). Tai įvyko nepaisant to, kad kovos su maisto 

atliekomis srityje yra sutariama, kad Komisija gali imtis vadovaujamo vaidmens. Kadangi nėra 

bendros maisto atliekų apibrėžties ir suderintos pradinės padėties, kuria remiantis būtų 

nustatomi atliekų mažinimo tikslai, tolesnė pažanga yra lėtinama. Todėl mes 

rekomenduojame: 
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1 rekomendacija 

Turėtų būti sustiprintos ir geriau koordinuojamos ES pastangos, skirtos kovai su maisto 

atliekomis; tai darydama, ES galėtų imtis svarbesnio vaidmens atitinkamuose pasaulinio 

masto forumuose. Tam reikia, kad ES įstaigos ir valstybės narės imtųsi suderintų veiksmų, 

siekiant kiek įmanoma greičiau susitarti dėl bendros strategijos. 

Techniniu lygmeniu Komisija turėtų keliems ateinantiems metams parengti įvairias politikos 

sritis apimantį veiksmų planą. Šiame plane turėtų būti pateikti suderinti aprašymai to, kas 

yra maisto atliekos visuose maisto grandinės etapuose, ir Komisijos strategijos poveikio 

vertinimo metodika. 

 

85. Mes išnagrinėjome keletą ES politikos sričių, kurios gali daryti įtaką įvairių veikėjų 

elgsenai maisto tiekimo grandinėje maisto atliekų atžvilgiu (žemės ūkį, žuvininkystę, maisto 

saugą, aplinką, socialinius reikalus ir mokesčius). Veiksmai turėtų būti tikslingai išdėstyti 

visoje maisto tiekimo grandinėje, kad jų teikiamą naudą galėtų pajusti visi susiję asmenys. 

Visgi didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas prevencijai, nes atliekų išvengimo nauda yra 

didesnė už naudą, kuri būtų gauta jas vėliau apdorojant. 

86. Nepaisant to, kad yra keletas ES politikos sričių, kuriose gali būti kovojama su maisto 

atliekomis, šis potencialas nebuvo visiškai išnaudotas ir pasiūlytomis galimybėmis dar turės 

būti pasinaudota. Aiškiai trūko įvairių ES politikų poveikio kovai su maisto atliekomis 

įvertinimo. Didžiosioms politikos sritims, kaip antai bendra žemės ūkio politika, bendra 

žuvininkystės politika ir saugaus maisto politika – visoms yra suteiktas vaidmuo ir visos jos 

galėtų pasitarnauti siekiant geriau kovoti su atliekomis (34–69 dalis). Tačiau ilgainiui politikos 

pokyčiai, įskaitant BŽŪP reformas ir žuvininkystės politikos pakeitimus, padarė teigiamą 

poveikį, pavyzdžiui, atsisakymas taikyti intervencija paremtą žemės ūkio politiką, kuri sukėlė 

perteklinę gamybą. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į keletą geros praktikos pavyzdžių, bet 

jų teigiamas poveikis maisto atliekoms buvo labiau atsitiktinio pobūdžio nei tikslingų 

politikos veiksmų rezultatas. Todėl mes rekomenduojame: 
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2 rekomendacija 

Siekiant koordinuoti įvairias politikas, turinčias galimybių kovoti su maisto atliekomis, 

Komisija turėtų išnagrinėti maisto atliekų aspektą atlikdama savo būsimus poveikio 

vertinimus. Komisija turėtų geriau suderinti savo skirtingas politikas ir išnagrinėti būdus, kaip 

jos galėtų būti plėtojamos, kad padėtų išspręsti šią problemą. Konkrečiai: 

a) kalbant apie BŽŪP, maisto atliekų tema turėtų būti įtraukta į būsimą šios politikos 

peržiūrą. Komisija taip pat turėtų paskatinti valstybes nares programuojant būsimas 

išlaidas suteikti prioritetą kovos su maisto atliekomis tikslui, pavyzdžiui, nustatant ją 

vienu tikslų būsimuoju kaimo plėtros programavimo laikotarpiu. 

b) Bendros žuvininkystės politikos srityje turėtų būti geriau stebimas įpareigojimas pristatyti 

žuvį į krantą ir Komisija turėtų jau dabar sudaryti palankesnes sąlygas panaudoti esamų 

ES fondų investicijas, skirtas kovai su maisto atliekomis. 

c) rengdama savo maisto saugos politiką, Komisija turėtų toliau gerinti sąlygas keitimuisi 

gera patirtimi higienos srityje ir stebėti, kaip įgyvendinami atsekamumo reikalavimai. 

Maisto ženklinimo srityje turėtų būti įvertintas poreikis imtis priemonių, kai reikia užkirsti 

kelią ženklinimo praktikai, dėl kurios susidaro maisto atliekos. 

87. Europos Sąjungoje jau yra donuojamas maistas, kuris kitu atveju būtų prarastas, 

pavyzdžiui, pasitelkiant maisto bankus. Nepaisant to, donavimui vis dar yra nemažai kliūčių ir 

tam tikroms su donavimu susijusioms teisinėms nuostatoms trūksta aiškumo ir nuoseklumo. 

Nebuvo pasinaudota keletu galimybių sudaryti geresnes sąlygas donuojant maistą, kuris kitu 

atveju būtų prarastas (70–80 dalys). Todėl, pabrėždami, kad didžiausios pastangos turėtų 

būti skiriamos maisto atliekų prevencijai, mes rekomenduojame: 
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3 rekomendacija 

Komisija turėtų propaguoti maisto, kurį galima saugiai vartoti ir kuris kitu atveju būtų 

prarastas, donavimo galimybę. Visų pirma, kai tik praktiškai tai įmanoma padaryti, ji turėtų: 

a) patikslinti teisinių nuostatų, kurios sulaiko nuo maisto donavimo, traktavimą, visų pirma 

Maisto donavimo direktyvoje ir Bendrame maisto įstatyme;  

b) atlikti donavimo išplėtimo į politikos sritis, kuriose jis nėra vykdomas, poveikio vertinimą, 

ypač kalbant apie bendrą žuvininkystės politiką;  

c) užbaigti teisės aktų reikalavimą, sudarantį galimybę naudoti maistą iš viešosios 

intervencijos žemės ūkio atsargų; ir  

d) skatinti valstybes nares naudoti esamas donavimo nuostatas, visų pirma susijusias su iš 

rinkos išimtais vaisiais ir daržovėmis ir su EPLSAF. 

 

 

Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Phil WINN OWEN, 2016 m. 
lapkričio 10 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
Klaus-Heiner Lehne 
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Rinkos jėgų poveikis maisto atliekų susidarymui 

I PRIEDAS 

Rinkos ekonomikos siekia didinti visuomenės gerovę ir skatinti konkurenciją kaip paskatą 

inovacijai. Tačiau visoje maisto grandinėje gali atsirasti neigiamų išorinių padarinių1, dėl 

kurių gali susidaryti maisto atliekų ir sąnaudų konkretiems veikėjams ir visuomenei. Todėl 

maisto atliekų susidarymas gali tam tikru mastu būti laikomas rinkos nepakankamumu. Be 

to, vartotojai nėra visapusiškai informuoti apie maisto atliekas, susijusias su kiekvienu jų 

vartojamu produktu. Kol nebus imtasi tinkamų veiksmų, mažinančių neigiamus išorinius 

padarinius, veikėjai neturės pakankamų paskatų sumažinti maisto atliekas visoje maisto 

grandinėje ir visuomenė toliau apmokės susijusias sąnaudas. Toliau aprašyti du rinkos jėgų 

poveikio maisto atliekų susidarymui pavyzdžiai. 

Prekybos standartai yra kokybės ir estetiniai standartai, skirti klasifikuoti žemės ūkio 

produktus. ES taiko prekybos standartų vaisiams ir daržovėms sistemą. Be viešųjų standartų, 

įmonės gali nustatyti savo pačių privačius prekybos standartus, kurie taip pat gali apimti 

estetinius komponentus.  

Pirmas pavyzdys: prekybos standartai vaisiams ir daržovėms 

Prekybos standartai yra naudingi, nes jie leidžia pasiekti bendrą supratimą ir taip palengvina 

prekybą. Jie gali paskatinti aukštos kokybės gamybą, padidinti pelningumą ir apsaugoti 

vartotojų interesus. Vieši prekybos standartai taip pat gali padėti išvengti didelio skaičiaus 

privačių standartų nustatymo. 

Tačiau dėl tokių standartų visiškai tinkami valgymui produktai gali būti išimti iš maisto 

tiekimo grandinės dėl estetinių priežasčių (kaip antai dėl dydžio ir formos reikalavimų)2

                                                      

1 Neigiamas išorinis padarinys atsiranda tuomet, kai sprendimą priimantis asmuo ar įmonė neturi 
apmokėti visų dėl sprendimo susidariusių sąnaudų 
(http://economics.fundamentalfinance.com/negative-externality.php). 

. 

Paskelbta labai nedaug tyrimų, rodančių, kad produktai, kurie nėra parduodami kaip dviejų 

aukščiausios kokybės kategorijų produktai („I kategorijos“ arba „ekstra kategorijos“), gali 

2 FAO „Global food losses and food waste – extent, causes and prevention“ (Pasaulio maisto 
praradimai ir maisto atliekos – mastas, priežastys ir prevencija), Roma: JT FAO, 2011 m. 
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būti iš tikrųjų parduoti perdirbimo pramonei. Be to, dėl techninių kliūčių perdirbimo 

pramonė gali pareikalauti dar griežtesnių dydžio ir formos reikalavimų34

Todėl būtina atlikti tolesnius tyrimus dėl prekybos standartų ir maisto atliekų ryšio

.  

5. Apie 

maisto atliekas, susijusias su standartų taikymu, buvo diskutuojama UNECE6 darbo grupėje 

dėl žemės ūkio kokybės standartų. Komisija ir ES valstybės narės gali daryti įtaką UNECE 

viešiesiems standartams, kuriuos patvirtina, ir vėliau įgyvendina, Europos Sąjunga. Tokiose 

diskusijose galėtų būti atsižvelgta į viešojo intereso aspektus, kaip antai išteklių švaistymo 

užkardymą neleidžiant susidaryti maisto atliekoms, tiek dėl ekonominių, tiek dėl 

aplinkosaugos priežasčių.  

Nesąžiningos prekybos praktika – praktika, kuria šiurkščiai nukrypstama nuo tinkamo verslo 

elgesio ir kuri prieštarauja gerų ketinimų ir sąžiningos dalykinės praktikos principams. 

Paprastai ji primetama tada, kai nėra pusiausvyros tarp stipresnės ir silpnesnės šalies, ir ją 

gali taikyti bet kuri verslo tarpusavio santykių pusė

Antras pavyzdys: nesąžiningos prekybos praktika (NPP) ir reikšmingi derybinės galios 

skirtumai  

7

Dėl abiejų situacijų gali susidaryti maisto atliekų (žr. Langelį). Abiem atvejais, jei susidaro 

maisto atliekų, stipriajam, dominuojančiam ūkinės veiklos vykdytojui pavyksta nustumti dalį 

. NPP ir padėtis, kai nėra subalansuota 

derybinė galia tarp ūkinės veiklos vykdytojų, yra du skirtingi reiškiniai, galintys egzistuoti 

vienu metu.  

                                                      

3 http://www.fao.org/docrep/V5030e/V5030E0q.htm#Chapter 
4 „Vaisių ir daržovių kokybės po derliaus nuėmimo išlaikymas“ (Maintaining the post-harvest 

quality of fruits and vegetables); J. Aked, Krenfildo universitetas. 
5 http://www.unece.org/index.php?id=41420#/ 
6 ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2015/10, ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/2, 

ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/10. aptarimo straipsnyje, kurį parengė keletas delegacijų, buvo 
pasiūlyta apsvarstyti galimybę atlikti standartinio modelio ir standartų, taikomų obuoliams, 
pomidorams ir porams, peržiūrą. 2015 m. balandžio mėn. aptariant šį straipsnį, buvo nuspręsta 
išnagrinėti porų ir pomidorų standartų peržiūros galimybę. Pasaulio obuolių ir kriaušių 
asociacijos (WAPA) atstovai taip pat dalyvavo tame susitikime. 

7 Europos Parlamento informacinis pranešimas dėl vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos. „Kova su 
nesąžiningos prekybos praktika verslo tarpusavio santykiuose maisto produktų tiekimo 
grandinėje“ (Unfair trading Practices in the Business-to Business Food Supply Chain) 
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI). 
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maisto atliekų sąnaudų verslo santykiuose silpnesniam, dominuojamam ūkinės veiklos 

vykdytojui.  

Langelis. Verslo santykiai, darantys poveikį maisto atliekoms 

Nesąžiningos prekybos praktikos

- rašytinių sutarčių nebuvimas; 

, kuri gali daryti poveikį maisto atliekoms, pavyzdžiai:  

- vienašaliai suderintų sutarties sąlygų pakeitimai po sutarties sudarymo. 

Maisto atliekų gali susidaryti dėl paskutinės minutės atšaukimų arba anksčiau užsakyto kiekio 
pakeitimų, kai tiekėjas negali surasti kito savo produkto pirkėjo. 

„Sąžiningos“ prekybos praktikos

- sutarties sąlygos, kuriomis nustatomas reikalavimas užtikrinti didelį produktų kiekį nesuteikiant 
pirkimo garantijos; 

, kuri taikoma susidarius nesubalansuotos derybinės galios padėčiai, 
galinčiai daryti poveikį maisto atliekoms, pavyzdžiai:  

- tiekėjai, siekiantys užtikrinti didelį produktų kiekį tam, kad neiškiltų verslo santykių su savo klientu 
nutrūkimo rizika. 

Dėl tokių situacijų gali susidaryti maisto atliekų, jei pirkėjui reikia mažiau produktų nei paruošė 
tiekėjas. 

Į derybinės galios disbalanso, nesąžiningos prekybos praktikos ir maisto atliekų ryšį ne kartą 

atkreipė dėmesį Europos Parlamentas, ir yra pripažįstama, kad „sąžininga prekyba turėtų 

padėti išvengti perteklinės gamybos ir maisto atliekų8“. Komisija ir valstybių narių institucijos 

pripažįsta, kad įvairi nesąžininga verslo tarpusavio santykių praktika egzistuoja ir kad su ja 

būtina kovoti. Neseniai paskelbtoje Komisijos ataskaitoje9

Tačiau, nepaisant i) pastangų stiprinti pirminį sektorių remiant gamintojų organizacijų 

steigimą ir plėtrą

 nurodyta, kad „Komisija kol kas 

neįžvelgia konkretaus suderinto reglamentavimo metodo taikymo ES lygmeniu pridėtinės 

vertės“. 

10, ii) vadinamosios Tiekimo grandinės iniciatyvos (SCI)11 egzistavimo nuo 

2011 m. Aukšto lygio forumo dėl geresnio maisto tiekimo grandinės veikimo12

                                                      

8 Pranešimas spaudai – Žemės ūkis / pramonė – 2016 06 07 13:14. 

 kontekste ir 

9 COM(2016) 32 final „Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nesąžiningos įmonių 
tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje“. 

10 Parama gamintojų organizacijų steigimui ir plėtrai teikiama pagal antrą BŽŪP ramstį ir BŽP. 
Pirmas BŽŪP ramstis taip pat apima elementus, kuriais siekiama sumažinti ūkininkų ir kitų 
maisto tiekimo grandinės šalių derybinės galios skirtumą.  

11 http://www.supplychaininitiative.eu/about-initiative 
12 Iniciatyvos tikslas buvo padidinti vertikalių prekybos santykių teisingumą savanoriškai 

dalyvaujant maisto tiekimo grandinės veikėjams. 

http://www.supplychaininitiative.eu/about-initiative�
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iii) specialių teisės aktų, skirtų kovai su NPP, taikymo daugumoje valstybių narių, šie 

sudėtingi klausimai bent jau tam tikru mastu lieka neišspręsti ir NPP poveikio maisto atliekų 

susidarymui analizė išlieka svarbus klausimas. 
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ES priemonių, kurios gali daryti poveikį kovai su maisto atliekomis, apžvalga 

II PRIEDAS 

Europos Komisijos lygmeniu už maisto atliekų reikalus yra atsakingas Sveikatos ir maisto 

saugos GD. Šiame kontekste jis imasi keleto veiksmų (kaip antai įsteigia darbo ir ekspertų 

grupes) ir su komunikacija susijusių iniciatyvų. Keli kiti Komisijos generaliniai direktoratai taip 

pat atlieka tam tikrą vaidmenį maisto atliekų prevencijos srityje, kadangi keletas ES politikų ir 

nuostatų (kaip antai, žemės ūkio politika, žuvininkystės politika, maisto saugos politika, 

atliekų politika) gali daryti poveikį maisto atliekų susidarymui. 

Šio audito tikslais mes išanalizavome ES politikas bei ES teisines nuostatas ir nustatėme 

priemones (ES fondus bei teisines nuostatas, kurios nėra susijusios su jokiais fondais), kurios 

gali daryti poveikį įvairių maisto tiekimo grandinės1 veikėjų elgsenai, maisto atliekų 

išvengimo ar maisto, kuris priešingu atveju taptų atliekomis, donavimo atžvilgiu. Gauti 

rezultatai yra parodyti toliau pateiktoje lentelėje: joje apžvelgtos ES priemonės, kurios daro 

poveikį kovai su maisto atliekomis, nurodant, kurioje maisto tiekimo grandinės dalyje galėtų 

būti paveikiama įvairių veikėjų elgsena. 

ES priemonės, kurios daro 
poveikį kovai su maisto 
atliekomis 

Maisto atliekų prevencija Donavimas 

  Gamintojai Perdirbėjai Mažmenininkai Vartotojai  

ES fondai 

EŽŪGF x x  x x 

EŽŪFKP x x    
EJRŽF x x   x 

EPLSAF     x 

Su fondais 
nesusijusios 
teisinės 
nuostatos 

Atliekų 
direktyva1  x x x  x 

Maisto saugos 
taisyklės2 x x x  x 

Ženklinimas3 x x x x x 

Atsekamumas2 x x x  x 

Prekybos 
standartai4 x x x x  

(Ne)sąžininga 
prekybos 
praktika 

x x x   
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PVM5 ir 
finansinės 
paskatos 

x x x  x 

1 Direktyva 2008/98/EB. 
2 Bendras maisto įstatymas (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002) ir Maisto ir higienos rinkinys (Reglamentas 

(EB) Nr. 852/2004, Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, Reglamentas (EB) Nr. 854/2004 ir 
Direktyva 2004/41/EB). 

3 Maisto išsilaikymas ir termino žymėjimas (Reglamentas (EB) Nr. 1169/2011).  
4 EB Reglamentas 1580/2007 (iš dalies pakeistas, visų pirma EB Reglamentu 1221/2008). 
5 Tarybos direktyva 2006/112/EB. 

 
 
Pirmiau pateiktoje lentelėje išvardytos ES priemonės, kurios yra nustatytos Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentuose, Komisijos reglamentuose arba Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvose. Priklausomai nuo teksto rūšies, nuostatų įgyvendinimo poveikis gali 

būti tiesioginis (reglamentų atveju) arba netiesioginis (direktyvų atveju), kur valstybėms 

narėms paliekama tam tikra ES nuostatų įgyvendinimo traktuotės laisvė.  

Todėl taikant pirmiau minėtas ES priemones, valstybės narės yra atsakingos, maisto atliekų 

atžvilgiu, panaudoti fondus ir įgyvendinti ES nuostatas taip, kad būtų sudarytos palankios 

sąlygos maisto atliekų prevencijai ir donavimui.  

 

 

 

__________________________________________________________ 

1 Šios ataskaitos tikslais, ir pripažindami, kad tai yra daugelio egzistuojančių lygmenų supaprastinimas, maisto 
tiekimo grandinės sektorius mes suskirstėme į keturias grupes (gamintojus, perdirbėjus, mažmenininkus ir 
vartotojus). 
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Pagrindiniai politiniai pareiškimai dėl maisto atliekų nuo 2009 m. 
III PRIEDAS 

 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1059_en.htm 
2 Bendras pareiškimas dėl kovos su maisto atliekomis: pasirašytas akademinių darbuotojų ir tyrėjų iš įvairių 

šalių universitetų visame pasaulyje, EP narių, politikų ir tarptautinių organizacijų atstovų bei pilietinės 
visuomenės. http://www.lastminutemarket.it/media_news/wp-content/uploads/2010/12/JOINT-
DECLARATION-FINAL-english.pdf 

3 Europos Parlamentas: Ataskaita „Kaip išvengti maisto atliekų. ES maisto grandinės veiksmingumo gerinimo 
strategijos“ (2011/2175(INI))http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0430+0+DOC+XML+V0//EN 
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4 2012 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija „Kaip išvengti maisto atliekų. ES maisto grandinės 
veiksmingumo gerinimo strategijos“ (2011/2175(INI)) (2013/C 227 E/05) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0014+0+DOC+XML+V0//EN  

5 Europos Parlamentas ir Taryba: Sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos 
veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“. 

6 13 Europos Parlamento narių: Rašytinis pareiškimas dėl maisto švaistymo 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P8-DCL-2015–
0001+0+DOC+WORD+V0//EN  

7 2015 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Milano „Expo 2015“: „Pamaitinti planetą. 
Energija gyvenimui“ (2015/2574(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0184+0+DOC+XML+V0//EN  

8 G20 žemės ūkio ministrų susitikimas – Stambulas, 2015 gegužės 7–8 d., galutinis komunikatas.  
9 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos 

kūrimas“ (2014/2208(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2015-0266+0+DOC+XML+V0//EN  

10 Europos regionų komitetas. Tvaraus maisto rezoliucija. 
11 Jungtinės Tautos: 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Bendrosios asamblėjos rezoliucija 70/1. „Mūsų pasaulio 

pertvarkymas. 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkė“ (Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

12 Ataskaitos projektas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 
2008/98/EB dėl atliekų (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)). Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetas. 2015/0275(COD). 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS 

ATASKAITOS 

„KOVA SU MAISTO ATLIEKOMIS: GALIMYBĖ PAGERINTI IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO 

EFEKTYVUMĄ MAISTO TIEKIMO GRANDINĖJE“ PASTABAS 

SANTRAUKA 

I. Komisija visiškai pripažįsta, kad maisto atliekos yra visuotinė problema, ir imasi veiksmų, 

siekdama užkirsti kelią maisto atliekoms ir optimizuoti išteklių naudojimą visoje maisto vertės 

grandinėje. 2015 m. žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinyje Komisija dar kartą patvirtino ES 

įsipareigojimą siekti pasaulinėje Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatyto maisto 

atliekų mažinimo tikslo. 

III. 2015 m. Komisijos priimtame naujame žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinyje pripažįstama, 

kad maisto atliekų prevencija yra prioritetinė sritis, ir šį klausimą siūloma spręsti įvairialypiame 

veiksmų plane, kurį kolegialiai parengtų visi generaliniai direktoratai. 

i. Komisija mano, kad ilgainiui ji ne sumažino savo užmojų lygį, bet veikiau užtikrino, kad su 

maisto atliekomis susijusios nuostatos būtų aiškios, įgyvendinamos ir derėtų su ES reglamentavimo 

sistema. Todėl Komisijos politikos dokumentai iš vizijos formuluočių išsivystė į konkretesnius 

pasiūlymus, kurie yra būtini norint remti visų dalyvių įgyvendinamas maisto atliekų prevencijos 

programas. Tai darydama Komisija nuo 2012 m. su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis rengia 

plataus masto dialogą dėl galimų iniciatyvų.  

Komisija mano, kad nauja bendra sąvokos „maisto atliekos“ apibrėžtis nereikalinga, nes sąvokų 

„maistas“ ir „atliekos“ apibrėžtys jau yra tinkamai įtvirtintos ES reglamentavimo sistemoje. 

Siekdama užtikrinti, kad nacionalinės atliekų prevencijos programos ir tikslų nustatymas būtų 

grindžiami tvirtais įrodymais, ES pradėjo rengti maisto atliekų kiekybinio vertinimo metodiką. 

ii. Vykdant maisto atliekų prevenciją, veiksmų būtina imtis visoje maisto vertės grandinėje, be to, 

reikia stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą. Maisto atliekų prevencija ir išteklių naudojimo 

optimizavimas gali būti naudingi kuriant naujoviškus maisto gamybos, pardavimo, paskirstymo ir 

vartojimo modelius. 

Žiedinės ekonomikos veiksmų plane pasiūlytu veiksmų planu Komisija siekė paremti 

suinteresuotųjų šalių pastangas. Pažymėtina, kad naujos ES maisto nuostolių ir maisto atliekų 

platformos (angl. Platform on Food Losses and Food Waste, FLW) paskirtis – padėti visiems 

dalyviams nustatyti būtinas maisto atliekų prevencijos priemones, dalytis geriausia patirtimi ir 

įvertinti laikui bėgant daromą pažangą. 

iii. Komisija pripažįsta, kad įvairios su maisto donavimu susijusios nuostatos (pvz., dėl maisto 

higienos, informacijos apie maistą teikimo vartotojams) ES aiškinamos nevienodai. Dėl šios 

priežasties neišnaudojamos visos maisto donavimo galimybės. Žiedinės ekonomikos komunikate
1
 

konkrečiai nurodyta, kad Komisija imsis priemonių, siekdama padėti apskritai geriau suprasti ES 

teisės nuostatas, kuriomis reglamentuojamas maisto donavimas. Vienas iš įsipareigojimų – parengti 

maistą donuojantiems subjektams ir maisto bankams skirtas ES maisto donavimo gaires, kaip 

laikytis dabartinėje reglamentavimo sistemoje galiojančių atitinkamų ES teisės aktų (pvz., susijusių 

su maisto sauga, maisto higiena, atsekamumu, atsakomybe ir pan.). 

                                                       

1  COM(2015) 614 final. 



 

3 

IV. 

i. 2015 m. žiedinės ekonomikos veiksmų plane nustatytas konkretus veiksmų planas, kurio 

paskirtis − remti ES pastangas maisto atliekų prevencijos ir mažinimo srityje. Komisija, valstybės 

narės ir maisto vertės grandinės dalyviai šiuo daugiamečiu veiksmų planu vadovausis siekdami 

konkretaus darnaus vystymosi tiksluose nustatyto tikslo. ES maisto nuostolių ir maisto atliekų 

platformoje visiems dalyviams bus padedama, inter alia, nustatyti būtinas maisto atliekų 

prevencijos priemones. 

ii. Komisija mano, kad maisto atliekų aspektas galėtų būti papildomas klausimas, kuris turėtų būti 

nagrinėjamas ateityje atliekant atitinkamų ES politikos sričių poveikio vertinimus. 

iii. Komisija šiuo metu imasi veiksmų, kad paaiškintų ES teisės nuostatas, kuriomis 

supaprastinamas maisto donavimas (žr. Komisijos atsakymą į III dalies iii punkto pastabas). 

2016 m. rugsėjo 14 d. priimtame pasiūlyme dėl Finansinio reglamento peržiūros Komisija pasiūlė 

keletą EPLSAF reglamento pakeitimų. Pagal vieną iš šių pakeitimų, jei jis bus patvirtintas, 

valstybėms narėms bus suteikta galimybė finansuojant maisto donavimą pasinaudoti supaprastinta 

išlaidų apmokėjimo tvarka. Šia priemone siekiama sudaryti geresnes sąlygas naudoti donuotą 

maistą pagal EPLSAF. 

BŽP nenumatyta galimybė donuoti išimtų iš rinkos žuvų, tačiau valstybės narės gali skatinti ir remti 

pastangas kurti mechanizmus, kuriais sudaromos sąlygos donuoti žuvis, kurių negalima pateikti 

rinkai tiesiogiai žmonėms vartoti. Donavimas taip pat gali būti supaprastintas teikiant EJRŽF 

remiamą sandėliavimo paramą: šio mechanizmo paskirtis – atlyginti produktų, kurie negali būti 

parduodami didesne nei tam tikra kaina, stabilizavimo ir sandėliavimo išlaidas. Pasibaigus 

sandėliavimo terminui, žuvininkystės gamintojų organizacijos (GO), dar kartą pateikdamos 

produktus tiesiogiai žmonėms vartoti, gali juos tiekti rinkai nemokamai. Mechanizmas veiks iki 

2019 m., paskui GO leidžiama savo lėšomis sukurti panašų mechanizmą. 

ĮVADAS 

1. Dėl duomenų apie ES maisto atliekas kyla didelių abejonių, tačiau atrodo, kad ES pagaminto ir 

vėliau iššvaistomo maisto kiekis yra mažesnis, palyginti su pasauliniu įverčiu. Įgyvendinus ES 

finansuotą mokslinių tyrimų projektą „Su maisto naudojimu susijusių inovacijų skatinimas 

optimizuojant atliekų prevencijos strategijas“ (angl. Food Use for Social Innovation by Optimising 

Waste Prevention Strategies, FUSIONS), nustatyta, kad apytiksliai 20 % ES pagaminamo maisto 

iššvaistoma, o maisto atliekos iš esmės susidaro dėl vartojimo
2
. 

2. Komisija mano, kad, siekiant užkirsti kelią maisto švaistymui, būtina aprašyti, kurios 

kiekviename maisto tiekimo grandinės etape (t. y. gamybos, paskirstymo ir vartojimo) susidarančios 

atliekos prilyginamos maisto atliekoms. Šiuo tikslu Komisija parengs metodiką
3
. Joje, atsižvelgiant 

į ES vartojamas maisto ir atliekų sąvokas
4
, bus paaiškinta, kurios kiekviename maisto tiekimo 

grandinės etape susidarančios atliekos gali būti laikomos maisto atliekomis, o kurios – ne; tai bus 

daroma visų pirma laikantis Atliekų pagrindų direktyvos (2008 m.) 2 ir 5 straipsniuose nustatytų 

                                                       

2  FUSIONS, „Europos maisto atliekų kiekio įverčiai“ (angl. Estimates of European food waste levels), 2016 m. kovo mėn. 

(http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf). 

3  Komisijos suplanuotas požiūris į maisto atliekų kiekybinio vertinimo kiekviename maisto tiekimo grandinės etape metodikos 

rengimą buvo aptartas 2016 m. birželio 22 d. surengtame posėdyje su valstybių narių ekspertais 

(http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fw_eu-actions_ms_20160622_p06.pdf). 

4  ES teisėje maisto sąvoka apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, 

nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą 

ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras. Atliekų sąvoka apibrėžta Direktyvoje 2008/98/EB. 

http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
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išimčių (pvz., atliekomis nelaikomas gamybos šalutinis produktas arba ūkyje ar bioenergijos 

gamybai naudojamas maistas). Komisijos pasiūlyme
5
 dėl Atliekų pagrindų direktyvos (2008 m.) 

peržiūros numatytas maisto atliekų lygio stebėsenos, kiekybinio vertinimo ir ataskaitų apie maisto 

atliekų lygį teikimo teisinis pagrindas. 

Metodikoje bus pateiktos išsamios taisyklės dėl maisto atliekų kiekio nustatymo, susijusių maisto 

tiekimo grandinės sektorių ir dėl to, kokių rūšių duomenis reikia surinkti ir perduoti siekiant 

įvykdyti pasiūlyme, kuriuo iš dalies keičiama Atliekų pagrindų direktyva, nustatytas prievoles 

atlikti stebėseną ir teikti ataskaitas. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad siūlymas 

nustatyti konkrečią ir unikalią sąvokos „maisto atliekos“ apibrėžtį neturėtų jokios pridėtinės vertės. 

3. Pagal projektą FUSIONS pasiūlyta apibrėžčių sistema buvo pirmas žingsnis rengiant vadovą, 

kurio paskirtis – padėti valstybėms narėms sukurti nuoseklius nacionalinių duomenų apie maisto 

atliekas rinkimo metodus, kurie būtų taikomi visuose maisto vertės grandinės sektoriuose. 

Įgyvendinant projektą FUSIONS parengtas išsamus maisto atliekų kiekio nustatymo vadovas, 

sukurtas kaip funkcinė priemonė, pagrįsta konkretaus mokslino tyrimo projekto apibrėžčių sistema, 

kuri, nors ir sutampa su ES reglamentavimo sistema (kalbant apie atliekų ir maisto sąvokas), ne 

visada dera su toje sistemoje vartojamomis sąvokomis. Visų pirma į projekto FUSIONS apibrėžtį 

patenka daugiau žemės ūkio atliekų negu atliekų, kurios gali būti laikomos atliekomis pagal ES 

reglamentavimo sistemą (žr. 2 dalį). 

5. Komisija mano, kad Atliekų pagrindų direktyvoje nustatyta atliekų hierarchija visa apimtimi 

taikoma maisto atliekoms. Komisija nemano, kad ES atliekų teisės aktuose būtina nustatyti 

konkrečią maisto atliekų hierarchiją.  

7. ES duomenys apie maisto atliekas šiuo metu nėra pakankami. Pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl atliekų šį trūkumą bandoma spręsti pagal principą „ko neįmanoma išmatuoti, to 

neįmanoma valdyti“. 

15. ES ir tarptautinio lygmens dialogas, kuriuo siekiama optimizuoti veiksmus maisto atliekų 

prevencijos ir mažinimo srityje, bus tęsiamas ir stiprinamas: ES maisto nuostolių ir maisto atliekų 

platformos veikloje kviečiami dalyvauti pagrindiniai tarptautinio lygmens dalyviai (Maisto ir žemės 

ūkio organizacijos, Jungtinių Tautų aplinkos programos atstovai).  

Maisto atliekų prevencija turi būti grindžiama integruotais veiksmų planais, kuriuos kartu 

įgyvendintų visi maisto vertės grandinės dalyviai ir viešieji subjektai
6
. Reikia imtis ir teisėkūros, ir 

su teisėkūra nesusijusių priemonių; šis požiūris į maisto atliekų prevenciją atsispindi žiedinės 

ekonomikos skatinimo veiksmų plane. 

Kova su maisto atliekomis yra vienas iš BŽŪP uždavinių, kaip apibrėžta SESV 39 straipsnyje. 

Dabartinėje BŽŪP nustatytos įvairios maisto nuostolių ir atliekų prevencijos ir mažinimo pirminės 

gamybos ir perdirbimo sektoriuose priemonės. Su šiais sektoriais nesusijusiuose maisto grandinės 

etapuose nėra teisinio pagrindo imtis veiksmų pagal BŽŪP. 

PASTABOS 

26. Jau 2011 m. Komisija priėmė gaires dėl maisto atliekų prevencijos
7
, o Europos aplinkos 

agentūra, siekdama supaprastinti valstybių narių keitimosi informacija ir žiniomis sąlygas, nuo 

                                                       

5  COM(2015) 595 final, Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų. 

6  Aprūpinimo maistu pasaulyje komitetas (2014 m.). Politinės rekomendacijos. Maisto nuostoliai ir atliekos tvaraus maisto 

sistemose (http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf). 

7  http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/prevention_guidelines.pdf. 

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/prevention_guidelines.pdf
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2012 m. rengia specialius internetinius seminarus atliekų tema, įskaitant specialius seminarus 

maisto atliekų tema (pvz., 2013 m. spalio mėn. internetinį seminarą).  

Nuo 2012 m. Komisija aktyviai bendradarbiavo ir dirbo su visais dalyviais, kad išsiaiškintų, kurioje 

maisto grandinės dalyje susidaro maisto atliekos, kuriose srityse susiduriama su maisto atliekų 

prevencijos kliūtimis, ir nustatytų sritis, kuriose veiksmų reikia imtis ES lygmeniu. Todėl buvo 

parengtas integruotas maisto atliekų mažinimo veiksmų planas. Jį Komisija patvirtino 2015 m., 

priimdama žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinį.  

Bendras atsakymas į 26 dalies ir į antraštinės dalies, einančios prieš 27 dalį, pastabas 

Komisija mano, kad ilgainiui ji ne sumažino savo užmojų lygį, bet veikiau užtikrino, kad su maisto 

atliekomis susijusios nuostatos būtų aiškios, įgyvendinamos ir derėtų su ES reglamentavimo 

sistema. Todėl Komisijos politikos dokumentai iš vizijos formuluočių išsivystė į konkretesnius 

pasiūlymus, kurie yra būtini norint remti visų visos maisto vertės grandinės dalyvių įgyvendinamas 

maisto atliekų prevencijos programas. Visų pirma ES valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti 

maisto atliekų prevenciją, – be kita to, nustatyti nacionalinius tikslus ir apibrėžti laikui bėgant 

padarytos pažangos įvertinimo rodiklius, – yra itin svarbus siekiant įgyvendinti žiedinės 

ekonomikos teisės aktų rinkinyje išdėstytus užmojus. 

Bendras atsakymas į 27 dalies pirmos ir antros įtraukų pastabas 

Laikydamasi į savo 2015 m. darbo programą perkeltų politinių gairių, Komisija, atsižvelgdama į 

derėjimo su šiais prioritetais pagrindus, visiems dar nepriimtiems pasiūlymams taikė politinio 

netęstinumo principą. Tas pat pasakytina apie Komunikatą dėl tvarių maisto sistemų. Maisto 

prevencijos srityje nuveiktas darbas, įskaitant viešas konsultacijas
8
, kurios buvo vykdomos rengiant 

Komunikatą dėl tvarių maisto sistemų, padėjo priimti informacija pagrįstą veiksmų planą dėl maisto 

atliekų prevencijos, kuris pateiktas kaip žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinio sudedamoji dalis. 

Todėl Komisija mano, kad šiame etape atskirai paskelbus komunikatą būtų sukurta tik ribota 

pridėtinė vertė. 

28. Komisija mano, kad išlaikė savo užmojo lygį maisto atliekų srityje ir patobulino priemones, 

kuriomis siekiama rezultatų ir stebima pažanga. Komisijos pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl atliekų reikalaujama, kad valstybės narės įvertintų pažangą kiekybiškai 

vertindamos maisto atliekas ir atliktų maisto atliekų stebėseną taikydamos rodiklius ir tikslus. ES 

„pradinę padėtį“ bus įmanoma nustatyti tada, kai valstybės narės nuosekliai surinks pakankamai 

duomenų. Be to, ES maisto nuostolių ir maisto atliekų platforma (jos dalyviai pirmą kartą susitiks 

2016 m. lapkričio mėn.) bus sudarytos geresnės sąlygos visiems dalyviams daryti pažangą. 

Dėl maisto atliekų apibrėžties ir „pradinės padėties“ klausimų taip pat žr. Komisijos atsakymą į 2 

dalies pastabas.  

1 langelis. Kodėl svarbi „pradinė padėtis“? 

„Pradinės padėties“ nustatymas negali būti atsietas nuo darbo, atliekamo kuriant maisto atliekų 

kiekybinio vertinimo priemones, apibrėžiant rodiklius ir tikslus ir atliekant maisto atliekų stebėseną 

nacionaliniu lygmeniu. Pagal bendrą ES metodiką surinkti duomenys apie maisto atliekas bus 

naudingi apibrėžiant bendrą „pradinę padėtį“, kad būtų galima nustatyti maisto atliekų prevencijos 

tikslus.  

Klausimas bus išsamiau sprendžiamas kartu su valstybėmis narėmis: atsižvelgiant į bet kokias 

Jungtinių Tautų nustatytas prievoles teikti ataskaitas, susijusias su darnaus vystymosi tikslais; 

                                                       

8  http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/food_results.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/food_results.pdf
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rengiant diskusijas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl atliekų, susijusias su prievolėmis 

teikti ataskaitas ir atlikti stebėseną; tobulinant bendrą maisto atliekų kiekybinio vertinimo metodiką 

ir ES maisto nuostolių ir maisto atliekų platformoje. Atliekant šias procedūras bus atsižvelgiama į 

valstybėse narėse galiojančias priemones ir praktiką, visų pirma į nacionalinę „pradinę padėtį“ ir 

nacionalinių rodiklių ir tikslų įgyvendinimo vertinimo metodus. 

29. Žr. Komisijos atsakymą į 26 ir 32 dalių pastabas. 

30. Tam, kad maisto atliekų prevencija būtų veiksminga, veiksmų turi būti imamasi visais 

lygmenimis (pasauliniu, ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietos) ir į juos turi įsitraukti visi 

pagrindiniai dalyviai. Visi dalyviai sutinka, kad maisto atliekų prevencija yra būtina, ir dauguma jų 

jau ėmėsi veiksmų. 

Siekdama nustatyti šiuos klausimus, kuriuos reikia spręsti ES lygmeniu, Komisija bendradarbiavo 

su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis ir rėmė jų darbą vietoje. Stengdamasi bendradarbiauti su 

privačiaisiais ir viešaisiais subjektais, Komisija vadovavosi integruotu požiūriu. Atsižvelgiant į 

daugialypį maisto atliekų prevencijos pobūdį, ši tema buvo aptarta ne tik specialiai sudarytose 

ekspertų grupėse, bet ir kituose platesnio masto forumuose
9
. 

2012 m. Komisijos suburta suinteresuotųjų šalių grupė aptarė daug įvairių klausimų, susijusių su 

maisto atliekų prevencija (pvz., maisto perskirstymu, datos žymėjimu, saugiu nebevartotinų maisto 

produktų naudojimu pašarui, maisto atliekų kiekybiniu vertinimu ir pan.), ir nurodė, kuriose srityse 

atitinkami dalyviai susidūrė su maisto prevencijos kliūtimis. Todėl ši grupė savo darbu padėjo 

kryptingai apibrėžti ES kovos su maisto atliekomis veiksmų planą. Ši grupė taip pat prisidėjo 

dalijantis gerąja patirtimi ir padėjo teikti informaciją, skirtą Komisijos svetainėje skelbiamai 

duomenų saugyklai
10. 

31. Konkretus valstybių narių ekspertų grupės vaidmuo – konsultuoti Komisiją ir valstybes nares ir 

dalytis su jomis praktine patirtimi, siekiant parengti galimas politikos iniciatyvas ir pagerinti 

nuoseklų maisto atliekų prevencijos srities ES teisės aktų, programų ir politikos įgyvendinimą. 

Šiame etape Komisija nemano, kad naujoji ES maisto nuostolių ir maisto atliekų platforma (kurioje 

dalyvauja viešieji ir privatieji subjektai) būtinai turėtų pakeisti valstybių narių ekspertų grupę. Šį 

klausimą Komisija dar kartą įvertins, kai bus sukurta platforma, bus apibrėžti susiję darbo procesai 

ir bus išaiškinti visų šalių įsipareigojimai. 

                                                       

9  2010–2014 m. Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo grandinės aukšto lygio forume aptarta, kaip pagerinti maisto sistemos 

tvarumą, įskaitant maisto atliekų prevenciją (https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supply-chain-forum_en). 

Europos tvaraus maisto vartojimo ir gamybos apskritojo stalo diskusijoje, kurią bendrai inicijavo Komisija ir maisto tiekimo 

grandinės partneriai, taip pat nagrinėjamas maisto atliekų klausimas, siekiant įvertinti Europos maisto tiekimo grandinės 

aplinkosauginį pėdsaką (http://www.food-scp.eu/). 2009 m. kartu su „EuroCommerce“ atstovais ir Europos mažmeninės 

prekybos apskritojo stalo diskusijų dalyviais Komisija įkūrė Mažmeninės prekybos forumą, kurio paskirtis − keistis geriausia 

patirtimi ir imtis veiksmų, susijusių su Europos mažmeninės prekybos sektoriaus tvarumo stiprinimu, įskaitant maisto atliekų 

prevenciją (http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm). Europos aplinkos agentūra ir Komisija kartu su 

valstybėmis narėmis surengė praktinius seminarus, kuriuose buvo keičiamasi žiniomis ir geriausia patirtimi, susijusia su 

atliekų, įskaitant maisto atliekas, prevencija. Įgyvendinus BP 7 projektą FUSIONS, kuriame dalyvavo 21 projekto partneris iš 

13 šalių, parengtas socialinių inovacijų, kuriomis siekiama užkirsti kelią maisto atliekoms, ir susijusių bandomųjų projektų 

(http://www.eu-fusions.org/index.php/social-innovations) aprašas ir sudarytos geresnės sąlygos įvairioms suinteresuotosioms 

šalims (valdžios institucijoms, įmonėms ir vietos, regioninėms, nacionalinėms ir ES lygmens NVO) bendradarbiauti 2012–

2016 m. Programos „Horizontas 2020“ projektu REFRESH (http://eu-refresh.org/about-refresh) bus remiama ES pažanga 

siekiant darnaus vystymosi tiksluose apibrėžto atliekų mažinimo tikslo, nustatant maisto atliekų veiksmų orientyrus, o šie bus 

konkretizuojami ir išbandomi Vokietijoje, Vengrijoje, Ispanijoje ir Nyderlanduose kartu su įmonių, pilietinės visuomenės ir 

vyriausybių partneriais. 

10  (http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/index_en.htm). 

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supply-chain-forum_lt
http://www.food-scp.eu/
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
http://www.eu-fusions.org/index.php/project-partners
http://eu-refresh.org/about-refresh
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/index_en.htm
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32. Nors ekspertų grupės gali padėti sutelkti, palengvinti ir optimizuoti pokyčius, postūmis 

įgyvendinti maisto atliekų prevenciją priklauso ne vien nuo surengtų posėdžių skaičiaus. Komisijai 

svarbu užtikrinti, kad veiksmais, kurių imamasi ES lygmeniu, būtų kuriama tikra pridėtinė vertė, o 

dėmesys būtų skiriamas svarbiausiems rezultatams. Posėdžių dalyviai iš esmės liko tie patys, tačiau 

dabar Komisijai reikia bendradarbiauti ir su suinteresuotosiomis šalimis, ir su valstybėmis narėmis. 

Pavyzdžiui, 2016 m. birželio 22 d. buvo surengtas bendras posėdis, kurio tikslas buvo aptarti 

darbinį dokumentą dėl ES maisto donavimo gairių rengimo. Naujojoje ES maisto nuostolių ir 

maisto atliekų platformoje susiburs visi suinteresuotieji dalyviai (iš viešųjų ir privačiųjų subjektų), 

kad būtų sustiprintas visų dalyvių bendradarbiavimas ir būtų sudarytos geresnės sąlygos rengti 

integruotas kovos su maisto atliekomis programas ir šios problemos sprendimo būdus.  

Komisijos sprendimas maisto atliekų klausimus spręsti centralizuotai viename generaliniame 

direktorate (Sveikatos ir maisto saugos GD), kuris buvo įgyvendintas 2014 m. suformavus naujos 

sudėties Komisiją, padėjo supaprastinti darbą nustačius aiškią atskaitomybę ir užtikrinti, kad maisto 

atliekų prevencijos klausimas visada būtų sprendžiamas atsižvelgiant į maisto ir pašarų saugą. Buvo 

užtikrintas veiksmų tęstinumas, be to, nuolat buvo dalijamasi aktualia praktine patirtimi ir laikomasi 

nuoseklaus požiūrio. 

4 langelis. Nėra darbo grupės ir ekspertų grupės pažangos požymių 

Atsakymas į pirmos įtraukos dėl ES maisto donavimo gairių pastabą. Ši sritis sudėtinga, nes reikia 

surinkti įrodymų, siekiant padėti formuoti faktais pagrįstą įvairių sričių politiką, taip pat pačią 

rinkos praktiką; todėl, norint parengti šios sudėtingos srities politiką, būtinos plataus masto 

konsultacijos. Komisija gairių projektą pateiks naujai ES maisto nuostolių ir maisto atliekų 

platformai per pirmąjį jos dalyvių posėdį 2016 m. lapkričio mėn., kad iki 2017 m. Komisija 

patvirtintų galutines rekomendacijas.  

Atsakymas į antros įtraukos pastabą. Tai, kad ES taisyklėmis nedraudžiama prekiauti maisto 

produktais, kurių geriausio tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs, ne kartą buvo pakartota 

keliuose ekspertų posėdžiuose. Komisija taip pat aptars šį klausimą rengdama ES gaires, kuriomis 

siekiama supaprastinti maisto donavimą. 

Atsakymas į trečios įtraukos pastabą. Datos žymėjimas. Komisija pradėjo tyrimą, kad išsiaiškintų, 

kaip maisto sektoriaus veiklos vykdytojai ir kontrolės institucijos supranta ir taiko datos žymėjimą, 

ir galimą praktikos poveikį maisto atliekoms. Tikimasi, kad šio tyrimo išvados, kurias rangovas 

pradėjo rengti 2016 m. rugsėjo mėn., bus pateiktos iki 2017 m. pabaigos ir padės ateityje formuoti 

politiką, susijusią su datos žymėjimu ir maisto atliekų prevencija. Papildoma informacija apie 

Komisijos darbą, susijusį su datos žymėjimu, įskaitant parengtą informaciją ir pranešimus, buvo 

paskelbta
11

 visomis ES kalbomis, siekiant skatinti geriau suprasti sąvokų „geriausio tinkamumo 

vartoti terminas“ ir „galutinis vartojimo terminas“ prasmę. 

Atsakymas į ketvirtos įtraukos pastabą. 2012 ir 2013 m. surengtuose pradiniuose posėdžiuose 

nustatytos įvairios sritys, galinčios turėti poveikį maisto atliekų prevencijai. Žiedinės ekonomikos 

teisės aktų rinkinio maisto atliekų prevencijos veiksmų plane numatyti veiksmai – tai konsultacijų ir 

prioritetų nustatymo Komisijoje rezultatas. 

Informacija apie veiksmų grupių veiklą, projektus ir su EIP-AGRI susijusią tinklų veiklą, galutinė 

EIP tikslinės trumpų tiekimo grandinių grupės ataskaita ir naujausio EIP-AGRI praktinio seminaro 

„Miestai ir maistas – glaudesnis vartotojų ir gamintojų ryšys“ (angl. Cities and Food – Connecting 

Consumers and Producers) medžiaga skelbiami adresu http://ec.europa.eu/eip/agriculture. Be to, 

Europos kaimo plėtros tinklo svetainėje buvo apibendrinta ir paskelbta informacija apie šio tinklo 

                                                       

11   http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eip/agriculture
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking/index_en.htm
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darbą, susijusį su pažangiomis tiekimo grandinėmis, įskaitant pavyzdžius ir rekomendacijas, kaip 

jas geriau įgyvendinti. Europos kaimo plėtros tinklas surengė valdymo institucijoms skirtą praktinį 

seminarą, kaip geriau įgyvendinti bendradarbiavimo priemonę, kuri naudojama remiant trumpų 

tiekimo grandinių plėtrą ir vietos rinkas pagal EŽŪFKP. Be to, maisto nuostoliai ir atliekos 

laikomos vienu iš 2017 m. EIP-AGRI darbo programos prioritetų. 

34. Žr. Komisijos atsakymą į 15 dalies pastabas. 

35. Nuosekliai įgyvendinant politikos reformas, kurių vėliausia įvykdyta 2013 m., nutolta nuo 

susietosios paramos, teikiamos tiesiogiai konkrečių produktų gamybai, ir pereita prie ūkininkų 

rėmimo tokiu būdu, kuriuo neiškraipoma rinka ir prekyba.  

37. Komisija mano, kad ES parama yra nepriklausoma nuo atliekų kiekio ir kad tiesioginėmis 

išmokomis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neskatinama gaminti žemės ūkio produktų. Dauguma 

tiesioginių išmokų (apie 90 %) yra atsietos nuo gamybos ir nėra susijusios su kokia nors konkrečia 

produkcija. Šias išmokas gaunantys ūkininkai gali verstis žemės ūkio veikla, pvz., išsaugoti žemės 

ūkio paskirties žemę tokios būklės, kad ji būtų tinkama ganykloms arba žemdirbystei negaminant 

produkcijos. Akivaizdu, kad dėl greitai gendančių produktų susidaro daugiau atliekų. 

Bendras atsakymas į 38 ir 39 dalių pastabas 

Savanoriška susietoji parama gali būti skiriama tik tiek, kiek reikia siekiant sukurti paskatų išlaikyti 

dabartinį gamybos lygį atitinkamuose sektoriuose arba regionuose. Nuo 2015 m. ji gali sudaryti 

10 % visų tiesioginių išmokų. Didesnės susietosios paramos dalys atspindi palankų valstybių narių 

požiūrį į sunkumų patiriančius sektorius tiek, kiek tai yra būtina norint sukurti paskatų išlaikyti 

esamą produkcijos lygį. Komisija atidžiai stebi, ar nenukrypstama nuo šių orientacinių dydžių. 

40. Nors neatliktas joks konkretus ES tyrimas, kuriame būtų nagrinėjamas galimas maisto atliekų ir 

tiesioginių išmokų ryšys, nuolat atliekamuose rinkos politikos tyrimuose ir vertinimuose pateikiama 

produkcijos kiekio analizė. 

Bendras atsakymas į 41 ir 42 dalių pastabas 

Komisija mano, kad rinkos intervencijos priemonėmis neprisidedama prie maisto atliekų 

susidarymo. Taikant viešąją intervenciją supirkti produktai arba produktai, kurie sandėliuojami 

teikiant sandėliavimo paramą, turi būti sandėliuojami taip, kad būtų išlaikyta jų kokybė. Be tokių 

priemonių produkcijos derlius nebūtų nuimtas tais atvejais, kai kainos yra mažesnės nei derliaus 

nuėmimo sąnaudos, todėl tokia produkcija būtų iššvaistyta.  

Rinkos priemonės, pvz., viešoji intervencija arba privatus sandėliavimas, gali būti naudojamos tik 

kaip apsauginė sąlyga kilus sunkiai krizei, darančiai poveikį rinkai, kad nebūtų dar labiau didinami 

struktūriniai skirtumai. 

Krizės prevencijos ir valdymo priemonės, pvz., išėmimas iš rinkos arba derliaus nuėmimas prieš 

laiką ir nenuėmimas, yra skirtos tam, kad būtų užkirstas kelias netinkamam naudojimui. Paramos 

lygis yra toks, kad gamintojai, užuot išėmę savo produktus iš rinkos, pageidautų juos parduoti. 

Nei dalijimu nemokamai, nei išėmimu iš rinkos numatant kitą paskirtį nesiekiama užtikrinti 

alternatyvios realizavimo rinkos, tačiau tai yra priemonės, padedančios valdyti krizę. Kiekiai, 

kuriuos galima išimti iš rinkos, yra riboti. Iš rinkos išimti produktai gali būti naudojami tik pagal 

specialią išimtų produktų paskirtį (pvz., skiriami labdaros fondams ar mokykloms). 

43. Komisija šiuo metu rengia taisykles, pagal kurias valstybės narės galėtų pasinaudoti 

intervencijos atsargomis pagal maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą. 

Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 41 dalies pastabas. 
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44. Komisija pažymi, kad 1,8 mln. tonų sudaro apytiksliai 0,002 % maisto produkcijos 2008–

2015 m. ir kad produktų išėmimas turi atitikti atliekų šalinimo aplinkosaugos reikalavimus.  

Komisija mano, kad dėl krizės prevencijos ir valdymo priemonių nesusidaro maisto atliekų. 

Pavyzdžiui, derliaus nuėmimas prieš laiką neturi jokio poveikio maisto gamybai. 

45. Viešąja intervencija neprisidedama prie maisto atliekų susidarymo. Taikant viešąją intervenciją 

iš rinkos išimami produktai, kurių pardavimo rinka yra nepakankama ir dėl kurių priešingu atveju 

galėjo susidaryti maisto atliekų. Padidėjus rinkos kainai, produktai išleidžiami į rinką siekiant juos 

parduoti, platinami alternatyviais būdais arba išleidžiami naudoti pagal maisto paskirstymo 

labiausiai nepasiturintiems asmenims programą.  

Kalbant apie išimtines priemones, kurios nustatomos reaguojant į Rusijos draudimą ir poreikį 

skubiai daryti realų poveikį rinkos krizei, ir atsižvelgiant į priemonių pobūdį, pažymėtina, kad 

poveikio vertinimas nereikalingas (skubos procedūra). 

47. 10 valstybių narių (Bulgarija, Estija, Ispanija, Suomija, Kroatija, Airija, Lietuva, 

Liuksemburgas, Malta ir Rumunija) savo nustatytose pieno vartojimo skatinimo mokyklose 

strategijose yra numačiusios papildomų priemonių. Vienos valstybės narės (Kroatijos) 2016–

2017 m. mokyklų strategijoje pateikiama nuoroda į švietimo veiklą, kuria prisidedama prie maisto 

atliekų prevencijos. 

49. Kitomis priemonėmis, pvz., investicijomis į fizinį turtą, kuriomis siekiama gerinti žemės ūkio 

produktų perdirbimą arba veiksmingiau panaudoti įrangą, prisidedama prie maisto atliekų ES 

mažinimo. 

Bendras atsakymas į 50 ir 51 dalių pastabas 

Kova su maisto atliekomis nėra konkretus kaimo plėtros politikos uždavinys, todėl nebuvo 

konkrečiai reikalaujama, kad valstybės narės ją įtrauktų į savo strategijas. Tačiau valstybės narės 

turėjo galimybę maisto atliekų klausimą aptarti savo strategijose ir programose pasitelkdamos 

keletą priemonių, pvz., žinių perdavimą, informavimo veiklą, investicijas į fizinį turtą, gyvūnų 

gerovę ir bendradarbiavimą. 

56. Komisija pritaria Audito Rūmų pastaboms, kad, siekiant stebėti, kaip vykdomas įpareigojimas 

laimikį pristatyti į krantą, reikia surinkti daugiau patikimų duomenų.  

Atsakymas į antros įtraukos pastabą. Nors Kontrolės reglamente nėra aiškios nuostatos dėl pareigos 

teikti ataskaitas apie išmetimą į jūrą, Komisija pradėjo procesą, kurio metu įpareigojimo laimikį 

pristatyti į krantą vykdymo stebėsenos tikslais rinko duomenis apie išmetimą į jūrą. Duomenis apie 

išmetimą į jūrą Komisija taip pat gali rinkti moksliniais tikslais per duomenų rinkimo sistemą. 

Atsakymas į trečios įtraukos pastabą. Tikslių ir aiškinamųjų duomenų apie išmetimo į jūrą 

procentinę dalį trūksta visų pirma dėl to, kad įgyvendinimo taisyklių dėl laivo žurnalų deklaracijų, 

kuriose pateikiama išsami informacija apie išmetimą į jūrą ir jis suskirstytas pagal rūšį (mažesnis 

nei minimalus išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis, draudžiamos rūšys ar kt.) naują 

redakciją buvo galima priimti tik 2015 m. spalio mėn. po to, kai 2015 m. gegužės mėn. susitarta dėl 

bendrojo („Omnibus“) reglamento. Norint pradėti taikyti naujuosius laivo žurnalo deklaracijų 

reikalavimus kasdienėje įmonės veikloje, taip pat įdiegti kontrolės institucijų reikalaujamus 

pakeitimus, reikia laiko. Todėl kol kas Komisija ir administravimo institucijos remiasi išmesto į jūrą 

laimikio įverčiais, pateiktais kartu su duomenimis apie pastangų valdymą ir per duomenų rinkimo 

sistemą. 



 

10 

63. Maisto higienos reglamente
12

 raginama rengti gerosios higienos praktikos rekomendacijas. Tai 

gali būti ES rekomendacijos, kurias įvertina ir patvirtina Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų 

nuolatinis komitetas, arba nacionalinių institucijų įvertintos nacionalinės gairės (dėl pastarųjų žr. 64 

dalį). 

Kaip nustatyta reglamente, ES rekomendacijų rengimą turi inicijuoti suinteresuotųjų šalių 

organizacijos. Komisija ragina šias organizacijas kiekvieną kartą taikant šią priemonę įgyvendinti 

higienos reikalavimus ir siūlo nemokamą šių rekomendacijų vertimą į visas kalbas. Paskelbtos 

gairės, kaip rengti tokias rekomendacijas
13

, ir Komisija iki šiol nė karto neatsisakė įvertinti pateiktų 

projektų. Komisija ėmėsi iniciatyvos pati parengti tam tikras rekomendacijas. Konkrečiai kalbant 

apie maisto atliekų mažinimą, nuolatinis komitetas neseniai peržiūrėjo ES maisto donavimo 

rekomendacijas „Kiekvienas valgis yra svarbus“ (angl. Every Meal Matters), tačiau joms dar 

galutinai nepritarė. 

64. Atsakomybė už nacionalinių rekomendacijų rengimą ir atnaujinimą yra nacionalinio lygmens, o 

Komisija turi pareigą tvarkyti registracijos sistemą ir leisti ja naudotis valstybėms narėms. 

2016 m. vasarą pradėjo veikti nauja elektroninė forma ir registras. Dabar galima lengviau atlikti 

paiešką pagal temas daugiau nei 700 registre skelbiamų nacionalinių vadovų
14. 

Bendras atsakymas į 65 ir 66 dalių pastabas 

Partijos dydį turi apibūdinti maisto sektoriaus veiklos vykdytojas. Tai priklauso nuo veiklos 

vykdytojo gamybos sistemos, pvz., kokiame pagaminto maisto kiekyje galima rasti pavojingų 

medžiagų, ir galimybės išvalyti ir dezinfekuoti produkcijos partijas, talpyklų dydžio (ir kaip dažnai 

jos būna tuščios), vidinio atsekamumo galimybių ir pan. Mažesnių maisto partijų atšaukimą galima 

pagrįsti tik įrodžius, kad tokios partijos gamyba buvo atskirta nuo kitų partijų ir nebuvo jokių 

kryžminio užterštumo galimybių. Be to, reikėtų išsamiau įvertinti, ar mažesnės partijos iš tikrųjų 

galėtų būti naudingos įgyvendinant strategiją, kurios tikslas – sumažinti maisto atliekas gamybos 

metu.  

Atsižvelgiant į aukštą bendrą maisto saugos lygį ES, atšaukimas ir išėmimas iš rinkos sudaro tik 

labai nedidelę susidariusių maisto atliekų dalį.  

67. Už datos žymėjimą atsako maisto sektoriaus veiklos vykdytojai, kurie, atsižvelgdami į saugą, 

kokybę ir pardavimo sąlygas, nustato, ar produktui turi būti taikomas „galutinio naudojimo 

terminas“ ar „geriausio tinkamumo vartoti terminas“, taip pat nustato produkto laikymo trukmę. Kai 

kurių maisto produktų, pvz., šviežių vaisių ir negendančių maisto produktų, kaip antai druskos, 

cukraus, acto, atžvilgiu pareiga juos žymėti „geriausio tinkamumo vartoti terminu“ netaikoma. 

Vienintelė maisto kategorija, kuriai taikomas ES teisės aktuose nustatytas datos žymėjimas, yra 

valgomieji kiaušiniai
15

. 

                                                       

12   Reglamentas (EB) Nr. 852/2004. 

13   http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidelines_good_practice_en.pdf. 
14   Žr. https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/. 
15  „Geriausio tinkamumo vartoti terminas“ taikomas kiaušiniams, kurie parduodami kaip „A klasės švieži kiaušiniai“ (valgomieji 

kiaušiniai), kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 589/2005 dėl kiaušinių pardavimo (2 straipsnis). Reglamente (EB) Nr. 853/2004, 

nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (III priedo X skirsnio 1 skyriaus 3 dalis) 

nustatytas konkretesnis – 21 dienos – „tinkamumo terminas“. 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/
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68. Komisija aktyviai tiria, kaip būtų galima užtikrinti, kad visi maisto tiekimo grandinės dalyviai ir 

kontrolės institucijos geriau suprastų ir taikytų datos žymėjimą
16

 (žr. atsakymą į 32 dalies pastabas 

dėl Komisijos pradėto vykdomo tyrimo). 

70. Komisija pripažįsta, kad įvairios su maisto donavimu susijusios nuostatos (pvz., dėl maisto 

higienos, informacijos apie maistą teikimo vartotojams) ES aiškinamos nevienodai. Dėl šios 

priežasties neišnaudojamos visos maisto donavimo galimybės. Kaip nurodyta Žiedinės ekonomikos 

komunikate
17

, Komisija imsis priemonių, kad padėtų apskritai geriau suprasti ES teisės nuostatas, 

susijusias su maisto donavimu. Vienas iš įsipareigojimų – parengti maistą donuojantiems 

subjektams ir maisto bankams skirtas ES maisto donavimo gaires, kaip laikytis dabartinėje 

reglamentavimo sistemoje galiojančių atitinkamų ES teisės aktų (pvz., susijusių su maisto sauga, 

maisto higiena, atsekamumu, atsakomybe ir pan.). 

71. Maisto donavimas yra tam tikros formos atliekų prevencijos priemonė. Ši nuostata taip pat 

įtvirtinta Aplinkos GD gairėse dėl maisto atliekų prevencijos
18

. Maisto pakankamumas galutiniams 

vartotojams gali būti užtikrinamas komerciniais platinimo kanalais arba per perskirstymo 

organizacijas (t. y. maisto bankus ir (arba) labdaros organizacijas). Todėl maisto donavimas yra 

maisto tiekimo grandinės sudedamoji dalis ir taip pat gali padėti užkirsti kelią maisto atliekoms. 

Maisto perskirstymo stebėsena, kuri atliekama vykdant maisto atliekų prevenciją, išsamiau bus 

aptarta ES maisto nuostolių ir maisto atliekų platformoje.  

72. ES teisės aktuose pateikiama nemažai nuorodų į veiklą, kuriai taikomos išimtys arba ne tokie 

sudėtingi reikalavimai. Tačiau ES šios nuostatos, pvz., higienos ir maisto ženklinimo srityje, 

aiškinamos nevienodai. Todėl Komisija savo rengiamose ES rekomendacijose, kuriomis siekiama 

supaprastinti maisto donavimą, toliau aiškins maisto sektoriaus veiklos vykdytojų ir maisto bankų ir 

(arba) labdaros organizacijų pareigas, susijusias su donuoto maisto tvarkymu (žr. Komisijos 

atsakymą į III dalies iii punkto ir 32 dalies pastabas). 

Maisto donavimas yra sudėtingas ir daugybei įvairių dalyvių aktualus klausimas, o su donavimu 

susijusi praktika ilgainiui keičiasi atsižvelgiant į donuojančių subjektų (ūkininkų, maisto gamintojų, 

mažmenininkų ir pan.) ir gavėjų (maisto bankų, labdaros organizacijų ir galutinių naudotojų) 

poreikius. Siekiant palengvinti šią praktiką, ES gairėse būtina atsižvelgti į visus šiuos aspektus ir 

užtikrinti, kad būtų įgyvendinama saugi praktika, kurią galėtų patikrinti reguliavimo institucijos 

(taip pat žr. Komisijos atsakymus į 32 dalies ir 4 langelio pastabas). 

73. PVM taisyklių taikymas maisto donavimui – tai vienas iš klausimų, kurį Komisija turi 

išnagrinėti rengdama ES gaires, kuriomis siekiama supaprastinti maisto donavimą (žr. III dalies iii 

punktą ir 32 dalį). 

11 langelis. PVM taikymas donuojamam maistui 

Komisija mano, kad vertė, nuo kurios skaičiuojamas PVM, gali būti maža arba artima nuliui, jei 

donuojama prieš pat geriausio tinkamumo vartoti terminą arba jei prekės yra netinkamos parduoti. 

Jei maistas iš tikrųjų neturi jokios vertės, vertė, nuo kurios skaičiuojamas PVM, gali būti lygi net 

nuliui. 

                                                       

16  http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking/index_en.htm. 

17  COM(2015) 614 final. 

18  http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/prevention_guidelines.pdf. 
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74. Naujojoje BŽP nenumatyta galimybė donuoti išimtų iš rinkos žuvų, tačiau valstybės narės gali 

skatinti ir remti pastangas kurti mechanizmus, kuriais sudaromos sąlygos donuoti žuvis, kuriomis 

negalima prekiauti rinkoje tiesiogiai žmonėms vartoti. 

Donavimas taip pat gali būti supaprastintas taikant EJRŽF remiamą sandėliavimo mechanizmą. Šis 

mechanizmas padeda atlyginti produktų, kurie negalėtų būti parduodami didesne nei tam tikra 

kaina, stabilizavimo ir sandėliavimo išlaidas. Pasibaigus sandėliavimo terminui, žuvininkystės 

gamintojų organizacijos (GO) dar kartą pateikdamos produktus tiesiogiai žmonėms vartoti gali juos 

tiekti rinkai nemokamai. Mechanizmas baigia galioti 2019 m., tačiau GO leidžiama savo lėšomis 

sukurti panašų mechanizmą. 

76. Procedūros, kuriomis sudaromos geresnės sąlygos skirti intervencines atsargas labiausiai 

skurstantiems asmenims, dar neįtrauktos į atitinkamą įgyvendinimo aktą, o valstybės narės dar 

diskutuoja šiuo klausimu. Taip pat reikėtų pažymėti, kad 2014 m. nebuvo jokių intervencinių 

atsargų. Intervencinis nugriebto pieno miltelių supirkimas prasidėjo 2015 m. ir tęsėsi 2016 m. 

reaguojant į kainų mažėjimą pieno sektoriuje. Pieno rinkos dar neatsigavo, todėl pagal Vieno 

bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 16 straipsnio 1 dalies a punktą intervencinių 

atsargų dar negalima realizuoti dėl rinkos sąlygų. Šiame etape intervencines atsargas sudaro tik 

nugriebto pieno miltelių produktai. 

78. Pagrindinis Komisijos uždavinys programuojant EPLSAF išteklius buvo užtikrinti, kad 

EPLSAF programos atitiktų pirmiau nurodytus EPLSAF tikslus. Valstybės narės galėjo pasirinkti iš 

kelių skirtingų EPLSAF reglamente nustatytų galimybių ir pritaikyti paramą prie labiausiai 

nepasiturinčių asmenų poreikių. 

Bendras atsakymas į pirmos ir antros įtraukos pastabas 

EPLSAF reglamento 9 straipsnyje nustatyta veiksmų programų keitimo procedūra. Atsižvelgiant į 

išlaidų tinkamumo terminą pagal EPLSAF (2023 m. gruodžio 31 d.), dabartinėse programų 

redakcijose neatmetama galimybė ateityje jas pakeisti. 

Tačiau net jeigu galimybė supaprastinti maisto donavimą programoje nėra aiškiai aprašyta, tai 

nereiškia, kad valstybėje narėje nėra donuojamo maisto. Pavyzdžiui, Suomijos veiksmų programoje 

daugiausia dėmesio skiriama nupirktam maistui, tačiau organizacijos partnerės faktiškai taip pat 

paskirsto donuotą maistą, kuris paprastai yra šviežias maistas.  

79. Už duomenų kokybę atsako valstybės narės. 

Komisija reguliariai atlieka audito vizitus, kad užtikrintų teisingą politikos įgyvendinimą ir 

susigrąžintų netinkamai išleistas lėšas. Siekdama užtikrinti nuoseklumą, Komisija taip pat atlieka 

metinių ataskaitų kokybės patikrinimus. Apmokamos tik įvykdytos ir patikrintos operacijos. 

Komisija taip pat pažymi, kad gamintojų organizacijos gali perduoti produktus, kad jie būtų 

nemokamai išdalijami, neprašydamos ES paramos. 

80. Apsaugos priemonės yra būtinos siekiant užtikrinti, kad krizės prevencijos ir valdymo 

priemonėmis būtų pasiektas jų tikslas ir kad ES lėšos būtų tinkamai panaudotos. 

Teisės aktuose numatyta didesnė parama išdalijimui nemokamai negu išėmimui iš rinkos kitais 

tikslais. Pirmenybė aiškiai teikiama pagalbos teikimui per valstybių narių patvirtintas labdaros 

organizacijas ir kitas institucijas. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

81. Komisija visiškai pripažįsta, kad reikia imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią maisto atliekoms ir 

optimizuoti išteklių naudojimą visoje maisto vertės grandinėje. 2015 m. žiedinės ekonomikos teisės 
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aktų rinkinyje Komisija dar kartą patvirtino ES įsipareigojimą siekti pasaulinėje Darnaus vystymosi 

darbotvarkėje iki 2030 m. nustatyto maisto atliekų mažinimo tikslo. 

83. 2015 m. žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinyje maisto atliekų prevencija įvardijama kaip 

prioritetinė sritis. Siekiant spręsti maisto atliekų problemą ES, šiuo metu pateiktas integruotas 

veiksmų planas, kuriame numatytos teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusios iniciatyvos. Naujojoje ES 

maisto nuostolių ir maisto atliekų platformoje (angl. FLW) dalyvauja viešieji subjektai ir maisto 

vertės grandinės dalyviai, įskaitant vartotojų organizacijas ir kitas nevyriausybines organizacijas. Ši 

platforma padės visiems dalyviams imtis priemonių siekiant darnaus vystymosi tiksluose apibrėžto 

maisto atliekų mažinimo tikslo ir dalytis geriausia patirtimi. Tikimasi, kad FLW platformoje bus 

kuriamos naujos iniciatyvos ir sudaromos sąlygos spręsti maisto atliekų prevencijos klausimą ES 

lygmeniu. 

84. Komisija mano, kad jos užmojis ilgainiui nesumažėjo. 2015 m. Komisija priėmė žiedinės 

ekonomikos teisės aktų rinkinį, kuriame pripažįstama, kad maisto atliekų prevencija yra prioritetinė 

sritis, ir šį klausimą siūloma spręsti įvairialypiame veiksmų plane, kurį kolegialiai parengtų visos 

Komisijos tarnybos. Šiame rinkinyje užtikrinama didesnė maisto atliekų priemonių integracija ne 

tik atliekų prevencijos politikos srityje, bet ir valstybių narių nustatytose atliekų prevencijos 

programose. Komisija stengėsi užtikrinti, kad su maisto atliekomis susijusios nuostatos būtų 

aiškios, įgyvendinamos ir derėtų su ES reglamentavimo sistema. 

Komisijos pasiūlyme reikalaujama, kad valstybės narės sumažintų maisto atliekas kiekviename 

maisto tiekimo grandinės etape, stebėtų maisto atliekų dydį ir praneštų apie pažangą maisto atliekų 

prevencijos srityje. ES valstybėse narėse įgyvendinant maisto atliekų stebėsenos programas ir 

taikant suderintą kiekybinio vertinimo metodiką, bus surinkta įrodymų, kurių reikia norint parengti 

veiksmingas nacionalines maisto atliekų prevencijos priemones ir nustatyti maisto atliekų mažinimo 

tikslus. 

1 rekomendacija 

Komisija sutinka su 1 rekomendacija, susijusia su jos pačios vaidmeniu remiant ES valstybių narių 

pastangas.  

Keletas veiksmų jau vykdoma. Tarptautinėms organizacijoms (Maisto ir žemės ūkio organizacijai, 

Jungtinių Tautų aplinkos programai) pradėjus dalyvauti ES maisto nuostolių ir maisto atliekų 

platformoje, bus sudarytos geresnės sąlygos imtis bendradarbiavimo ir koordinavimo veiksmų 

nacionaliniu, ES ir pasauliniu lygmenimis. 

Komisija jau įgyvendina 2015 m. žiedinės ekonomikos veiksmų plane numatytas iniciatyvas, 

kuriomis siekiama mažinti maisto atliekas. Komisija jau rengia tam tikrą metodiką; joje, remiantis 

galiojančia teisine sistema, bus paaiškinta, kurios kiekviename maisto vertės grandinės etape 

susidarančios atliekos yra laikomos maisto atliekomis. Ši metodika padės nuosekliai vertinti maisto 

atliekų kiekį, kad būtų įmanoma įvertinti taikomų priemonių poveikį. 

86. Komisija sutinka, kad, vykdant maisto atliekų prevenciją, veiksmų būtina imtis visoje maisto 

vertės grandinėje, be to, reikia stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą. Maisto atliekų prevencija ir 

išteklių naudojimo optimizavimas gali būti naudingi kuriant naujoviškus maisto gamybos, 

pardavimo, paskirstymo ir vartojimo modelius. 

Žiedinės ekonomikos veiksmų plane pasiūlydama veiksmų planą Komisija siekė paremti 

suinteresuotųjų šalių pastangas. Pažymėtina, kad naujos ES maisto nuostolių ir maisto atliekų 

platformos paskirtis – padėti visiems dalyviams nustatyti būtinas maisto atliekų prevencijos 

priemones, dalytis geriausia patirtimi ir įvertinti laikui bėgant daromą pažangą.  
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Kova su maisto atliekomis yra vienas iš BŽŪP uždavinių, kaip apibrėžta SESV 39 straipsnyje. 

Dabartinėje BŽŪP nustatytos įvairios maisto atliekų prevencijos ir mažinimo pirminės gamybos ir 

perdirbimo sektoriuose priemonės. Su šiais sektoriais nesusijusiuose maisto grandinės etapuose nėra 

teisinio pagrindo imtis veiksmų pagal BŽŪP. 

2 rekomendacija 

a) Komisija nepritaria 2 rekomendacijos a punktui, tačiau atlikdama kito laikotarpio BŽŪP 

parengiamuosius darbus išnagrinės maisto nuostolių ir maisto atliekų klausimą atsižvelgdama į tai, 

kad: 

– pirminės žemės ūkio gamybos metu atsiranda riboti maisto nuostoliai, o tai yra visiškai skirtingas 

klausimas nei maisto atliekos (kaip nustatyta Atliekų pagrindų direktyvoje). Maisto atliekos iš 

esmės susidaro likusioje maisto tiekimo grandinėje, įskaitant perdirbimą, mažmeninę prekybą ir 

vartojimą; 

– kaimo plėtros politikoje jau nustatytos priemonės, kurios gali būti naudojamos maisto atliekų ir 

maisto nuostolių prevencijai ir mažinimui; 

– investicijomis pagal kaimo plėtros programas jau remiama maisto atliekų prevencija perdirbimo 

sektoriuje (pvz., didinami kooperatyvų sandėliavimo pajėgumai), o veiksmai, kurių turi būti 

imamasi ateityje, turėtų būti proporcingi problemos, kurios mastas yra ribotas, svarbai. 

b) Komisija sutinka su 2 rekomendacijos b punktu. 

Komisija sutinka su Audito Rūmų rekomendacija, kad Bendros žuvininkystės politikos srityje reikia 

užtikrinti atidesnę įpareigojimo laimikį pristatyti į krantą vykdymo stebėseną. Nors kova su maisto 

atliekomis pati savaime nėra bendros žuvininkystės politikos uždavinys, kuriuo siekiama užtikrinti, 

kad žuvininkystė ir akvakultūra aplinkosaugos, ekonominiu ir socialiniu požiūriu būtų tvarios, 

Komisija sutinka, kad kovoti su maisto atliekomis gali būti lengviau dabartines priemones 

įgyvendinant nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. 

c) Komisija sutinka su 2 rekomendacijos c punktu. Kalbant apie maisto higieną, pažymėtina, kad 

2016 m. užtikrinta geresnė prieiga prie maisto higienos gairių internete, todėl dar lengviau keistis 

gerosios patirties pavyzdžiais. Atsekamumo srityje Komisija, atsižvelgdama į maisto saugos teisinę 

sistemą, jau atlieka valstybių narių taikomų kontrolės sistemų, kuriomis užtikrinamas reikalavimų 

įgyvendinimas, auditą. Datos žymėjimo srityje Komisija, kaip nurodyta žiedinės ekonomikos 

veiksmų plane, nagrinėja, kaip visi suinteresuotieji dalyviai galėtų veiksmingiau taikyti ir suprasti 

maisto datos žymėjimą. Siekdama surinkti šiam darbui reikiamos informacijos, Komisija pradėjo 

naują tyrimą. Jo išvadas tikimasi gauti 2017 m. (žr. 32 dalies skirsnį dėl datos žymėjimo).  

87. Kaip nurodyta Žiedinės ekonomikos komunikate
19

, Komisija imsis priemonių, kad išaiškintų ES 

teisės aktus ir taip supaprastintų maisto donavimą. Vienas iš įsipareigojimų – parengti maistą 

donuojantiems subjektams ir maisto bankams skirtas ES maisto donavimo gaires, kaip laikytis 

dabartinėje reglamentavimo sistemoje galiojančių atitinkamų ES teisės aktų (pvz., susijusių su 

maisto sauga, maisto higiena, atsekamumu, atsakomybe ir pan.). 

3 rekomendacija 

a) Komisija sutinka su 3 rekomendacijos a punktu ir jau įgyvendina šią rekomendaciją. Siekdama 

skatinti vienodą atitinkamų ES nuostatų supratimą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis 

narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, parengs ES rekomendacijas, kad supaprastintų maisto 

donavimą. Pirmas projektas bus peržiūrėtas ES maisto nuostolių ir maisto atliekų platformoje 

                                                       

19  COM(2015) 614 final. 
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2016 m. lapkričio mėn. ir tikimasi, kad Komisija galutines rekomendacijas priims iki 2017 m. 

pabaigos. 

b) Komisija nepritaria 3 rekomendacijos b punktui, nes, įgyvendindama BŽŪP ir vieno jos 

ramsčių – BRO – reformą, Komisija pasiūlė „nemokamai išdalyti iškrautus produktus labdaros arba 

šalpos tikslais“. Taryba ir Parlamentas tam nepritarė. 

c) Komisija iš dalies sutinka su 3 rekomendacijos c punktu. Taikant valstybės intervenciją supirkti 

žemės ūkio produktai gali būti realizuojami suteikiant galimybę juos naudoti pagal maisto 

paskirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programą, jeigu taip nustatyta toje 

programoje. 

d) Komisija sutinka su 3 rekomendacijos d punktu ir imasi maisto donavimo skatinimo priemonių.  

2016 m. rugsėjo 14 d. priimtame pasiūlyme dėl Finansinio reglamento peržiūros Komisija pasiūlė 

keletą EPLSAF reglamento pakeitimų. Pagal vieną iš šių pakeitimų, jei jis bus patvirtintas, 

valstybėms narėms bus suteikta galimybė finansuojant maisto donavimą pasinaudoti supaprastinta 

išlaidų apmokėjimo tvarka. Šia priemone siekiama sudaryti geresnes sąlygas naudoti donuotą 

maistą pagal EPLSAF. 

Nors Komisija įsipareigojo supaprastinti EPLSAF įgyvendinimą, įskaitant maisto donavimą, ji 

visada daugiausia dėmesio skirs fondo uždavinių įgyvendinimui siekiant didinti socialinę sanglaudą 

ir įtrauktį ir sumažinti itin didelį skurdą patiriančių žmonių skaičių ES. Maisto atliekų mažinimas 

pats savaime nėra EPLSAF tikslas.  

Išėmimo iš rinkos labdaros tikslais šiuo metu taikomi kaip organizuotas nemokamas donavimas 

galutiniams gavėjams. Susijusiuose teisės aktuose numatyta didesnė parama dalijimui nemokamai 

(išėmimui iš rinkos labdaros tikslais) nei išėmimui iš rinkos realizavimo kitoje rinkoje tikslais. Taip 

pat numatytas specialus ženklinimas, kuriuo siekiama remti ES finansavimo šaltinius ir jų 

naudojimą. Išėmimo iš rinkos srityje pirmenybė aiškiai teikiama tam, kad pagalba būtų skiriama 

nepasiturintiems asmenims per valstybių narių patvirtintas labdaros organizacijas ir kitas 

institucijas. Kitais tikslais išimti iš rinkos produktai naudojami kaip dalijimo nemokamai 

alternatyva. 



 
Etapas Data 

APM patvirtinimas / audito pradžia 15.7.2015 

Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam 
audituojamam subjektui) 

16.9.2016 

Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros 10.11.2016 

Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų 
gavimas visomis kalbomis 

6.12.2016 

 



Maisto atliekos yra visuotinė problema, kuri pastaraisiais metais įgavo svarbos 
viešojoje ir politinėje darbotvarkėje. Maistas yra vertinga prekė ir jo gamyba 
gali būti labai imli ištekliams. Remiantis vertinimais, iki trečdalio maisto 
yra iššvaistoma ar prarandama ir dėl to susidaro didelės aplinkosaugos ir 
ekonominės sąnaudos.

Audito metu išnagrinėjome ES vaidmenį kovojant su maisto atliekomis, 
veiksmus, kurių iki šiol buvo imtasi, ir tai, kaip veikia įvairios ES politikos 
priemonės mažinant maisto atliekas. Daugiausia dėmesio mes skyrėme 
prevenciniams veiksmams ir donavimui, kuriems teikiama pirmenybė kovoje su 
maisto atliekomis.

Šioje ataskaitoje daroma išvada, kad iki šiol vykdyti veiksmai buvo 
nepakankami ir kad ES strategija dėl maisto atliekų turi būti tobulinama ir 
geriau koordinuojama. Komisija turėtų išnagrinėti būdus, kaip būtų galima 
geriau panaudoti esamas politikas siekiant geriau kovoti su maisto švaistymu ir 
praradimu.
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