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ES gali, ir turėtų, padaryti daugiau, kad būtų veiksmingai
kovojama su maisto atliekomis, – teigia auditoriai
Nepaisant to, kad su maisto atliekomis gali būti kovojama keliose ES politikos srityse, šis
potencialas nėra išnaudotas, teigiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje. Iki šiol vykdyti
veiksmai vis dar yra išsisklaidę ir pavieniai, be to, trūksta koordinavimo Europos Komisijos
lygmeniu. Auditorių nuomone, naujausias ES pasiūlymas, skirtas spręsti maisto atliekų
problemą, – platformos sukūrimas, iki galo neišsprendžia jų ataskaitoje nurodytų problemų.
Maisto atliekos yra visuotinė problema, reikalaujanti imtis veiksmų visais lygmenimis.
Dabartiniais vertinimais, pasauliniu mastu apie trečdalis maisto, pagaminamo žmonių vartojimui,
yra iššvaistoma arba prarandama. Dėl šių atliekų patiriamos didžiulės ekonominės ir
aplinkosaugos sąnaudos.
Pažangą iki šiol stabdė tai, kad nebuvo bendros maisto atliekų apibrėžties ir suderintos pradinės
padėties, kuria remiantis būtų nustatomi atliekų mažinimo tikslai. Nebuvo atsižvelgta nė į
pakartotinius Europos Parlamento, Tarybos, Regionų komiteto, G20 ir kitų įstaigų raginimus
Europos Sąjungai prisidėti prie maisto atliekų mažinimo.
„Savo Komisijai skirtoje ataskaitoje nustatėme keletą neišnaudotų galimybių ir galimų
patobulinimų, kurie nepareikalaus naujų teisėkūros iniciatyvų ar daugiau viešųjų lėšų, – pasakė už
ataskaitą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Bettina Jakobsen. – Tačiau sutelkdama dėmesį į
platformos sukūrimą Komisija ir vėl praranda galimybę veiksmingai išspręsti problemą. Šiuo metu
mums labiausiai reikia geresnio esamų politikų suderinimo, geresnio koordinavimo ir aiškaus
politikos tikslo sumažinti maisto atliekas.“
Auditorių ataskaitoje buvo išnagrinėta, kaip galėtų būti veiksmingiau naudojamos dabartinės
politikos, ir pateiktos šios rekomendacijos Komisijai:
•
sustiprinti ir geriau koordinuoti ES kovos su maisto atliekomis strategiją nustatant kelių
ateinančių metų planą ir aiškią maisto atliekų apibrėžtį;
•

išnagrinėti maisto atliekų aspektą atliekant būsimus poveikio vertinimus ir geriau
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LT
suderinti skirtingas ES politikas, kurios gali prisidėti prie kovos su maisto atliekomis;
•
identifikuoti ir pašalinti teisines kliūtis maisto donavimui, skatinti labiau išnaudoti esamas
donavimo galimybes ir apsvarstyti, kaip galima paskatinti donavimą kitose politikos srityse.
Tačiau B. Jakobsen šiandien įspėjo, kad nauja platforma reikšmingai neprisideda prie maisto
atliekų strategijos ir vis dar nėra vienos aiškios maisto atliekų apibrėžties. „Į mūsų
rekomendacijas, kaip turėtų būti plėtojama politika ateityje, nebuvo atsižvelgta arba buvo
atsižvelgta tik iš dalies, o gairių projektas tik perkelia problemą valstybėms narėms“, – pridūrė ji.
Savo ataskaitoje auditoriai išnagrinėjo ES veiksmus, kurių iki šiol ėmėsi ES, siekdama sumažinti
maisto atliekas, ir tai, kaip taikomos įvairios politikos priemonės. Jie nustatė, kad kovodama su
maisto atliekomis ES neprisidėjo prie efektyviai išteklius naudojančios maisto tiekimo grandinės.
Maisto atliekos yra visos maisto tiekimo grandinės problema, – teigia auditoriai, – todėl veiksmai
turėtų būti tikslingai taikomi visoje grandinėje. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas
prevencijai, nes išvengti atliekų yra geriau nei vėliau patirti jų tvarkymo sąnaudas.
Auditoriai nustatė, kad aiškiai trūko 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.
Specialioji ataskaita Nr. 34/2016: „Kova su maisto atliekomis: galimybė pagerinti išteklių
naudojimo efektyvumą maisto tiekimo grandinėje“ paskelbta 23 ES kalbomis.
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