
Prancūzijos įstatymas kovoje su maisto švaistymu
Maisto atliekų prevencijos teisės aktas

LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

2016 m. vasario mėnesį Prancūzijoje buvo priimtas novatoriškas įstatymas kovai su maisto švaistymu, kuris 
uždraudė prekybos centrams išmesti tinkamus vartoti maisto produktus ir įpareigojo juos tuos maisto produktus 
paaukoti. Nuo šio įstatymo priėmimo priėmimo, jis dar buvo plečiamas papildomais teisės aktais.

PRANCŪZIJA
Lygmuo: Nacionalinis
Gyventojų skaičius: 67 milijonai
Pagrindiniai bruožai: 18 % maisto produktų iššvaistoma (ES vidurkis 20 %)

MAISTO ATLIEKOS PRANCŪZIJOJE
Nors išmetama mažiau maisto produktų nei ES vidurkis, maisto atliekos susidaro labiau subalansuotai visose maisto 
tiekimo grandinėse. ES maždaug 53% maisto atliekų susidaro vartotojų lygmenyje, o Prancūzijoje tik 33%, įskaitant 
maitinimo paslaugų tiekėjus ir restoranus. Kiti 14% susidaro prekybos lygmenyje, o likusieji gamyboje ir apdorojime.

TEISĖS AKTO TIKSLAS
Pirminis teisės aktas priimtas 2016 m. siekiant vengti maisto atliekų per aukojimo skatinimą ir neparduotų maisto 
produktų sunaikinimo draudimą. Jis koncentravosi pirmiausia riboti maisto atliekas visame sektoriuje, bet tai pat 
sukūrė pagrindą maisto atliekų prevencijai per maisto atliekų hierarchijos priėmimą. Priėmus papildomas nuostatas 
striprinant ir išplečiant šį įstatymą buvo įtrauktos maisto gamybos ir maitinimo įmonės, išsikeliant sumažinti maisto 
atliekų kiekį 50% iki 2025 m.

Informacinis lapas

Uždrausta sunaikinti neparduotus, bet 
tinkamus vartoti maisto produktus

Prievolė pradėti partnerystę su 
maistą dalinančiomis labdaros 

organizacijomis

Prievolė kai kurioms įmonėms 
viešinti savo maisto švaistymo 

mažinimo įsipareigojimus

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/


PAGRINDINĖS PRIEMONĖS

Informacinis lapas

Teisės aktas Priemonės

LOI n° 2016-138 du 11 février 
2016 relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

● Anti-maisto atliekų hierarchijos sukūrimas:
o Maisto atliekų prevencija per nuolaidas ir informacijos sklaidą...
o Aukojimas labdaros organizacijoms
o Panaudojimas pašarui
o Kompostavimas arba anaerobinis apdorojimas
o Šalinimas
● Prievolė pradėti partnerystę su labdaros organizacija, kad būtų

galimybė aukoti neparduotus maisto produktus didesniems nei 400
m2 prekybos centrams

● Prekybininkams draudžiama sunaikinti neparduotus, bet vartojimui
tinkamus maisto produktus

Ordonnance n° 2019-1069 du 
21 octobre 2019 relative à la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire

● Prievolės aukoti neparduotus maisto produktus išplėtimas masinio
maitinimo įmonėms (paruošiančioms daugiau nei 3000 porcijų per
dieną) ir maisto pramonės įmonėms (turinčioms didesnę nei 50 mln.
Eur apyvartą)

● Draudimo naikinti neparduotus, bet vartojimui tinkamus maisto
produktus išplėtimas masinio maitinimo ir maisto pramonės įmonėms

● Prievolė pasiūlyti maišelį likučiams maitinimo įmonėse
● Prievolė kai kurioms maisto pramonėms ir masinio maitinimo

įmonėms pateikti viešai prieinamus įsipareigojimus sumažinti maisto
atliekų kiekį

LOI n°2020-105 du 10 février 
2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie 
circulaire

● Baudos už neparduotų, bet tinkamų vartoti maisto produktų
sunaikinimą, gali siekti iki 0.1% metinės apyvartos (prieš tai buvo 3750
Eur)

● “Geriausia iki” ir “Tinka vartoti iki” turi būti integruota į produktų
kodifikavimą, kad būtų optimizuota logistika

TEISĖS AKTO RIBOS
● Prievolė paaukoti maisto produktus nenurodo konkretaus kiekio, tad ir mažas kiekis gali būti pakankamas
● Sprendžia tik dalies maisto tiekimo grandinės problemas susijusias su maisto švaistymu

NUORODA Į ES TEISĖS AKTUS
Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039248716/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039248716/
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000038746653/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN

