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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/2000 

frá 28. nóvember 2019 

um snið fyrir skýrslugjöf um gögn um matarúrgang og fyrir framlagningu skýrslu um  

gæðakönnun í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB 

(tilkynnt með númeri C(2019) 8577) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og um niðurfellingu 

tiltekinna tilskipana (1), einkum 7. mgr. 37. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2008/98/EB er mælt fyrir um þá skyldu aðildarríkja að vakta og meta framkvæmd forvarnaráðstafana sinna 

gegn myndun matarúrgangs með því að mæla umfang matarsóunar á grundvelli sameiginlegrar aðferðafræði og að gefa 

framkvæmdastjórninni skýrslu um þessi gögn. Gögnunum skal fylgja skýrsla um gæðakönnun. 

2) Sniðið sem aðildarríkin skulu nota til að gefa skýrslu um gögn um umfang matarsóunar skal taka mið af aðferðafræðinni 

sem mælt er fyrir um í framseldri ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1597 (2) þar sem kveðið er á um 

sameiginlega aðferðafræði til að mæla umfang matarúrgangs sem fellur til í aðildarríkjum. 

3) Í framseldri ákvörðun (ESB) 2019/1597 fá aðildarríkin aðgang að ýmsum aðferðum til mælinga á matarúrgangi. Þörf er 

á að safna ítarlegum upplýsingum um aðferðirnar sem notaðar eru í hverju aðildarríki til að tryggja samræmda 

skýrslugjöf. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv.  

39. gr. tilskipunar 2008/98/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Aðildarríki skulu gefa skýrslu um gögn og leggja fram skýrslu um gæðakönnun varðandi framkvæmd 5. mgr. 9. gr. tilskipunar 

2008/98/EB á sniðinu sem mælt er fyrir um í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 28. nóvember 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

framkvæmdastjóri. 

  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 310, 2.12.2019, bls. 39. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

nr. 45, 7.7.2022, bls. 66. 

(1) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3. 

(2) Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1597 frá 3. maí 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2008/98/EB að því er varðar sameiginlega aðferðafræði og lágmarkskröfur um gæði fyrir samræmda mælingu á umfangi matarsóunar 

(Stjtíð. ESB L 248, 27.9.2019, bls. 77). 

2023/EES/8/65 
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VIÐAUKI 

SNIÐ FYRIR SKÝRSLUGJÖF UM UMFANG MATARSÓUNAR 

A. SNIÐ FYRIR SKÝRSLUGJÖF UM GÖGN UM MAGN MATARÚRGANGS OG GÖGN Í TENGSLUM VIÐ FORVARNIR GEGN MYNDUN MATARÚRGANGS 

1. Gögn um magn matarúrgangs (í tonnum af ferskum massa) 

Stig matvælakeðjunnar 

Matarúrgangur sem um getur í 1. gr. framseldrar ákvörðunar (ESB) 2019/1597 
Matarúrgangur sem er losaður sem eða með skólpi 

(sem um getur í b-lið 3. gr. framseldrar ákvörðunar 

(ESB) 2019/1597) Heildarmagn matarúrgangs 

Hluti af heildarmagni matarúrgangs sem er samsettur úr 

matvælahlutum sem eru ætlaðir fólki til inntöku (sem um getur í 

a-lið 3. gr. framseldrar ákvörðunar (ESB) 2019/1597) 

Frumframleiðsla    

Vinnsla og framleiðsla    

Smásala og önnur dreifing matvæla    

Veitingastaðir og matsala    

Heimili    

Summa    

2. Gögn um stjórnun á umframmatvælum í tengslum við forvarnir gegn myndun matarúrgangs (í tonnum af ferskum massa) 

Stig matvælakeðjunnar 

Matvæli sem hefur verið endurúthlutað til 

manneldis (sem um getur í c-lið 3. gr. 

framseldrar ákvörðunar (ESB) 2019/1597) 

Matvæli sem eru sett á markað til umbreytingar í fóður (sem um 

getur í d-lið 3. gr. framseldrar ákvörðunar (ESB) 2019/1597) 

Matvæli sem eru ekki lengur ætluð til neyslu  

(sem um getur í e-lið 3. gr. framseldrar ákvörðunar 

(ESB) 2019/1597) 

Frumframleiðsla    

Vinnsla og framleiðsla    

Smásala og önnur dreifing matvæla    

Veitingastaðir og matsala    

Heimili    

Summa    

— Hvítir reitir: framlagning gagna er skyldubundin. 

— Skyggðir reitir: framlagning gagna er valfrjáls. 

— Framlagning gagna er valfrjáls. 
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B. SNIÐ FYRIR SKÝRSLU UM GÆÐAKÖNNUN SEM FYLGIR GÖGNUNUM SEM UM GETUR Í A-HLUTA 

1. Markmiðin með skýrslunni 

Markmiðin með skýrslunni um gæðakönnun eru sem hér segir: 

— að meta aðferðafræðina við mælingar á matarúrgangi sem sett er fram í III. viðauka og IV. viðauka við framselda 

ákvörðun (ESB) 2019/1597, 

— að meta gæði gagna um magn matarúrgangs sem gefin er skýrsla um, 

— að meta gæði gagnasöfnunarferla, þ.m.t. umfang og fullgildingu stjórnsýslugagnaheimilda og tölfræðilegt gildi 

aðferða sem byggjast á könnunum, 

— að gera grein fyrir ástæðum fyrir verulegum breytingum á gögnum, sem gefin er skýrsla um, milli skýrslugjafarára og 

tryggja tiltrú á nákvæmni þessara gagna. 

2. Almennar upplýsingar 

Aðildarríki: 

Stofnun sem leggur fram gögn og lýsingu: 

Tengiliður/samskiptaupplýsingar: 

Skýrslugjafarár: 

Afhendingardagur/-útgáfa: 

Tengill á birtingu gagna aðildarríkisins (ef einhver er): 

3. Almennar upplýsingar um gagnasöfnun 

Tilgreina skal aðferðafræðina sem notuð er til að mæla magn matarúrgangs sem fellur til á tilteknu skýrslugjafarári fyrir 

hvert stig matvælakeðjunnar (setja skal kross í viðeigandi reiti til að tilgreina hvort gögnunum er safnað með því að nota 

aðferðafræðina sem sett er fram í III. viðauka eða í IV. viðauka við framselda ákvörðun (ESB) 2019/1597). 

Stig matvælakeðjunnar 

Gögnum safnað með því að nota 

aðferðafræðina sem sett er fram í III. 

viðauka við framselda ákvörðun (ESB) 

2019/1597 

Gögnum safnað með því að nota 

aðferðafræðina sem sett er fram í IV. 

viðauka við framselda ákvörðun (ESB) 

2019/1597 

Frumframleiðsla   

Vinnsla og framleiðsla   

Smásala og önnur dreifing matvæla   

Veitingastaðir og matsala   

Heimili   

4. Upplýsingar varðandi mælingar með notkun aðferðarfræðinnar sem sett er fram í III. viðauka 

4.1. Almenn lýsing á uppsprettum gagna til að mæla matarúrgang innan ramma aðferðafræðinnar sem sett er fram í  

III. viðauka við framselda ákvörðun (ESB) 2019/1597 

Tilgreina skal uppsprettur gagna um magn matarúrgangs fyrir hvert stig matvælakeðjunnar (setja skal kross í alla 

viðeigandi reiti).  
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Stig matvælakeðjunnar 

Á grundvelli gagna sem er 

safnað að því er varðar reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 2150/2002 (1) 

Á grundvelli sérstakrar 

rannsóknar (dæmi: 

vísindarannsókn, 

ráðgjafarskýrsla)] 

Aðrar uppsprettur eða samsetning 

mismunandi uppspretta (skal 

tilgreint í lið 4.2) (dæmi: 

stjórnsýsluskýrslugjöf, valfrjálsar 

skuldbindingar iðnaðargeirans) 

Frumframleiðsla    

Vinnsla og framleiðsla    

Smásala og önnur dreifing 

matvæla 

   

Veitingastaðir og matsala    

Heimili    

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 um hagskýrslur um úrgang (Stjtíð. EB L 332, 

9.12.2002, bls. 1). 
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4.2. Ítarleg lýsing á aðferðum til að mæla matarúrgang innan ramma aðferðafræðinnar sem sett er fram í III. viðauka við framselda ákvörðun (ESB) 2019/1597 

Fyrir hvert stig matvælakeðjunnar skal lýsa aðferðum til að mæla magn matarúrgangs með vísan í III. viðauka við framselda ákvörðun (ESB) 2019/1597. 

Stig matvælakeðjunnar 

Stutt lýsing á aðferðum sem eru 

notaðar (þ.m.t. aðferðir sem eru 

notaðar til að mæla magn 

matarúrgangs í blönduðum úrgangi, 

eftir því sem við á) 

Aðilar sem láta í té gögn um 

matarúrgang [t.d. bændur, 

matvælafyrirtæki (stjórnendur 

matvælafyrirtækis), 

úrgangsrekstraraðilar, sveitarfélög, 

heimili] 

Ef um er að ræða úrtak og/eða 

kvörðun skal láta í té upplýsingar 

um stærðina og valið á úrtakinu og 

lýsa aðferðum við kvörðun 

Lýsing á helstu atriðum sem hafa 

áhrif á nákvæmni gagnanna, þ.m.t. 

villur sem tengjast úrtaki, umfangi, 

mælingum, vinnslu og brottfalli 

Lýsing á gagnafullgildingarferlinu, 

þ.m.t. mögulegar uppsprettur óvissu 

og líkleg áhrif þeirra á 

niðurstöðurnar sem greint er frá 

Frumframleiðsla      

Vinnsla og framleiðsla      

Smásala og önnur dreifing 

matvæla 

     

Veitingastaðir og matsala      

Heimili      

5. Upplýsingar varðandi mælingar með notkun aðferðafræðinnar sem sett er fram í IV. viðauka við framselda ákvörðun (ESB) 2019/1597 

Veita skal upplýsingar um hvert stig matvælakeðjunnar sem útreikningar voru gerðir fyrir á skýrslugjafarárinu. 

Stig matvælakeðjunnar 
Gögn um magn matarúrgangs sem eru notuð sem 

grundvöllur við útreikning 
Félagsleg og hagræn gögn notuð við útreikningana 

Lýsing á þeim aðferðum 

sem eru notaðar við 

útreikningana 

 Gildi [t] Ár 

Tegund gagna (t.d. 

mannfjöldi, 

matvælaframleiðsla) (1) 

Gildi (1) Ár (1) Uppspretta (1)  

Frumframleiðsla        

Vinnsla og framleiðsla        
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Stig matvælakeðjunnar 
Gögn um magn matarúrgangs sem eru notuð sem 

grundvöllur við útreikning 
Félagsleg og hagræn gögn notuð við útreikningana 

Lýsing á þeim aðferðum 

sem eru notaðar við 

útreikningana 

 Gildi [t] Ár 

Tegund gagna (t.d. 

mannfjöldi, 

matvælaframleiðsla) (1) 

Gildi (1) Ár (1) Uppspretta (1)  

Smásala og önnur dreifing 

matvæla 

       

Veitingastaðir og matsala        

Heimili        

(1) Ef fleiri uppsprettur gagna eru notaðar skal bæta við viðbótarlínum innan viðeigandi stigs matvælakeðjunnar, eins og við á. 

6. Valfrjáls skýrslugjöf 

Veita skal upplýsingar fyrir hvert safn gagna sem valfrjálst er að gefa skýrslu um. 

Heiti gagnasafns (sem um getur í a- til e-lið 3. gr. 

framseldrar ákvörðunar (ESB) 2019/1597) 

Stig matvælakeðjunnar Stutt lýsing á gagnasöfnunaraðferðinni Uppspretta - tengill á tilvísunarskjalið (ef við á) 

    

Bæta skal við línum eins og við á. 

7. Tilkynningar um breytingar á aðferðafræði og vandamál 

7.1. Lýsing á breytingum á aðferðafræði (ef við á) 

Lýsa skal marktækum aðferðafræðilegum breytingum á aðferðum við útreikninga fyrir skýrslugjafarárið, ef einhverjar eru (tiltaka skal einkum afturvirkar breytingar, eðli þeirra og hvort þörf er 

á skilflaggi (e. break-flag) fyrir tiltekin skýrslugjafarár). Lýsa skal aðskilið fyrir hvert stig matvælakeðjunnar og gefa upp nákvæma staðsetningu viðkomandi reits eða reita (heiti töflu, stig 

matvælakeðjunnar, dálkafyrirsögn). 

 

Bæta skal við línum eins og við á.  
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7.2. Skýringar á frávikum á tonnatölu (ef við á) 

Útskýra skal orsakir frávika á tonnatölu (hvaða stig matvælakeðjunnar, svið eða möt hafa orsakað mismuninn og hver er undirliggjandi orsök) ef frávikið er meira en 20% samanborið við 

gögnin sem voru lögð fram fyrir fyrra skýrslugjafarárið. 

Stig matvælakeðjunnar Frávik (%) Aðalástæðan fyrir frávikinu 

   

Bæta skal við línum eins og við á. 

7.3. Tilkynning um vandamál (ef einhver eru) 

Ef upp hafa komið vandamál við að úthluta matarúrgangi til tiltekins stigs matvælakeðjunnar skal láta í té lýsingu á vandamálunum. Fyrir hvert sérstakt vandamál skal gefa upp nákvæma 

staðsetningu viðkomandi reits eða reita (heiti töflu, stig matvælakeðjunnar, dálkafyrirsögn). 

 

8. Trúnaðarkvöð 

Leggja skal fram rökstuðning fyrir því að birta ekki tiltekna hluta af þessari skýrslu, ef nauðsyn krefur. Fyrir hvert sérstakt tilvik skal gefa upp nákvæma staðsetningu viðkomandi reits eða reita 

(heiti töflu, stig matvælakeðjunnar, dálkafyrirsögn) 

 

9. Helstu landsbundnu vefsetur, tilvísunarskjöl og birting 

Láta skal í té tengla á helstu landsbundnu vefsetrin, tilvísunarskjöl og birt efni sem var notað til að safna gögnum um magn matarúrgangs. 

Stig matvælakeðjunnar Tilvísanir 

  

Bæta skal við línum eins og við á. 


