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 ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ  

 

Брюссель, 27.9.2019  

SWD(2019) 366 остаточний  

РОБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ 

Критерії ЄС щодо зелених публічних закупівель харчових продуктів, послуг кейтерингу і торгових 

автоматів  

(витяг) 

Повний текст критеріїв англійською мовою за посиланням:  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf  

ВСТУП 

 

Критерії ЄС щодо зелених публічних закупівель створені, щоб полегшити закупівлю державними органами 

товарів, послуг і робіт, які завдають меншої шкоди навколишньому середовищу. Застосування цих критеріїв є 

добровільним. Критерії сформульовані таким чином, щоб, якщо якийсь державний орган вважає за доцільне, їх 

можна було (повністю або частково) інтегрувати в тендерні документи такого органу з мінімальним 

редагуванням. Перед публікацією оголошення про тендер державним органам рекомендовано перевірити на 

ринку, де вони працюють, існуючі пропозиції щодо товарів, послуг і робіт, які вони планують закуповувати. В 

цьому документі перелічені критерії ЄС щодо зелених публічних закупівель харчових продуктів, послуг 

кейтерингу і торгових автоматів (в даному екстракті йдеться лише про органічні харчові продукти – ред.). У 

технічному звіті, що додається (подано витягом наприкінці документу – ред.), наведено повне обґрунтування 

щодо вибору цих критеріїв і посилання на більш детальну інформацію.  

Товарну групу розділено на 3 частини – закупівлі харчових продуктів, послуг кейтерингу і торгових автоматів.  

Критерії розділені на критерії відбору, технічні умови, критерії обрання переможця тендеру і положення щодо 

виконання контракту. Є два типи критеріїв:  

• Ключові критерії — критерії, які дозволяють легше застосовувати зелені публічні закупівлі, 

спрямовані на ключові сфери екологічності продукту і скорочення адміністративних витрат компаній 

до мінімуму.  

• Всеосяжні критерії — критерії, що враховують більше аспектів або вищі рівні екологічних показників, 

і використовуються органами влади, які хочуть піти далі у підтримці екологічних та інноваційних 

цілей.  

 

Формулювання «однаково для ключових і всеосяжних критеріїв» використовується, якщо критерії однакові для 

обох типів.  

1.1 Визначення і сфера застосування  

Товарна група «закупівлі харчових продуктів, послуг кейтерингу і торгових автоматів» включає прямі закупівлі 

харчових продуктів і послуг кейтерингу державними органами влади за рахунок внутрішніх ресурсів чи власних 

коштів, або повністю чи частково із залученням підрядних кейтерингових компаній.    

  

Харчові продукти можуть закуповуватися напряму у виробників, переробних підприємств, підприємств оптової 

торгівлі чи імпортерів, або входити до послуги, яка надається підрядними кейтеринговими компаніями.  

 

Наступні технічні визначення наводяться для підтримки застосування критеріїв (більш детальна інформація і 

технічні визначення містяться в технічному звіті):  

• Послуга кейтерингу – приготування, зберігання і, за необхідності, доставка харчових продуктів і напоїв 

для споживання покупцями/клієнтами/пацієнтами в місцях приготування, доготувальних цехах чи 

приміщеннях/місцях клієнта.    

• Підрядна кейтерингова компанія  –  суб’єкт господарювання, який займається (серед інших видів 

діяльності і послуг) наданням послуг з харчування (наприклад, управління рестораном чи організація 

шкільного харчування) чи постачанням напоїв, швидких перекусів чи торгівлею через торгові автомати.  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
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• Традиційна кухня  –  кухня (в місця споживання), де всі, або більша частина страв готується з сирих 

інгредієнтів.  

• Централізований виробничий підрозділ – центральна кухня або центральний харчовий цех, який 

надсилає готові страви чи попередньо підготовлені інгредієнти/страви у доготувальні цехи. Він може 

готувати як готові до вживання страви, так і страви, що збираються та подаються на місці.  

• Готові до вживання страви – великі партії страв, які готують на місці чи на центральному підрозділі і 

які потім належним чином зберігають в замороженому чи охолодженому вигляді до моменту подачі.   

• Страви, що збираються та подаються на місці – страви, що доставляються у напівготовому чи готовому 

вигляді. Потім страви розігріваються (якщо потрібно) і збираються на місці.   

• Торгові автомати – автомати, в яких в будь-який час можна придбати швидкі перекуси, фрукти, напої 

та/або бутерброди тощо, які готові до вживання або які можна розігріти.  

• Автомат питної води – прилад для розливу питної води, який може мати функцію нагрівання та/або 

охолодження питної води. 

У багатьох випадках на надання послуг кейтерингу впливає попит з боку користувачів (наприклад, їдалень). В 

такому разі органи влади, які замовляють послуги, мають взяти до уваги, що виконавцю потрібно буде 

адаптувати пропозицію до попиту.    

1.2 Загальна вказівка щодо перевірки   

Для деяких критеріїв запропонованими засобами перевірки є надання маркування і сертифікатів. Для кожного 

критерію вказані відповідні маркування чи сертифікати. Державний орган на свій розсуд вирішує, на якому 

етапі слід надавати такі маркування чи сертифікати. Загалом немає необхідності вимагати від усіх учасників 

тендеру надання маркування чи сертифікатів на самому початку. Щоб зменшити навантаження на учасників 

тендеру і державні органи, надання самодекларації при подачі тендерної пропозиції вважатиметься достатнім. 

Тож є різні варіанти, коли можуть знадобитися такі маркування і сертифікати:    

а) На етапі тендеру:  

Для одноразових контрактів на поставку від учасника тендеру з найбільш економічно вигідною пропозицією 

можуть вимагати надати такі підтвердження. Якщо підтвердження вважатимуться достатніми, з таким 

учасником укладається контракт. Якщо підтвердження вважатимуться недостатніми чи невідповідними, в 

такому разі:  

- якщо засоби перевірки стосуються технічних умов, підтвердження повинен буде надати наступний учасник з 

найбільшою кількістю балів, який потім розглядатиметься як кандидат на укладання контракту;  

- якщо засоби перевірки стосуються критерію обрання переможця тендеру, додаткові надані бали анулюються, 

а рейтинг компанії в тендері перераховується зі всіма відповідними наслідками.   

Маркування або сертифікат дозволяють перевірити, чи саме тестовий продукт відповідає певним вимогам, а не 

продукти, які фактично поставляються за контрактом.    

б) Під час виконання контракту:  

Маркування або сертифікати вимагаються відповідно до вимог контракту.   

Рекомендується чітко сформулювати положення щодо виконання контракту. В них має зазначатися, що 

організація-замовник має право здійснювати довільну перевірку в будь-який час протягом терміну дії 

контракту. Якщо результати такої перевірки покажуть, що поставлений продукт не відповідає критеріям, 

організація-замовник матиме право застосувати штрафи і розірвати контракт. Деякі державні органи включають 

умови, що, якщо після перевірки продукт чи послуга відповідає їхнім вимогам, витрати на перевірку несуть самі 

державні органи. Але якщо вимоги не виконані, витрати несе постачальник.   

2 ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

На основі актуальних даних з наукової літератури були зроблені наступні висновки щодо впливу на навколишнє 

середовище товарної групи «закупівля харчових продуктів, послуг кейтерингу і торгових автоматів» протягом 

її життєвого циклу:  

Основний вплив на навколишнє середовище закупівель харчових продуктів пов’язаний з виробництвом 

харчових продуктів і включає спалювання викопного палива і використання енергії для здійснення різних видів 

діяльності, використання землі чи зміни у використання землі, використання води і її забруднення. Проте 

існують інші фактори впливу на навколишнє середовище, які пов’язані з певними категоріями харчових 

продуктів. Серед них:  
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• Виробництво і застосування пестицидів і хімічних добрив, пов’язані з виробництвом таких груп 

продуктів як м’ясо, молоко і сир, яйця, фрукти та овочі, хліб і зернові продукти, олії та жири, гарячі та 

холодні напої;  

• Деградація ґрунту, що пов’язана з виробництвом таких груп продуктів як фрукти та овочі, хліб і зернові 

продукти, олії та жири;  

• Викиди метану і нітратів є фактором впливу на навколишнє середовище, що пов’язаний з виробництвом 

різних груп продуктів; і  

• Виснаження рибних запасів або виробництво кормів для риби та застосування засобів проти обростання 

у виробництві риби і морепродуктів.  

 

Що стосується послуг кейтерингу, важливими чинниками, що здійснюють вплив на навколишнє середовище, є 

використання енергії та води, так само як і утворення та утилізація відходів. Слід зазначити, що зменшення 

харчових відходів є надзвичайно важливим фактором для зменшення загального впливу послуг кейтерингу на 

навколишнє середовище. 

Основні фактори впливу на навколишнє 

середовище протягом життєвого циклу продукту 

Підхід ЄС щодо зелених публічних закупівель 

Основні фактори впливу на навколишнє середовище 

• Енергія, що використовується в землеробстві, 

сільськогосподарській діяльності, 

виробництві харчових продуктів і 

приміщеннях; 

• Використання земель і зміни у використанні 

земель (наприклад, знищення природних 

ареалів, особливо лісів, і викиди CO2, що 

пов’язані з виробництвом кормів, 

сільськогосподарських культур, фруктів, 

овочів, рослинних жирів тощо); 

• Виснаження рибних запасів і зменшення 

біологічного різноманіття; 

• Виробництво і застосування пестицидів і 

добрив; 

• Використання і забруднення води; 

• Викиди забруднюючих речовин, таких як 

метан чи нітрити, в процесі 

сільськогосподарської діяльності; 

• Утилізація відходів. 

Окремі підходи для мінімізації основних факторів 

впливу на навколишнє протягом життєвого циклу 

• Органічні харчові продукти; 

• Більш екологічно відповідальні  продукти 

аквакультури; 

• Розширення меню на основі рослинної 

продукції; 

• Більш екологічно відповідальні рослинні 

жири; 

• Попередження відходів харчових продуктів і 

напоїв; 

• Інші відходи: попередження, сортування і 

утилізація; 

• Споживання енергії і води на кухні. 

 

Порядок зазначення факторів впливу не обов’язково відображає масштаб їхнього впливу   
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3 КРИТЕРІЇ ЄС ЩОДО ЗЕЛЕНИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ПОСЛУГ 

КЕЙТЕРИНГУ І ТОРГОВИХ АВТОМАТІВ  

3.1 Закупівлі харчових продуктів  

3.1.1 Технічні умови (ТУ) 

Основні критерії  Всеосяжні критерії  

ТУ 1 Органічні харчові продукти  

(однаково для основних і всеосяжних критеріїв)  

Варіант А (легше перевірити під час виконання контракту)  

ТУ 1.1 Наступні харчові продукти і напої  [заповнює замовник, див. пояснення] повинні відповідати вимогам 

Регламенту (EC) № 2018/8481 або змінам до нього.  

Перевірка:  

Учасник тендеру повинен надати декларацію, що всі харчові продукти і напої, перелічені вище, які повинні 

постачатися протягом терміну дії контракту, відповідають вимогам Регламенту (EC) №2018/848 або змінам до 

нього. Окрім цього учасник тендеру повинен надати опис того, як він гарантуватиме, що всі зазначені вище 

продукти постачатимуться з органічних джерел (наприклад, вказавши постачальників різних продуктів).  

 

Варіант Б (складніше перевірити під час виконання контракту)  

ТУ 1.1 Не менше X%2 загального обсягу закупівель харчових продуктів і напоїв відповідають вимогам 

Регламенту (EC) 2018/8481 або змінам до нього.  

Перевірка:  

Учасник тендеру повинен надати данні (назва та обсяг) про харчові продукти і напої, що постачатимуться 

протягом терміну дії контракту, вказавши конкретно продукти, які відповідають вимогам органічного 

законодавства.   

[…] 

3.1.2 Критерії для обрання переможця тендеру (англ. Award criteria (AC)) 

Основні критерії  Всеосяжні критерії  

AC1. Додаткові органічні харчові продукти  

(однаково для основних і всеосяжних критеріїв)  

Варіант А (легше перевірити під час виконання контракту)  

Бали нараховуються пропорційно на користь учасників тендеру, які пропонують продукцію додатково до 

переліку харчових продуктів і напоїв [зазначених в ТУ1 варіант А] і яка відповідає органічним стандартам.  

Перевірка:  

Див. ТУ1 варіант A вище 

Варіант Б (складніше перевірити під час виконання контракту)  

Бали нараховуються пропорційно на користь учасників тендеру, в яких більше необхідних X%3 від загального 

обсягу закуплених харчових продуктів і напоїв вироблено відповідно до вимог Регламенту (EC) № 2018/848 

або змін до нього4.  

Перевірка:  

Див. ТУ1 варіант Б вище  

 

 

 

 

 
1 Відповідно до Статті 61 Регламенту (EC) № 2018/848 цей Регламент застосовується з 1 січня 2021 року. Відповідно до Статті 60 продукція, що 

вироблена відповідно до вимог Регламенту (EC) № 834/2007 до 1 січня 2021 року, може вводитися в обіг після зазначеної дати, допоки не будуть 

використані всі запаси.   
2 X – це граничне значення, яке встановлюється замовником для основних і всеосяжних критеріїв (технічні умови і критерії для обрання переможця 

тендеру). Рекомендації щодо їх значення наведені у пояснювальній записці нижче.   
3 Це граничне значення, яке встановлюється замовником для основних і всеосяжних критеріїв (технічні умови і критерії для обрання переможця 
тендеру). Рекомендації щодо їх значення наведені у пояснювальній записці нижче.     
4 Відповідно до Статті 61 Регламенту (EC) № 2018/848 цей Регламент застосовується з 1 січня 2021 року. Відповідно до Статті 60 продукція, що 

вироблена відповідно до вимог Регламенту (EC) № 834/2007 до 1 січня 2021 року, може вводитися в обіг після зазначеної дати, допоки не будуть 
використані всі запаси.   
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3.1.3 Положення щодо виконання контракту (англ. Contract performance clauses (CPC)) 

Основні критерії  Всеосяжні критерії  

CPC1. Практики управління закупівлями  

Протягом терміну дії контракту надавач послуг повинен збирати і вести облік:  

- рахунків-фактур та інших документів, які доводять відповідність критеріям відповідно до вимог для перевірки 

відповідних технічних вимог і критеріїв для обрання переможця тендеру ТУx-y та ACx-y.  

 

Ці рахунки-фактури надаються замовнику для перевірки.   

Замовник може встановлювати правила щодо застосування штрафів за невідповідності.    

 

3.1.4 Пояснювальна записка  

Додаткова інформація на підтримку рішення щодо переліку продукції, яка має бути включена до пропозиції, 

та/або необхідної частки,  міститься в технічному звіті і попередньому звіті5, що додаються до цих Критеріїв 

ЄС щодо зелених публічних закупівель. При ухваленні рішення слід враховувати ринкову ситуацію (наприклад, 

доступність продукції, що відповідає критеріям, необхідна кількість ймовірних постачальників тощо). Коли 

організація-замовник вимагає, щоб частка закупівлі категорії конкретних харчових продуктів чи напоїв 

відповідав певним вимогам, вона повинна вказати, як така частка розраховуватиметься – у ваговому/об’ємному 

чи вартісному вираженні, і на який період (наприклад, щотижня, щомісяця, щокварталу тощо).    

Основні критерії  Всеосяжні критерії  

ТУ 1 Органічні харчові продукти та AC 1 Додаткові органічні харчові продукти  

Варіант A  

Перелік продуктів може включати: фрукти, овочі, 

бобові, рис і макаронні вироби6.  

 

 

 

Варіант Б 

20-60% маси загального обсягу закуплених харчових 

продуктів і напоїв,   

30-70% вартості загального обсягу закуплених 

харчових продуктів і напоїв.  

Варіант A  

Перелік продуктів може включати: фрукти, овочі, 

бобові, рис, макаронні вироби, хлібобулочні вироби, 

яйця, молочні продути тощо.  

 

Варіант Б  

>50% маси загального обсягу закуплених харчових 

продуктів і напоїв  або 

>60% вартості загального обсягу закуплених харчових 

продуктів і напоїв.   

[…] 

  

 
5 Див. Аналіз ринку — Органічні харчові продукти, ст. 71-73 

(http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Food_Catering/docs/EU%20GPP%20Food%20Catering%20services_Preliminary%20report.pdf) 
6 Цей перелік не є ні вичерпним, ні детальним. Харчові продукти і напої, запропоновані у всеосяжному переліку чи інші продукти, які не зазначені в 

цих переліках, також можуть бути включені в основний перелік (або у всеосяжний), якщо постачальних вважає це прийнятним. Інформацію і 

статистичні дані щодо органічних харчових продуктів можна знайти на спеціалізованих вебсторінках Євростату (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Organic_farming_statistics) and IFOAM EU Group (http://www.ifoam-eu.org/en/what-we-do/organic-europe).   

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Food_Catering/docs/EU%20GPP%20Food%20Catering%20services_Preliminary%20report.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics
http://www.ifoam-eu.org/en/what-we-do/organic-europe
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АНАЛІЗ ЗАТРАТ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

 

При розробці критеріїв зелених публічних закупівель одним з важливих аспектів, які потрібно врахувати, є 

аналіз затрат протягом життєвого циклу продуктів чи послуг, які мають найкращий влив на навколишнє 

середовище у порівнянні з середньостатистичними продуктами і послугами на ринку. Фактори вартості (з точки 

зору життєвого циклу) мають важливе значення у державній сфері, оскільки допомагають обґрунтувати 

державні витрати. Слід заохочувати держави-учасниці ЄС приймати рішення, які мають гарне співвідношення 

ціни та якості в довгостроковій перспективі.  

Щоб публічні закупівельні організації могли обрати продукти і послуги, які будуть більш економічними, 

рекомендується використовувати перспективи життєвого циклу продукту і застосовувати підхід витрат 

протягом життєвого циклу. Витрати протягом життєвого циклу враховують весь життєвий цикл продукту або 

послуги – від виробництва до утилізації, чи від початку до кінця. Залежно від перспективи, врахованій в оцінці 

затрат протягом життєвого циклу, можна більш-менш детально обрахувати витрати на різних етапах. У випадку 

з кухонним обладнанням чи транспортними засобами, застосування фази життєвого циклу має значення для 

публічних закупівельних організацій, оскільки передбачаються додаткові витрати.   

Різні органи державного сектору надають послуги із організації харчування. Закуповуються багато видів 

харчових продуктів і напоїв, і укладаються контракти на широкий асортимент послуг кейтерингу.  Проте в 

більшості закупівель харчових продуктів і напоїв, і з точки зору закупівлі, витрати як правило поділяються на 

наступні категорії:  

- витрати на закупівлю чи вартість сировини: це витрати на закупівлю продуктів і напоїв в запас, незалежно від 

того, продаються вони протягом року чи ні;  

- вартість доставки: це кошти, які потрібні компанії для виготовлення і доставки продукції;  

- витрати на підтримку запасів і зберігання: це витрати на зберігання і підтримку запасів за певний період часу.  

- витрати в кінці життєвого циклу: це витрати на утилізацію накопичених відходів.   

 

Діапазон витрат на послуги кейтерингу навіть ширший, зважаючи на те, що витрати на послуги кейтерингу 

можуть розділятися на більше категорій. Наприклад:  

- витрати на закупівлю сировини (закупівлю харчових продуктів) та інші закупівлі (наприклад, споживчі товари, 

хімічні речовини, інші продукти);  

- витрати на підтримку запасів і зберігання;  

- витрати на оплату праці: це загальні витрати, які несе працедавець, коли наймає працівників на роботу; 

- витрати на оплату комунальних послуг: це вартість комунальних послуг, таких як електроенергія, водо- і 

теплопостачання; 

- витрати на технічне обслуговування і страхування (витрати на страхування є необов’язковими);  

- податки;   

- фінансові витрати: це витрати, оплата відсотків та інші платежі за використання кредитних коштів, отриманих 

з метою будівництва і купівлі активів (ці витрати є необов’язковими); 

- витрати в кінці життєвого циклу: це витрати на утилізацію накопичених відходів.   

Зазначені вище витрати також включають витрати на охорону навколишнього середовища, які зазвичай 

розглядаються в категорії «вплив на навколишнє середовище». Проте вони не включаються в аналіз.  

Варто зазначити, що в цьому контексті, при оцінці загальних витрат, не достатньо розглядати лише закупівельну 

вартість харчового продукту чи кінцеву вартість послуги кейтерингу. Зважаючи на проведене дослідження, 

було встановлено, що такі фактори, як органічне виробництво, сертифіковані харчові продукти, більш 

ефективна утилізація відходів чи більш  енергоефективне кухонне обладнання мали великий вплив на витрати 

протягом життєвого циклу. Проте варто зазначити, що нижчий рівень споживання або загальне скорочення 

м’ясної продукції, а також мінімізація чи загальне скорочення харчових відходів є ключовими факторами у 

витратах протягом життєвого циклу послуг кейтерингу. Більш детальна інформація щодо моделювання витрат 

міститься у технічному звіті, що додається (подано нижче – ред.).   
 

 

________________________________________________ 

Переклад українською мовою виконано в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в 

органічному та молочному секторах України», що фінансується Швейцарією та впроваджується Дослідним інститутом органічного 

сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org 

Жовтень 2021 р.  

http://www.qftp.org/
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 ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ  

Критерії ЄС щодо зелених публічних закупівель харчових продуктів, послуг кейтерингу і торгових 

автоматів  

Остаточний технічний звіт, 2019 (екстракт) 

Повний текст звіту англійською мовою за посиланням: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118360/jrc118360_eu_gpp_food_catering_criteria_final.pdf  

Обґрунтування для запропонованих формулювань критеріїв 

Включення критерію щодо органічних харчових продуктів запропоновано на основі досліджень, що 

демонструють, що за певних умов можливо досягти певних переваг для навколишнього середовища. 

Наприклад, переваги щодо біорізноманіття чи якості ґрунтів. Проте поки що немає можливості зробити 

загальний висновок щодо переваг для навколишнього середовища для всіх умов, які наразі існують по усій 

Європі.  

У кількох дослідження порівнюються органічні і неорганічні харчові продукти з точки зору охорони 

навколишнього середовища. І різні висновки цих досліджень були прокоментовані в минулому технічному звіті 

TR1.0 (JRC 2016b) і попередньому звіті. Відмінність полягає у використаній методології і запасах. 

Використання різних методів, рамок системи, функціональних одиниць і екологічних  показників серед інших 

аспектів призводить до різних висновків. Тому варто ретельно порівнювати такі види продукції. Зокрема 

дослідження, які базовані на традиційних методиках аналізу життєвих циклів, не охоплюють у повному обсязі 

аспекти, які стосуються біорізноманіття, і тому вони не у повному обсязі охоплюють певні переваги органічного 

виробництва для навколишнього середовища.  

Наприклад, у розрахунку на одиницю площі, органічне сільське господарство має менший вплив у більшості 

сфер впливу у порівнянні з неорганічними системами.  Проте на одиницю продукції системи органічного 

виробництва мають нижчий рівень використання енергії, але вищий рівень використання земель і, відтак, вищу 

ймовірність евтрофікації та окислення. Визначальним фактором методів аналізу життєвого циклу є 

ефективність продукції,  що зазвичай дає перевагу інтенсивним системам (з високим використанням 

допоміжних продуктів), навіть не зважаючи на те, що інші типи заходів показують, що такі системи є екологічно 

несталими. У цьому сенсі для порівняння сільськогосподарських систем, що базується на оцінці життєвого 

циклу, існує потреба у використанні чітких функціональних одиниць, щоб визнати багатофункціональні 

результати або присвоїти вплив на навколишнє середовище повному набору сільськогосподарської продукції.      

З точки зору складу харчових продуктів і забруднення, органічні культури (зокрема, зернові, фрукти і овочі) 

містять більше антиоксидантів, менше пестицидів і важких металів (таких як кадмій, що накопичується в 

організмі), ніж неорганічні культури. Окрім цього, з точки зору добробуту тварин,  органічне виробництво має 

вищі стандарти (Barański, 2014). Що стосується доступності на ринку, то ринок органічної продукції в ЄС в 

останні роки постійно зростає на всіх ланках виробничо-збутового ланцюга. У 2015 році він зріс на 13%, 

досягши товарообігу в розмірі 30 млрд євро (FIBL 2017). Майже на всіх основних ринках ЄС спостерігалося 

зростання від 10 до 15% у вартісному еквіваленті. Тренд більш швидкого зростання ринку, аніж площі 

органічних земель продовжився у 2015 році. Проте також спостерігається, що темпи розширення площі 

органічних земель також пришвидшились у порівнянні з попередніми роками: вона зросла на 8,2%, досягши 

12,7 млн га у 2015 році  (6,2% від загально площі  сільськогосподарських земель). Країни з найбільшою площею 

органічних земель – Іспанія, Італія і Франція.  

Вимоги до органічних харчових продуктів у європейських тендерах дуже різняться – від 10% до 100% 

органічних продуктів у меню. Більше переважають деякі органічні продукти, такі як яйця, молочні продукти, 

фрукти, овочі, гаражі напої, м’ясо (країни північної Європа) та хлібобулочні вироби (у деяких країнах ЄС) (FiBL 

та IFOAM, 2014). Органічні продукти часто є дорожчими, ніж неорганічні, хоча розмір доплати залежить від 

типу продукції, країни і пори року, варіюючись від 10% до 200%. Запропонований критерій щодо органічних 

харчових продуктів встановлюється у вигляді технічної умови та як критерій для обрання переможця, 

відображаючи поширене включення цього критерію у тендери щодо зелених публічних закупівель у всіх 28 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118360/jrc118360_eu_gpp_food_catering_criteria_final.pdf
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країнах ЄС і високі вимоги, встановлені в деяких країнах-учасницях ЄС. Проте в інших країнах-учасницях 

ринок органічної продукції не дуже добре розвинений, і суворі вимоги можуть призвести до перекосу на ринку 

та складнощів з постачанням. Обидві пропозиції розроблені таким чином, щоб дати постачальникам свободу 

встановлювати граничні рівні на основі маси, об’єму чи грошової вартості. Відповідність кожної системи обліку 

залежатиме від типу послуги, ланцюга підготовки тощо. Запропоновані граничні рівні базуються на отриманій 

інформації, а також орієнтирах досконалості для зелених публічних закупівель харчових продуктів і напоїв 

(розділ 4.1.1.1 в TR1.0) (JRC 2016b). 

Запропонований критерій включає кілька варіантів редакції. Варіант А сфокусований на типі продукції. Цей 

варіант базується на консолідації вже сформованих ринків органічних продуктів, таких як макарони, рис, 

фрукти і овочі, бобові тощо, та інших запропонованих продуктів з менш консолідованим ринком для 

всеохоплюючого рівня цього критерію.   

У варіанті Б не вказується тип органічного продукту, який закуповуватиметься, а лише рекомендована 

мінімальна кількість чи вартість. Цей варіант може стати можливістю для розширення ринку певних не дуже 

поширених органічних продуктів.  

Третій варіант, який вимагає, щоб певна кількість замовлень відповідала вимогам органічного законодавства, 

був запропонований ключовими учасниками ринку. Його було взято до уваги, але відхилено, щоб полегшити 

перевірку державних закупівельних організацій.  

Пояснювальні записки містять діапазони значень, які можуть бути застосовані для встановлення мінімальних 

вимог для ключового і всеосяжного рівня. Оцінка значень для варіанту Б була зроблена на основі інформації, 

наданої ключовими учасниками сектору, і включена до Додатку 1. В цій інформації було надано кілька 

прикладів існуючих зелених публічних закупівель в тендерах. Поширення і рівень амбіцій дуже різняться – від 

10% до 100% органічних продуктів в меню.  Запропоновані значення відповідають орієнтирам досконалості для 

зелених публічних закупівель харчових продуктів і напоїв в секторі туризму. У базовому документі (BEMP 

2012) вказано, що принаймні 40% харчових продуктів і напоїв за вартістю сертифіковані за високими 

екологічними стандартами або критеріями.   

Обґрунтування для запропонованої перевірки  

Перевірка запропонованого критерію базується на вимогах Регламенту (EC) No 834/2007 про органічне 

виробництво і маркування органічної продукції та обліковому документі очікуваних річних закупівель.   

Відповідно до вимог Регламенту (EC) No 834/2007 органічні харчові продукти можуть бути сертифіковані і 

маркуватися як органічні, що дозволяє легко їх розпізнати і робить можливою перевірку цього критерію. 

Використання органічного логотипу ЄС є обов’язковим для маркування фасованої органічної продукції, що 

була вироблена в ЄС. Закупівельні організації також можуть перевірити закупівлі органічних продуктів і напоїв 

через детальні рахунки-фактури. Це спеціально зазначено для тих випадків, коли учасник тендеру не може 

заздалегідь вказати органічні продукти, які постачатимуться, оскільки не він їх купує, а замовник, муніципалітет 

чи кухні. Рахунки-фактури на придбані харчові продукти та напої мають бути досить детальними і містити 

назву продукту, кількість у вигляді маси чи об’єму і вартість (відповідно до вимог замовника і розділу про 

виконання контракту п.2.3 і 3.2.8). 
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