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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Kā novērst neracionālu pārtikas patēriņu — stratēģijas efektīvākas pārtikas ķēdes 
izveidei ES
(2011/XXXX(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. un 192. pantu, kas attiecas uz 
cilvēku veselības un vides kvalitātes saglabāšanu, aizsargāšanu, un uzlabošanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 
2008/98/EK par atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu1,

– ņemot vērā savu 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu par 
bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā2,

– ņemot vērā savu 2010. gada 7. septembra rezolūciju „Taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem:
labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā”3,

– ņemot vērā savu 2011. gada 18. janvāra rezolūciju par lauksaimniecības atzīšanu par 
stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā4,

– ņemot vērā savu 2011. gada 23. jūnija rezolūciju „KLP 2020. gada perspektīvā: kā risināt 
nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās 
problēmas?5,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 2010. gada priekšizpēti par 
pārtikas izšķiešanu 27 ES valstīs,

– ņemot vērā 2011. gada FAO pētījumu „Pārtikas zaudējumi un pārtikas izšķiešana 
pasaulē・

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā katru gadu Eiropā arvien lielāks veselīgas un ēdamas pārtikas daudzums — saskaņā 
ar dažiem pētījumiem līdz 50 % — tiek zaudēts visos pārtikas ražošanas ķēdes posmos un 
kļūst par atkritumiem;

B. tā kā vienā no Komisijas publicētajiem pētījumiem minēts, ka pārtikas atkritumu apjoms 
gadā 27 dalībvalstīs ir aptuveni 89 miljoni tonnu jeb 179 kg uz vienu iedzīvotāju ar 

                                               
1 OV L 312, 23.11.2008., 3. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0264.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0302.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0006.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0000. (ziņojums A7-0202/2011).
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atšķirīgiem rādītājiem dažādās valstīs un nozarēs, nemaz neņemot vērā izšķiešanu 
lauksaimniecības pārtikas ražošanas līmenī;

C. tā kā Eiropas Savienībā joprojām dzīvo 79 miljoni cilvēku, kuru līmenis ir zem 
nabadzības sliekšņa, jeb vairāk nekā 15 % iedzīvotāju ienākumi ir zemāki par 60 % no 
vidējā rādītāja dzīvesvietas valstī, un no tiem 16 miljoni ir saņēmuši palīdzību pārtikas 
veidā no labdarības iestādēm;

D. tā kā FAO veiktie pētījumi ir biedējoši, saskaņā ar kuriem pašlaik 925 miljoni cilvēku 
pasaulē ir pakļauti nepietiekama uztura riskam, un šie rādītāji arvien vairāk attālina 
tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu, kas paredz izskaust nabadzību un badu līdz 
2015. gadam;

E. tā kā, balstoties uz FAO pētījumiem, paredzētā iedzīvotāju pieauguma pasaulē no 7 līdz 
9 miljardiem dēļ vajadzība pēc pārtikas piegādes līdz 2050. gadam pieaugs par 70 %;

F. tā kā būtisks solis un priekšnoteikums cīņā pret badu un tā izskaušanu pasaulē, ņemot vērā 
FAO paredzēto pieprasījuma pieaugumu un nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju uztura 
līmeni, ir pārtikas izšķiešanas samazināšana;

G. tā kā pārtikas izšķiešanai ir ne tikai ētiskas, bet arī ekonomiskas, vides un sociālas sekas 
un ietekme uz uzturu un veselību;

H. tā kā atbalsts jaunattīstības valstīm, lai uzlabotu to pārtikas lauksaimniecības ķēžu 
efektivitāti, var ne tikai tieši uzlabot vietējo ekonomiku un šo teritoriju ilgtspējīgu 
attīstību, bet arī netieši uzlabot lauksaimniecības produktu tirdzniecības pasaulē un dabas 
resursu sadales līdzsvaru;

I. tā kā arvien lielāks skaits dalībvalstu uzsāk sabiedrības informētības iniciatīvas par 
pārtikas izšķiešanas iemesliem un sekām, iespējām to samazināt un veicināt zinātnisku un 
pilsonisku kultūru, kas balstīta uz ilgtspējības un solidaritātes principiem;

J. tā kā galvenā atbildība par pārtikas drošību ir pārtikas ražošanas ķēdes dalībniekiem;

1. apstiprina, ka pārtikas drošība ir viena no cilvēces pamattiesībām, ko nodrošina ar 
veselīgas, atbilstošas un barojošas pārtikas piekļuvi, izmantošanu un pagaidu stabilitāti;

2. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis veicināt stratēģijas ar mērķi uzlabot pārtikas 
ražošanas ķēdes efektivitāti, kā arī steidzami risināt pārtikas izšķiešanas problēmu visā 
piegādes ķēdē; aicina uzskatīt šos divus aspektus par Eiropas politikas prioritāti;

3. izsaka bažas par to, ka katru dienu ievērojams pārtikas daudzums, lai arī tas ir pilnībā 
lietojams uzturā, tiek uzskatīts par atkritumiem ar biedējošām sekām uztura, vides, 
sociālajā un ekonomiskajā jomā; tāpēc aicina Komisiju analizēt iemeslus un sekas, kāpēc 
Eiropā katru gadu aptuveni 50 % saražotā pārtika tiek izmesta, izšķiesta un pārveidota, arī 
precīzi aprēķinot zaudējumus, kā arī novērtējot ietekmi uz ekonomiku, vidi, uzturu un 
sociālo jomu; tāpat aicina Komisiju izstrādāt konkrētu rīcību ar mērķi izskaust pārtikas 
izšķiešanu līdz 2025. gadam un vienlaicīgi novērst pārtikas atkritumu ražošanu;
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4. uzskata, ka jāsamazina pārtikas izšķiešana visā pārtikas ķēdē no lauka līdz patērētāja 
galdam; uzsver nepieciešamību pieņemt saskaņotu stratēģiju ar konkrētu rīcību Eiropas 
līmenī, lai uzlabotu pārtikas ražošanas ķēžu efektivitāti;

5. aicina Komisiju, izveidojot attīstības politiku, atbalstīt darbības, kuru mērķis ir samazināt 
pārtikas izšķiešanu visā pārtikas ražošanas ķēdē jaunattīstības valstīs, kurās pastāv 
kritiskas un neatbilstošas ražošanas metodes, ra杪s apstrāde pēc novākšanas un pārstrādes 
un iepakošanas infrastruktūras un procesi;

6. ņem vērā to, ka pastāv neskaidrības attiecībā uz jēdzieniem „pārtikas izšķiešana” un 
„pārtikas atkritumi”; uzskata, ka vispārējā nozīmē „pārtikas izšķiešana? ir visi izmestie 
pārtikas produkti pārtikas ražošanas ķēdē ekonomisku vai estētisku iemeslu, vai īsa 
patēriņa termiņa beigu dēļ, kas vēl ir pilnībā ēdami un lietojami cilvēka uzturā, bet bez 
alternatīvas izmantošanas iespējām tiek izmesti un pārstrādāti atkritumos, negatīvi 
ietekmējot vidi, ekonomikas izmaksas un radot zaudējumus uzņēmumiem;

7. ņem vērā to, ka Eiropā nav izveidota saskaņota pārtikas izšķiešanas definīcija; tāpēc 
aicina Komisiju iesniegt priek嗟ikumu tiesību aktam, kurā definēta аārtikas izšķiešana?, 
un pašreizējos tiesību aktos atkritumu definīcijā ietvert arī lauksaimniecības izcelsmes 
pārtikas atkritumus;

8. uzsver, ka lauksaimniecībai var būt galvenā loma cīņā pret pārtikas izšķiešanu; tāpēc 
aicina Komisiju nākamajos tiesību aktu priekšlikumos attiecībā uz lauksaimniecības 
pārtikas produktu tirdzniecību un izplatīšanu ietvert ambiciozus pasākumus šajā jomā; cer 
uz kopēju darbību investīciju jomā lauksaimniecības pētījumos, zinātnē, tehnoloģijās, 
apmācībās, informācijas izplatīšanā un inovācijās ar mērķi samazināt pārtikas izšķiešanu, 
kā arī veicināt atbildīgāku un saprātīgāku patērētāju rīcību, lai novērstu pārtikas 
izšķiešanu;

9. mudina Komisiju un dalībvalstis uzlabot sabiedrības informētību par pārtikas izšķiešanas 
iemesliem un sekām un veidu, kā to samazināt, atbalstot zinātnisku un pilsonisku kultūru, 
kas balstīta uz ilgtspējības un solidaritātes principiem; cer ieviest pārtikas izglītību, īpaši 
skolās un vidējās izglītības iestādēs, ar mērķi veicināt godīgāku rīcību; uzsver vietējo 
pašvaldību un pašvaldību uzņēmumu nozīmīgo lomu iedzīvotāju informēšanā un 
atbalstīšanā, lai novērstu un samazinātu pārtikas izšķiešanu;

10. atzinīgi vērtē vairākās dalībvalstīs jau ieviestās iniciatīvas ar mērķi vietējā līmenī atgūt 
neizpārdotos lauksaimniecības un pārtikas produktus, lai izplatītu tos tām iedzīvotāju 
kategorijām, kam nav pirktspējas; tāpēc uzsver brīvprātīgo personu ieguldījumu produktu 
šķirošanā un izplatīšanā un profesionālo apvienību ieguldījumu pretizšķiešanas sistēmu 
un darbību izveidošanā;

11. mudina Komisiju izvērtēt instrumentus un darbības, lai stimulētu lielāku 
lauksaimniecības uzņēmumu, vairumtirdzniecības tirgu, veikalu, izplatīšanas ķēžu, 
ēdnīcu un sabiedriskās un privātās ēdināšanas iestāžu iesaistīšanos pretizšķiešanas praksē;

12. aicina Komisiju novērtēt iespējamus grozījumus noteikumos par valsts konkursiem 
ēdināšanas pakalpojumu jomā, lai novērtēšanā vienlaicīgi ar citiem nosacījumiem 
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privilēģijas piešķirtu uzņēmumiem, kas garantē neizpārdoto produktu izplatīšanu par 
brīvu tām iedzīvotāju kategorijām, kurām nav pirktspējas, un veic konkrētus pasākumus, 
lai samazinātu produktu izšķiešanu;

13. aicina Komisiju novērtēt un veicināt pasākumus, lai samazinātu pārtikas izšķiešanu, 
piemēram, etiķetes ar dubultu termiņu (tirdzniecības un patēriņa) un lētāku to produktu 
pārdošanu, kuriem beidzas termiņš vai kas ir bojāti, kā arī vienkāršot bioproduktu 
iepakojumus ar rūpniecisku ekodizainu;

14. aicina dalībvalstis veicināt un atbalstīt iniciatīvas, kas veicina ilgtspējīgu ražošanu mazā 
un vidējā mērogā vietējiem un reģionāliem tirgiem un patēriņam; atzīst, ka vietējie tirgi ir 
ilgtspējīgi vides kontekstā un veicina pamatnozares stabilitāti; pieprasa, lai kopējā 
lauksaimniecības politika nākotnē nodrošinātu pastāvīgu finansējumu tiešās pārdošanas, 
vietējo tirgu un visu īso pārtikas ražošanas ķēžu veidu atbalstīšanai;

15. aicina Padomi un Komisiju pasludināt 2013. gadu par Eiropas gadu pret pārtikas 
izšķiešanu, kas būtu nozīmīgs informācijas un atbalsta instruments, lai informētu Eiropas 
iedzīvotājus un pievērstu valstu valdību uzmanību šim svarīgajam tematam ar mērķi 
piešķirt atbilstošus līdzekļus attiecīgajām problēmām tuvākajā nākotnē;

16. uztic savam prezidentam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Pārtikas izšķiešana ir sasniegusi tādu apjomu, lai to uzskatītu par problēmu pasaules mērogā, 
kas atspoguļojas visos pārtikas ražošanas ķēdes posmos — no lauka līdz patērētāju galdam.

Pēc dažiem no 1974. gada līdz mūsdienām apkopotiem datiem tiek lēsts, ka pārtikas 
izšķiešana pasaulē paaugstinājusies par 50 %.

Pārtikas izšķiešana notiek uz lauka, pārstrādes rūpniecībā, izplatīšanas uzņēmumos un 
patērētāju mājās — gan rūpnieciski attīstītās valstīs, gan jaunattīstības valstīs. Pārtikas 
izšķiešana veido paralēlu ķēdi ražošanai un rada daudz negatīvu blakusefektu.

Pārtikas izšķiešana ir galvenā pārtikas piegādes problēma, kas apdraud vairākus būtiskus 
faktorus, tostarp ierobežotus dabas resursus attiecībā pret pieaugo嗽 iedzīvotāju skaitu 
pasaulē un apgrūtinātu nabadzīgāko iedzīvotāju piekļuvi pārtikai.

Šeit minēti vairāki pētījumi un apsvērumi par to, kā mēs izmantojam savu pārtiku.

Vienā no pēdējiem FAO pasūtītajiem pētījumiem atspoguļoti diezgan biedējoši dati, īpaši 
attiecībā uz rūpnieciski attīstītajām valstīm — Eiropas un Ziemeļamerikas iedzīvotāji izšķiež 
aptuveni 95 līdz 115 kg pārtikas gadā uz vienu iedzīvotāju salīdzinājumā ar Āfrikas dienvidu 
iedzīvotājiem, kas izšķiež 6 līdz 11 kg.

Izšķiešanas iemesli ir dažādi — tie mainās atkarībā no dažādiem pārtikas ražošanas ķēdes 
posmiem, produkta veida un arī no vietas, kurā notiek izšķiešana. Sadalot pārtikas ķēdi piecos 
posmos (lauksaimniecības ražošana, ražas novākšana un uzglabāšana, apstrāde, izplatīšana un 
patērēšana), var redzēt, kā dažādos posmos notiek ēdamas pārtikas izšķiešana — no 
zudumiem ra杪s novākšanā un uzglabāšanā, transporta nedrošos apstākļos un nepilnībām 
iepakošanā līdz sliktiem gala patērētāju ieradumiem, iegādājoties un lietojot pārtikas 
produktus. Rūpnieciski attīstītajās valstīs lielākā daļa pārtikas tiek izšķiesta pēdējos 
posmos — izplatīšanā un patērēšanā, un to izraisa galvenokārt saražotās pārtikas pārpilnība, 
bet jaunattīstības valstīs pārtika tiek izšķiesta galvenokārt pirmajos posmos, jo trūkst 
atbilstošas lauksaimniecības tehnikas, efektīvu transporta sistēmu un infrastruktūru 
(piemēram, aukstuma ķēdes) un dro嗽 uzglabāšanas iespēju.

Šie dati parāda, ka katru dienu lielu saražotās pārtikas daudzumu faktiski var turpināt 
izmantot uzturā, nevis izmest kā jebkurus citus atkritumus, būtiski ietekmējot vidi un 
ekonomiku un pārkāpjot ētikas noteikumus.

Pārmērīgā daudzumā saražotā pārtika, ko nespējam patērēt, rada paaugstinātas vides 
izmaksas — enerģijas un dabas resursu (galvenokārt, ūdens) izmantošanā un cīņā ar gāzu 
emisijām atmosfērā; tiek lēsts, ka aptuveni 89 miljoni tonnu izmestās pārtikas Eiropā sara柞
170 miljonus tonnu ogļskābās gāzes gadā.
Bez kaitējuma videi, ko izraisa tādas pārtikas ražošana, kas netiek izmantota, jāņem vērā 
attiecīgo atkritumu apstrādes un iznīcināšanas izmaksas un ražošanas uzņēmumu zaudējumi.
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Cīņai pret pārtikas izšķiešanu jākļūst par Eiropas politikas prioritāti; Komisijai, Padomei un 
dalībvalstīm jāizveido stratēģijas un konkrēti pasākumi ar mērķi izskaust pārtikas izšķiešanu 
visā pārtikas piegādes ķēdē līdz 2025. gadam, uzlabot pārtikas ķēdes efektivitāti, kā arī 
informēt sabiedrību par tematu, kam joprojām netiek pievērsta pietiekama uzmanība.

Iedzīvotājiem jābūt informētiem ne tikai par pārtikas izšķiešanas iemesliem un sekām, bet arī 
par iespējām to samazināt; jāatbalsta zinātniska un pilsoniska kultūra, kas balstīta uz 
ilgtspējības un solidaritātes principiem, lai veicinātu godīgāku rīcību.

Pieredze rāda, ka gan brīvprātīgo, gan profesionālo asociāciju pēkšņas iniciatīvas ar mērķi 
reklamēt un ieviest kultūru pret izšķiešanu bijušas ļoti veiksmīgas teritorijās, kurās tās tikušas 
realizētas.

Tāpēc atgādina lūgumu pasludināt 2013. gadu par Eiropas gadu pret pārtikas izšķiešanu, kas 
būtu nozīmīgs informācijas un informētības instruments šajā būtiskajā jomā.


