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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– tā kā Eiropā kopējie pārtikas zaudējumi ražošanas, pēc ražas novākšanas un apstrādes 
posmos un pārtikas atkritumi mazumtirdzniecības un patēriņa posmos sasniedz 280 kg uz 
vienu iedzīvotāju gadā1, liela daļa no kuriem nonāk apglabāšanas poligonos vai atkritumu 
dedzinātavās, pūšanas un degšanas procesu laikā radot lielu daudzumu siltumnīcefekta 
gāzes (SEG) (metānu);

– tā kā Eiropā un Ziemeļamerikā pārtikas atkritumi rodas galvenokārt mazumtirdzniecības 
un patērēriņa posmā pretēji jaunattīstības valstīm, kur ražošana, ražas novākšana, apstrāde 
un transports ir posmi, kas rada galvenās problēmas,

1. pauž pārliecību, ka pārtikas zaudējumu novēršanai ir jābūt galvenajai ES bioatkritumu 
politikas prioritātei gan no ētiskā, gan no vides aizsardzības viedokļa;

2. apzinās, ka zināmā mērā pārtikas zaudējumi un atkritumi ir nenovēršama parādība, kas 
līdz ar to rašanos prasa rūpes ar mums vislabāk pieejamiem līdzekļiem un ieguldījumus ne 
tikai tehnoloģijā, bet arī mūsu uzvedībā ar mērķi izvairīties no visnevēlamākajām 
iespējām, proti, apglabāšanas poligonā un sadedzināšanas;

3. apzinās, ka Eiropā, kur galvenie pārtikas atkritumi rodas mazumtirdzniecības un 
patērētāju posmā, regulējumam un tiesību aktiem ir relatīvi neliela ietekme uz situācijas 
uzlabošanu un galvenajam labumam ir jānāk no labākās prakses apmaiņas, uzlabotām 
darbībām ar pārtiku un uzvedības maiņas no uzņēmumu un privātpersonu puses, tāpēc  
mudina Komisiju un dalībvalstis  atbalstīt kampaņas šo mērķu sasniegšanai; 

4. uzskata, ka pārmērīgas „kvalitātes prasības” (noteiktas Eiropas vai valstu tiesību aktos, vai 
iekšējos uzņēmējdarbības noteikumos) ir daudzu nevajadzīgu zudumu pamatā, un tas 
palielina izšķērdēto pārtikas atkritumu daudzumu;

5. norāda uz  savu 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu par 
bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā2, jo īpaši tās 1.– 4. punktu,  kuros 
Eiropas Parlaments mudināja Komisiju nākt klajā ar konkrētu tiesību akta priekšlikumu 
par bioatkritumu apstrādi, kurā pārtikas atkritumi ir tikai daļa;

6. uzskata, ka sadedzināšana var būt pieņemama tikai tad, ja tā ir saistīta ar enerģijas 
atjaunošanu un novērš SEG veidošanos;

7. lūdz dalībvalstis atbalstīt ilgtspējīgu vietējo ražošanu un produktu pārdošanu, tādējādi 
novēršot ilgu un dažreiz sarežģītu loģistiku un samazinot oglekļa emisiju.

                                               
1 Vispasaules pārtikas zaudējumi un pārtikas atkritumi, FAO, Roma, 5.lpp., 2. attēls
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0264.


