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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka pārtikas izšķērdēšana ir gan ekoloģiska un ētiska problēma, gan rada 
ekonomiskus un sociālus zaudējumus, un tā izraisa iekšējā tirgus problēmas gan 
uzņēmējiem, gan patērētājiem;

2. uzsver — lai rastu risinājumus attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu, ir nepieciešama 
politiskā griba; mudina Komisiju visus Eiropas politiskās programmas aspektus, kuri 
attiecas uz pārtikas izšķērdēšanu, noteikt par prioritāriem; prasa Komisijai, apspriežoties 
ar dalībvalstīm, noteikt mērķus, lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu, un prasa 
dalībvalstīm un visām iesaistītajām pusēm veikt praktiskus pasākumus šo mērķu 
sasniegšanai;

3. prasa Komisijai sadarboties ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, lai 
noteiktu kopējas pamatnostādnes nolūkā samazināt pārtikas izšķērdēšanu pasaules 
mērogā;

4. atgādina Komisijas pētījuma rezultātus (Consumer Empowerment in the EU -
SEC(2011)0469), kas liecina, ka 18 % aptaujāto Eiropas iedzīvotāju neizprot marķējuma 
„ieteicams līdz” nozīmi; tādēļ prasa Komisijai un dalībvalstīm precizēt termiņa 
marķējumu („ieteicams līdz” un „izlietot līdz”) nozīmi, lai mazinātu neskaidrības 
patērētājiem par to, vai produkts ir lietojams uzturā, un publiski izplatīt precīzu 
informāciju, jo īpaši par to, ka minimālā derīguma termiņa apzīmējums „ieteicams līdz” ir 
saistīts ar kvalitāti, savukārt „izlietot līdz” ir saistīts ar produkta nekaitīgumu, tādējādi 
palīdzot patērētājiem izdarīt izvēli, kas pamatota ar informāciju;

5. norāda, ka nesen pieņemtajā regulā par pārtikas produktu informāciju patērētājiem ir 
precizēts, ka pārtikas produkti ar marķējumu „izlietot līdz” pēc minētā termiņa beigām 
būtu jāuzskata par nedrošiem;

6. aicina Komisiju, dalībvalstis un ieinteresētās personas veicināt informācijas un izglītības 
iniciatīvas pārtikas izšķērdēšanas novēršanai, kas veicinās patērētāju izpratni un palīdzēs 
izdarīt atbildīgu izvēli un veidos skaidrākus priekšstatus par pārtikas vērtību un par to, ka 
ir svarīgi aplūkot, pasmaržot, aptaustīt un nogaršot pārtikas produktu, lai noteiktu, vai tas 
ir ēdams, un tas jāsāk mācīt jau skolas vecumā; mudina arī veikt konkrētus pasākumus 
pārtikas izšķērdēšanas novēršanai skolu ēdnīcās, kā arī valsts pārvaldes iestāžu, valsts un 
privāto uzņēmumu un Eiropas iestāžu ēdnīcās;

7. aicina Komisiju apsvērt iespējamās izmaiņas publiskā iepirkuma noteikumos, jo īpaši 
ēdināšanas pakalpojumu jomā, lai labāk ņemtu vērā pārtikas izšķērdēšanas problēmu;

8. aicina visas ieinteresētās personas uzņemties lielāku kopīgu atbildību; mudina tās 
pastiprināt sadarbību, lai vairāk uzlabotu loģistiku, transportēšanu, krājumu pārvaldību un 
iepakošanu, tādējādi risinot pārtikas izšķērdēšanas problēmu visā piegādes ķēdē; prasa arī 
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ieinteresētajām personām atzīt un skaidrot neatbilstīga izmēra/formas lauksaimniecības 
produktu uzturvērtību, lai samazinātu izmesto produktu apjomu;

9. uzsver, ka ir svarīgi turpināt ieguldīt, lai ieviestu novatoriskas ražošanas tehnoloģijas un 
attiecīgi ieviestu efektīvus produktu iepakošanas un uzglabāšanas veidus;

10. aicina pārtikas rūpniecības uzņēmumus un citas ieinteresētās personas piedāvāt dažāda 
lieluma pārtikas iepakojumus, novērtēt, vai būtu izdevīgi vairāk piedāvāt lielus 
iepakojumus un vairāk ievērot vienas personas mājsaimniecības vajadzības, lai 
samazinātu pārtikas izšķērdēšanu un tādējādi arī patērētāju izraisīto oglekļa dioksīda 
emisijas ietekmi;

11. mudina mazumtirgotājus un vietējās varas iestādes izmantot iespēju ikdienā kontaktēties 
ar patērētājiem, lai viņiem darītu zināmus veidus, kā efektīvāk uzglabāt un izmantot 
pārtiku, un mudinātu patērētājus plānot savus pārtikas pirkumus (piemēram, sniedzot 
praktiskus padomus un organizējot izpratnes veicināšanas kampaņas); uzskata, ka atlaižu 
piedāvājumi būtu lielākā mērā jāpiemēro krājumu atlikumiem un bojātai pārtikai, kas ir 
droša derīguma termiņam tuvojoties beigām, piemēram, piedāvājot 50 % atlaidi 
24 stundas pirms derīguma termiņa beigām;

12. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm sniegt ieteikumus par dzesēšanas temperatūrām, 
ņemot vērā, ka ir pierādīts — neoptimālas un nepiemērotas temperatūras dēļ pārtika 
priekšlaicīgi kļūst nederīga ēšanai un tiek radīti atkritumi, no kuriem būtu iespējams 
izvairīties; uzsver, ka saskaņoti temperatūras līmeņi visā piegādes ķēdē uzlabotu produktu 
saglabāšanu un samazinātu pārtikas izšķērdēšanu attiecībā uz produktiem, ko transportē 
un pārdod ārpus valsts robežām;

13. mudina Komisiju publicēt lietotājdraudzīgu rokasgrāmatu par to, kā izmantot pārtiku, 
kurai tuvojas derīguma termiņa beigas, vienlaikus nodrošinot pārtikas nekaitīgumu 
pārtikas ziedojumos un dzīvnieku barībā, kā arī izmantot ieinteresēto personu labākās 
prakses pārtikas piegādes ķēdē, piemēram, lai ātrāk un efektīvāk nodrošinātu atbilstību 
starp piedāvājumu un pieprasījumu;

14. norāda — kā alternatīvu produktu izmešanai atkritumos ir lietderīgi attīstīt bioloģiski 
noārdāmu pārtikas produktu kompostēšanu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē dalībvalstu 
iniciatīvas piedāvāt iedzīvotājiem minētajam mērķim paredzētas kolektīvas vietas; prasa 
Komisijai veicināt minēto pasākumu, mudinot īstenot pieredzes un labākās prakses 
apmaiņu Eiropas līmenī;

15. prasa, lai dalībvalstis ievieš ekonomiskus stimulus ar mērķi ierobežot pārtikas 
izšķērdēšanu;

16. norāda, ka dalībvalstis var uzlabot savu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai uzlabotu 
pārtikas piegādes ķēdes efektivitāti; aicina Komisiju izpētīt saikni starp atkritumu 
apsaimniekošanas kvalitāti un pārtikas izšķērdēšanu, kā arī izvērtēt, kādus pasākumus 
iespējams veikt atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai samazinātu pārtikas zudumus;

17. uzskata, ka ir iespējams samazināt pārtikas izšķērdēšanu, veicinot sadarbību starp 
patērētājiem, ražotājiem, izgatavotājiem, mazumtirgotājiem, sabiedriskās ēdināšanas 
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pārstāvjiem, restorāniem, valsts pārvaldes iestādēm un NVO; mudina šim nolūkam 
izmantot internetu un jaunās tehnoloģijas;

18. aicina Komisiju, dalībvalstis un ieinteresētās personas apmainīties ar labāko praksi, 
apvienojot zināšanas no attiecīgajiem forumiem un platformām, piemēram, izmantojot ES 
mazumtirdzniecības nozares forumu par ilgtspējību, Eiropas apaļā galda sarunas par 
ilgtspējīgu pārtikas patēriņu un ražošanu, augsta līmeņa forumu par pārtikas piegādes 
ķēdes darbības uzlabošanu, dalībvalstu neoficiālo tīklu „Friends of Sustainable Food”, 
patēriņa preču forumu u.c.
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