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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 nozīmē ekonomiskus zaudējumus un rada problēmas 
iekšējam tirgum — gan attiecībā uz uzņēmējiem, gan patērētājiem; 

2. prasa Komisijai precizēt datumu marķējumu uz pārtikas produktiem („ieteicams līdz” un 
„izlietot līdz”), tādējādi mazinot neskaidrības par to, vai pārtikas produkts ir lietojams 
uzturā;

3. mudina īstenot iniciatīvas pārtikas izšķērdēšanas novēršanai, ar kuru palīdzību tiek veidoti 
skaidrāki priekšstati par pārtikas vērtību un veicināta patērētāju patstāvība lēmumu 
pieņemšanā par to, vai attiecīgo pārtiku var ēst vai nē — pamatojoties uz redzi, garšu un 
ožu, un to jāsāk mācīt jau skolas vecumā;

4. aicina iesaistītās personas turpināt uzņemties kopīgu atbildību; mudina tās pastiprināt 
sadarbību visā pārtikas piegādes ķēdē un uzlabot loģistiku, krājumu pārvaldību un 
iepakošanu; uzskata, ka atlaižu piedāvājumi lielākā mērā ir jāpiemēro krājumu atlikumiem 
un pārtikai, kuru derīguma termiņš strauji tuvojas beigām;

5. mudina mazumtirgotājus izmantot iespēju ikdienā kontaktēties ar patērētājiem, piemēram, 
sniegt viņiem praktiskus ieteikumus un organizēt izpratnes veicināšanas kampaņas, lai 
viņiem darītu zināmus veidus, kā efektīvāk uzglabāt un izmantot pārtiku;

6. aicina Komisiju izdot ieteikumus par ledusskapju temperatūru mazumtirdzniecības 
veikalos, mājsaimniecībās un pakalpojumu iestādēs, ņemot vērā, ka ir pierādīts — augstas 
temperatūras dēļ tiek radīti atkritumi, no kuriem būtu iespējams izvairīties;

7. mudina Komisiju publicēt lietotājdraudzīgu rokasgrāmatu, kuras pamatā būtu labākās 
prakses pārtikas piegādes ķēdē, par to kā izmantot izmestus produktus un produktus, 
kuriem beidzies lietošanas termiņš, veicot pārtikas ziedojumus un barojot dzīvniekus; 

8. aicina dalībvalstis un ieinteresētās personas dalīties ar labāko praksi un darīt to pieejamu, 
apvienojot zināšanas no dažādiem forumiem un platformām, piemēram, ar patēriņa preču 
foruma starpniecību.


