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Rakstiska deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu, par 
nepārdotu, patēriņam vēl derīgu pārtikas produktu ziedošanu labdarības 
organizācijām1

1. Katrs ceturtais Eiropas iedzīvotājs jeb 125 miljoni cilvēku ir pakļauti nabadzības riskam, 
un 16 miljoni Eiropas iedzīvotāju cieš no pārtikas trūkuma.

2. Mūsu patēriņa paradumi, īpaši ja tie saistīti ar lielveikaliem, nozīmē, ka daudzi vēl 
lietošanai derīgi produkti vai nu netiek pārdoti, vai tiek izņemti no tirdzniecības un 
iznīcināti. Tiek lēsts, ka Eiropā katru gadu 100 miljoni tonnu pārtikas nonāk atkritumos.

3. Tas sevišķi attiecas uz produktiem, kuru pārdošanas termiņš ļoti drīz beigsies, precēm, kas 
paliek pāri pēc īslaicīgiem veicināšanas pasākumiem, uz augļiem un dārzeņiem, kuru 
izskats neatbilst standartam utt.

4. Kā teikts ziņojumā, ko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja publicēja 2014. gada 
jūnijā, vairākas ES valstis jau ir veikušas pasākumus, lai rosinātu ziedot labdarības 
organizācijām nepārdotos pārtikas produktus.

5. Komisija un Padome tiek aicinātas izskatīt iespēju sadarbībā ar pārtikas nozares 
dalībniekiem pieņemt ES mēroga sistēmu, kas mudinātu lielveikalus nepārdotos, 
patēriņam vēl derīgos pārtikas produktus izplatīt labdarības organizācijām.

6. Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu 
vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta 
adresātiem.


