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ES var darīt vairāk un tai ir jādara vairāk, lai efektīvi cīnītos pret 
pārtikas izšķērdēšanu, uzskata revidenti 

Saskaņā ar jaunākajā Eiropas revīzijas palātas ziņojumā formulētajām atziņām vairākām 
ES politikas jomām ir potenciāls, lai cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu, taču tas nav īstenots. 
Līdz šim veiktie pasākumi ir bijuši fragmentāri un neregulāri, un Komisija tos pietiekami 
nekoordinē. Revidenti norāda, ka jaunākais ES priekšlikums cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu, 
proti, jaunas platformas izveide, pilnībā nerisina problēmas, kas iztirzātas šajā ziņojumā.  

Pārtikas izšķērdēšana ir globāla problēma, kas risināma visos līmeņos. Pašreizējās aplēses liecina, 
ka pasaulē aptuveni trešdaļa cilvēku patēriņam saražotās pārtikas tiek izšķērdēta vai iet zudumā. 
Izšķērdētā pārtika rada milzīgus zaudējumus ekonomikai un videi.  

Līdz šim panākumus šajā jomā kavēja tas, ka nav vienotas pārtikas izšķērdēšanas definīcijas un 
saskaņotas bāzes līnijas, uz kuras pamata izvirzīt tās samazināšanas mērķus, lai gan Eiropas 
Parlaments, Padome, Reģionu komiteja, kā arī G20 un citas ieinteresētās personas ir atkārtoti 
aicinājušas Eiropas Savienību iesaistīties pasākumos, kas palīdz samazināt pārtikas izšķērdēšanu.  

“Savā ziņojumā mēs norādījām Komisijai vairākas garām palaistas iespējas un potenciālos 
uzlabojumus, kuru īstenošanai nav nepieciešamas jaunas likumdošanas iniciatīvas vai lielāks 
publiskais finansējums,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Betina 
Jakobsena (Bettina Jakobsen). “Taču, pievēršoties galvenokārt platformas izveidei, Komisija atkal 
palaiž garām iespēju efektīvi risināt šo problēmu. Pašlaik ir nepieciešama pašreizējo politikas 
jomu labāka saskaņošana, pilnveidota koordinācija un skaidrs politikas mērķis samazināt pārtikas 
izšķērdēšanu.” 

Revidenti ziņojumā izskatīja, kā efektīvāk izmantot pašreizējās politikas jomas, un ieteica 
Komisijai:  

• stiprināt ES stratēģiju cīņai pret pārtikas izšķērdēšanu un to labāk koordinēt un izstrādāt 
rīcības plānu turpmākajiem gadiem, kā arī skaidri definēt jēdzienu “pārtikas izšķērdēšana”;  

• turpmākajos ietekmes novērtējumos ņemt vērā pārtikas atkritumu problēmu un labāk 
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saskaņot dažādās politikas jomas, ar kuru palīdzību var cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu;  

• identificēt juridiskos šķēršļus, kas attur no pārtikas ziedošanas, un tos novērst, kā arī 
atbalstīt pašreizējo ziedošanas iespēju plašāku izmantošanu un apsvērt, kā veicināt ziedošanu 
citās politikas jomās. 

Šodien Jakobsen kundze tomēr aizrādīja, ka jaunā platforma nesniedz būtisku ieguldījumu 
stratēģijā, kas virzīta uz pārtikas izšķērdēšanas novēršanu, un ka joprojām nav izstrādāta vienota 
un skaidra pārtikas izšķērdēšanas jēdziena definīcija. “Mūsu ieteikumi turpmākai politikas jomu 
pilnveidošanai tika vai nu ignorēti, vai tikai daļēji pieņemti, savukārt pamatnostādņu projekts 
problēmu vienkārši noveļ uz dalībvalstu pleciem,” viņa piebilda.  

Ziņojumā revidenti pievērsās līdz šim veiktajiem ES pasākumiem pārtikas izšķērdēšanas 
samazināšanai un tam, kā darbojas dažādi politikas instrumenti. Viņi konstatēja, ka ES nav 
veicinājusi resursu ziņā efektīvu pārtikas apgādes ķēdi, efektīvi cīnoties pret pārtikas 
izšķērdēšanu.  

Pārtikas izšķērdēšana ir problēma, kas sastopama visā pārtikas apgādes ķēdē, tāpēc pasākumiem 
jābūt vērstiem uz visiem ķēdes posmiem. Uzsvars jāliek uz novēršanas pasākumiem, jo 
izšķērdēšanas novēršana sniedz vairāk ieguvumu nekā to radīto problēmu risināšana.  

Revidenti atklāja, ka tikpat kā nebija novērtēta ES politikas jomu ietekme uz cīņu pret pārtikas 
izšķērdēšanu. Ir jāiesaista visas svarīgākās politikas jomas, tādas kā lauksaimniecība, 
zivsaimniecība un pārtikas nekaitīgums, lai labāk cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu.  

Īpašais ziņojums Nr. 34/2016 “Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu: iespēja Eiropas Savienībai uzlabot 
pārtikas apgādes ķēdes resursu efektivitāti” 

 


