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Šo ziņojumu pieņēma ERP locekļa Phil Wynn Owen vadītā I apakšpalāta, kura revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Revīziju vadīja ERP locekle Bettina Jakobsen, un revīzijas darbā piedalījās locekles biroja vadītāja Katja Mattfolk, atašejs Kim
Storup, atbildīgais vadītājs Michael Bain un darbuzdevuma vadītāja Maria Eulàlia Reverté i Casas. Revīzijas darba grupā strādāja
Els Brems, Klaus Stern, Diana Voinea un Paulo Oliveira.
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TERMINI UN ABREVIATŪRAS
AGRI ĢD:

Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības
ģenerāldirektorāts

ANO/EEK:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija

BSA:

brīvprātīgs saistītais atbalsts

CNECT ĢD:

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju
ģenerāldirektorāts

COPA-COGEGA:

COPA — Profesionālo lauksaimniecības organizāciju komiteja (Eiropas
lauksaimnieku pārstāvju organizācija), COGECA — Lauksaimniecības
kooperatīvu vispārējā konfederācija

DAS:

Eiropas Revīzijas palātas ikgadējās ticamības deklarācijas

EIP:

Eiropas inovācijas partnerība

EJZF:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Eksporta
kompensācijas:

ES var maksāt eksporta kompensācijas tirdzniecības uzņēmumiem, kas
pārdod noteiktas lauksaimniecības preces trešās valstīs. Kompensācija
parasti sedz starpību starp ES iekšējo cenu un pasaules tirgus cenu.

ELFLA:

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

ELGF:

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds

EMPL ĢD:

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības
ģenerāldirektorāts

ENER ĢD:

Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts

ENTR ĢD:

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts.
Jaunais nosaukums: Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un
MVU ģenerāldirektorāts (GROW ĢD)

ENV ĢD:

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts

Eurostat:

Eiropas Savienības Statistikas birojs

EZF:

Eiropas Zivsaimniecības fonds

FAO:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

FAOSTAT:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības
organizācijas Statistikas nodaļa

FEAD:

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

G20:

(jeb Divdesmit valstu grupa) 20 ekonomikas lielvalstu valdību un centrālo
banku vadītāju starptautisks forums

GROW ĢD:

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un mazo
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un vidējo uzņēmumu (MVU) ģenerāldirektorāts
ĢD:

Eiropas Komisijas departamenti un dienesti jeb ģenerāldirektorāti

Izņemšana no
tirgus:

produktu izņemšana no tirgus (nelaižot pārdošanā)

KLP:

kopējā lauksaimniecības politika

KZP:

kopējā zivsaimniecības politika

Lauku attīstība:

ES lauku attīstības politika papildina tiešo maksājumu un tirgus
pasākumu sistēmu, un tās mērķis ir uzlabot noteiktus ekonomiskās, vides
un sociālās situācijas aspektus ES lauku apvidos.

MARE ĢD:

Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

MARKT ĢD:

Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts. Jaunais nosaukums:
Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības
ģenerāldirektorāts (FISMA ĢD)

MDP:

Pārtikas izdalīšanas programma vistrūcīgākajām personām

Priekšlaicīga ražas
novākšana:

netirgojamu (bet nebojātu) produktu pilnīga novākšana noteiktā
apstrādātā teritorijā pirms parastā ražas novākšanas laika

Privātās
uzglabāšanas
atbalsts:

atbalsts par produktu uzglabāšanu noliktavā. Tas palīdz stabilizēt
produkta tirgu, ja radies pārpalikums un cenas samazinās.

Publiskā intervence: ja noteiktu lauksaimniecības produktu tirgus cenas kļūst zemākas par
iepriekš noteiktu līmeni, Eiropas Komisija var nolemt stabilizēt tirgu,
iegādājoties pārpalikumus, ko pēc tam var uzglabāt dalībvalstīs, līdz
tirgus cena pieaugs.
PVN:

pievienotās vērtības nodoklis

Ražas nenovākšana: komerciāli izmantojamas produkcijas nenovākšana no apstrādātās
teritorijas parastā ražošanas cikla laikā. Tā neietver produktu
iznīcināšanu klimatisko apstākļu vai slimību dēļ.
RTD ĢD:

Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts

SANCO ĢD:

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts. Jaunais
nosaukums: Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
(SANTE ĢD)

SANTE ĢD:

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

TAXUD ĢD:

Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības
ģenerāldirektorāts

TKO:

tirgus kopīgā organizācija

VTS:

vispārējais tirdzniecības standarts
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WRAP

(Waste and Resources Action Programme, Atkritumu un resursu rīcības
programma): Apvienotās Karalistes labdarības organizācija un
uzņēmums, kas sadarbojas ar valdībām, uzņēmumiem un sabiedrību, lai
nodrošinātu praktiskus risinājumus, kā uzlabot resursu efektivitāti un
paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un resursu ziņā efektīvu ekonomiku.
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KOPSAVILKUMS
I.

Pārtikas izšķērdēšana ir globāla problēma, kurai sabiedrības apziņā un politiskajā darba

kārtībā pēdējos gados ir pievērsta aizvien lielāka uzmanība. Tās nozīme tikai pieaugs, it īpaši,
ņemot vērā vajadzību paēdināt visus pasaules iedzīvotājus, kuru skaits palielinās. Pārtika ir
vērtīga prece, un tās ražošana var būt resursu ziņā ietilpīga. Pašreizējās aplēses liecina, ka
pasaulē aptuveni trešdaļa cilvēku patēriņam saražotās pārtikas tiek izšķērdēta vai iet
zudumā, radot zaudējumus ekonomikai un videi.
II.

Ņemot vērā šo situāciju, Palāta pētīja ES iespējamo lomu cīņā pret pārtikas

izšķērdēšanu. Palāta apsvēra līdz šim veiktos pasākumus un to, kā dažādie ES politikas
instrumenti palīdz samazināt pārtikas izšķērdēšanu. Galvenā uzmanība tika pievērsta šīs
parādības novēršanai un pārtikas ziedošanai, kas ir ieteicamākie pasākumi cīņā pret pārtikas
izšķērdēšanu.
III.

Revīzijā tika aplūkots šāds jautājums: “Vai ES veicina resursu ziņā efektīvu pārtikas

apgādes ķēdi, efektīvi cīnoties pret pārtikas izšķērdēšanu?” Palāta konstatēja, ka pašlaik tas
nenotiek, bet ziņojumā ir parādīti veidi, kā pašreizējo politiku varētu izmantot iedarbīgāk, lai
risinātu šo problēmu. Daudziem iespējamiem uzlabojumiem nav vajadzīgas ne jaunas
iniciatīvas, ne arī lielāks publiskais finansējums, bet drīzāk pašreizējo politikas jomu labāka
saskaņošana, pilnveidota koordinācija un pārtikas izšķērdēšanas samazināšanas skaidra
noteikšana par politikas mērķi. Proti, Palāta konstatēja, ka:
i.

lai gan pārtikas izšķērdēšanas problēmas nozīme politiskajā darba kārtībā ir pieaugusi,
Komisijas izvirzīto mērķu vērienīgums laika gaitā ir samazinājies. Līdz šim veiktie
pasākumi ir bijuši fragmentāri un neregulāri, un Komisija tos pietiekami nekoordinē.
Turpmākus panākumus kavē tas, kas nav vienotas pārtikas izšķērdēšanas definīcijas un
saskaņotas bāzes līnijas, uz kuras pamata izvirzīt atkritumu samazināšanas mērķus;

ii.

pārtikas izšķērdēšana ir problēma, kas sastopama visā pārtikas apgādes ķēdē, tāpēc
pasākumiem jābūt vērstiem uz visiem ķēdes posmiem, sniedzot potenciālu labumu
visiem tās dalībniekiem. Uzsvars jāliek uz novēršanas pasākumiem, jo izšķērdēšanas
novēršana sniedz vairāk ieguvumu nekā to radīto problēmu risināšana. Lai gan vairākās
ES politikas jomās varētu cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu, šis potenciāls nav īstenots
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un piedāvātās iespējas vēl netiek izmantotas. Tikpat kā nav novērtēta dažādo
ES politikas jomu ietekme uz cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu. Visām svarīgākajām
politikas jomām, tādām kā lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas nekaitīgums, ir
jāiesaistās, un tās varētu izmantot, lai labāk cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu. Jāatzīst,
ka politikas pārmaiņām, tostarp KLP un zivsaimniecības politikas reformām, laika gaitā ir
bijusi pozitīva ietekme. Piemēram, uz intervenci balstītas lauksaimniecības politikas
atcelšana samazināja pārprodukciju. Ziņojumā ir uzsvērti vairāki labas prakses piemēri,
bet to pozitīvā ietekme ir bijusi nejaušība, nevis mērķtiecīgas politikas rīcības rezultāts;
iii.

lai veicinātu tādas pārtikas ziedošanu, kas citādi tiktu izšķērdēta, varētu novērst vairākus
šķēršļus, kas pašlaik to kavē, piemēram, tiesību normu atšķirīga interpretācija.

IV.
i.

Ziņojumā ir sniegti trīs ieteikumi:
ES stratēģija cīņai pret pārtikas izšķērdēšanu ir jāstiprina un labāk jākoordinē. Komisijai ir
jāturpina sākotnējie pasākumi, uz kuru pamata jāizstrādā rīcības plāns turpmākajiem
gadiem;

ii.

koordinējot dažādās politikas jomas, kurām ir potenciāls cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu,
Komisijai turpmākajos ietekmes novērtējumos jāņem vērā pārtikas atkritumu problēma
un labāk jāsaskaņo dažādās ES politikas jomas, ar kuru palīdzību var cīnīties pret pārtikas
izšķērdēšanu;

iii.

lai veicinātu tādas pārtikas ziedošanu, kas citādi tiktu izšķērdēta, Komisijai būtu lietderīgi
precizēt to tiesību normu interpretāciju, kuras var atturēt no ziedošanas. Komisijai ir
jāatbalsta pašreizējo ziedošanas iespēju plašāka izmantošana un jāapsver, kā veicināt
ziedošanu citās politikas jomās.
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IEVADS
1. Pārtikas izšķērdēšana ir atzīta problēma, kuras politiskā un sociālā nozīme pēdējos gados
pieaug. Daudzos augsta līmeņa politiskajos paziņojumos, kas formulēti pēdējos desmit
gados, ir pausta vajadzība cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu. Tā notiek visā pārtikas apgādes
ķēdē — ražošanas, pārstrādes, mazumtirdzniecības un patēriņa posmā. Pārtikas
izšķērdēšanu var definēt daudzos un dažādos veidos, un nav vienotas metodikas, kā tos
izmērīt. Tomēr ir vispārēji atzīts, ka pasaulē aptuveni trešdaļa cilvēku patēriņam saražotās
pārtikas tiek izšķērdēta vai iet zudumā 1. Apvienoto Nāciju Organizācija lēš, ka visā pasaulē ar
pārtikas izšķērdēšanu saistītie zaudējumi ekonomikai un videi ir aptuveni 1,7 triljoni USD
gadā.
Revīzijas tēma
Kā definēt pārtikas izšķērdēšanu?
2. Saskaņotas pārtikas izšķērdēšanas definīcijas ES līmenī pašlaik nav. Dalībvalstis izmanto
dažādas definīcijas, un arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības
organizācija (FAO) izmanto savu definīciju 2.
3. Eiropas pētniecības projekts FUSIONS 2014. gada jūlijā ierosināja citu satvaru pārtikas
atkritumu definīcijai 3, un 2016. gada martā tas ierosināja metodiku pārtikas atkritumu
apjoma mērīšanai un uzraudzībai 4. Vēlāk, 2016. gada jūnijā, vairāku ieinteresēto personu

1

Pēc svara. FAO, 2011. g. “Global food losses and food waste—extent, causes and prevention”
[Pārtikas zudumi un izšķērdēšana pasaulē — apjoms, cēloņi un novēršana]. Roma, ANO FAO.

2

Pārtikas zudums ir definēts kā “pārtikas kvantitātes vai kvalitātes samazināšanās”. Pārtikas
atkritumi ir pārtikas zuduma daļa, kas saistīta ar cilvēku patēriņam drošas un uzturvielām
bagātas pārtikas izmešanu vai alternatīvu izmantošanu (ne pārtikā) visā pārtikas apgādes ķēdē,
sākot no primārās ražošanas līdz mājsaimniecību kā galapatērētāju līmenim
(http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/).

3

Pārtikas atkritumi ir pārtika un pārtikas neēdamās daļas, kas izņemtas no pārtikas apgādes
ķēdes, lai tiktu reģenerētas vai apglabātas (ietverot kompostēšanu, ražas
iearšanu/nenovākšanu, anaerobo pārstrādi, bioenerģijas ražošanu, koģenerāciju, incinerāciju,
novadīšanu kanalizācijā, apglabāšanu atkritumu poligonā vai izmešanu jūrā) (http://www.eufusions.org/index.php/about-food-waste/280-food-waste-definition).

4

http://www.eu-fusions.org/index.php/download?download=254:fusions-quantification-manual
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partnerība 5 publicēja pārtikas zuduma un izšķērdēšanas uzskaites un ziņošanas globālo
standartu.
4. Šajā ziņojumā termins “pārtikas izšķērdēšana” attiecas uz jebkuru tādu produktu vai tā
daļu, kas izaudzēts, nozvejots vai pārstrādāts cilvēku patēriņam un ko varētu izmantot
pārtikā, ja tas būtu apstrādāts vai uzglabāts citādi. Lai gan ir atzīts, ka šī definīcija varbūt tieši
neatbilst pašreizējam ES tiesiskajam regulējumam, citas definīcijas, piemēram, tās, ko
izmanto FUSIONS, FAO un šīs revīzijas vajadzībām apmeklētajās dalībvalstīs, arī atšķiras no šī
satvara.
Atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas piemērošana pārtikas izšķērdēšanai
5. Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija nosaka prioritātes atkritumu apstrādes
pasākumiem no ieteicamākā līdz vismazāk ieteicamajam, pamatojoties uz vides ilgtspējas
principu. ES Atkritumu pamatdirektīvā 6 ir definēta ES atkritumu apsaimniekošanas
hierarhija 7. Šo hierarhiju var piemērot arī pārtikas izšķērdēšanai, taču tā ir nedaudz
jāpārveido, lai ņemtu vērā pārtikas specifiku. Vairākas dalībvalstis atkritumu
apsaimniekošanas hierarhiju ir pielāgojušas pārtikai 1. attēlā parādītajā prioritāšu secībā.

5

Kā galvenos partnerus ietverot FAO, ANO Vides programmu, Pasaules Uzņēmēju padomi
ilgtspējīgai attīstībai (WBCSD), Patēriņa preču forumu, ES projektu FUSIONS un Atkritumu un
resursu rīcības programmu (http://flwprotocol.org/).

6

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par
atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.), 4. pants.
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a) Atkritumu rašanās novēršana; b) sagatavošana atkārtotai izmantošanai; c) pārstrāde; d) cita
tipa reģenerācija, piemēram, enerģijas reģenerācija; un e) apglabāšana.
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1. attēls. Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas hierarhija1
Novēršana

Ieteicamākie

Ziedošana

Revīzijā
iekļautie

Dzīvnieku barība
Pārstrāde
Cita tipa
reģenerācija
Apglabāšana

Vismazāk ieteicamie
1

Pašlaik nav ES tiesību aktu vai konkrētu norādījumu, kuros būtu skaidrots, kā jāpiemēro ES atkritumu
apsaimniekošanas hierarhija pārtikai. 1. attēls ir sagatavots, izmantojot turpmāk minētās pašlaik
pieejamās pārtikas atkritumu hierarhijas: Vageningas universitātē izstrādāto Mūrmana [Moerman]
gradāciju, Londonas pārtikas atkritumu piramīdu, OVAM (Flandrijas Atkritumu apsaimniekošanas
publiskā aģentūra) pārtikas atkritumu hierarhiju, FEVIA (Pārtikas rūpniecības federācijas) pārtikas
atkritumu hierarhiju un ASV Vides aizsardzības aģentūras pārtikas atkritumu hierarhiju.

6. Saskaņā ar šajā ziņojumā izmantoto definīciju pārtikas izšķērdēšana ir saistīta ar
iepriekšminētās hierarhijas trim apakšējiem līmeņiem (pārstrāde, cita tipa reģenerācija un
apglabāšana). Trīs augšējie līmeņi (novēršana, ziedošana un dzīvnieku barība) ietver
pasākumus, kurus var veikt, pirms pārtika tiek izšķērdēta un pirms rodas pārtikas atkritumi,
un tie ir visieteicamākie (no ekonomiskā un vides viedokļa). Šīs revīzijas uzmanības lokā ir
novēršana un ziedošana – hierarhijas divi augstākie līmeņi.
Dati par pārtikas izšķērdēšanu
7. Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju Eiropas Savienībā ik gadu tiek izšķērdēti
aptuveni 88 miljoni tonnu pārtikas 8. Ir aprēķināts, ka ES kopējais pārtikas atkritumu apjoms
līdz 2020. gadam pieaugs līdz aptuveni 126 miljoniem tonnu, ja vien netiks veikti papildu

8

Pamatojoties uz 2012. gada datiem
(http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm). Komisijas minētie 88 miljoni
tonnu izšķērdētas pārtikas atbilst jaunākajām aplēsēm par ES–28 radīto pārtikas atkritumu
daudzumu, kuras publicētas 7. pamatprogrammas projektā FUSIONS (Estimates of European
food waste levels [Eiropas pārtikas atkritumu līmeņu aplēses], 2016. gads, http://www.eufusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20l
evels.pdf). Nav atsevišķi norādīts Eiropas Savienībā saražotais un importētais apjoms.
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preventīvie pasākumi 9. Dati par pārtikas izšķērdēšanu atkarībā no šo datu avota būtiski
atšķiras. Viens no acīmredzamiem iemesliem ir atšķirīgā interpretācija par to, kas ir pārtikas
izšķērdēšana (t. i., saskaņotas definīcijas trūkums), un to apjoma mērīšanai izmantotās
dažādās metodikas. Dažādos pētījumos ir sniegti atšķirīgi dati par katru pārtikas apgādes
ķēdes posmu. 1. tabulā ir sniegti dažu šādu pētījumu rezultāti un parādīts, ka pārtika tiek
izšķērdēta visā pārtikas ķēdē, tomēr rezultāti ir jāsalīdzina piesardzīgi, jo izmantotās
metodikas un pārtikas atkritumu definīcijas nav vienādas.
1. tabula. Izšķērdētās pārtikas procentuālā daļa dažādos pārtikas apgādes ķēdes posmos
saskaņā ar dažādiem pētījumiem1
FAO
(Eiropa)

Foodspill
(Somija)

FH Münster
(Vācija)

Bio Intelligence
Service (ES)

FUSIONS2
(ES)

Ražošana

23

19-23

22

34,2

11

Pārstrāde

17

17-20

36

19,5

19

Mazumtirdzniecība

9

30-32

3

5,1

17

Patērētāji

52

28-31

40

41,2

53

1

Pasaules Resursu institūta (WRI) analīze, pamatojoties uz FAO 2011. gada pētījumu “Global food losses and
waste – extent, causes and prevention” [Pārtikas zudumi un izšķērdēšana pasaulē — apjoms, cēloņi un
novēršana]. Roma, ANO FAO. 2013. gada jūnijs; http://www.mtt.fi/foodspill, 2011. gads; https://www.fhmuenster.de/isun/lebensmittelabfall-projekte.php, 2012. gads; ITAS aprēķini, pamatojoties uz SIK metodiku
(Gustavsson et al., 2013. gads); FUSIONS, “Estimates of European food waste levels” [Izšķērdētās pārtikas
līmeņu aplēses Eiropā], 2016. gads.

2

Pētījumā ir atzīts, ka “šī aplēse ir samērā nedroša” (27. lpp.). It īpaši attiecībā uz ražošanas posmu aplēses ir
balstītas tikai uz sešu valstu datiem, un “aprēķinātā nenoteiktība (±17 %) ir, iespējams, novērtēta par zemu”
(21. lpp.).

Pārtika tiek izšķērdēta visā pārtikas apgādes ķēdē
8. Situācijas, kurās pārtika tiek izšķērdēta, var būt ļoti dažādas, bet tās ir sastopamas katrā
pārtikas apgādes ķēdes posmā. Vairākos pētījumos ir analizēti dažādie veidi, kādos tiek
izšķērdēta pārtika 10. Dažas situācijas ir atspoguļotas 2. attēlā.

9

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts, “Preparatory study on food waste across EU 27”
[Priekšizpēte par pārtikas izšķērdēšanu 27 ES valstīs], 2010. gads.

10

U. Franke, E. Einarson, N. Andrésen, E. Svanes, H. Hartikainen, L. Mogensen, “Kartläggning av
matsvinnet i primärproduktionen”, Ziemeļvalstu Ministru padome, Kopenhāgena, 2013. gads
(www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-581); O. J. Hanssen, P. Ekegren, I. Gram-

12

2. attēls. Situācijas, kurās pārtikas tiek izšķērdēta un rodas pārtikas zudumi visā pārtikas
apgādes ķēdē
Dzīvnieku mirstība (saimniecībās vai transportēšanas laikā); zivju izmetumi; piena zudums
mastīta dēļ;
raža, kas nav pilnībā novākta vai ir novākta priekšlaicīgi; produktu sabojāšana ražas
novākšanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā; produkti, kas atzīti par nederīgiem
kosmētisku prasību dēļ; neparedzamas izmaiņas līgumu noteikumos.

Ražošana
(ietverot apstrādi
pēc ražas
novākšanas un
uzglabāšanu)

Pārstrāde

Procesā radušies zudumi (mizošana, mazgāšana, sagriešana šķēlēs, vārīšana u. c.); atkritumi,
kas rodas iekārtu slēgšanas/mazgāšanas, izšļakstīšanās, bojāšanās rezultātā; produktu
sabojāšana uzglabāšanas laikā; nepārdotie produkti, kas piegādātājiem jāpieņem atpakaļ.

Mazumtirdzni
ecība

Beidzies derīguma termiņš noliktavā/veikalā; produkti nav pārdoti, lai gan bija nocenoti; liekie
krājumi;
produktu sabojāšana vai to kvalitātes/svara samazināšanās uzglabāšanas laikā; produkti, kas
atzīti par nederīgiem kosmētisku prasību dēļ.

Patērētāji

Atkritumi, kas rodas uzglabāšanas laikā; ēdienu pārpalikumi; pārtika, kas gatavošanas procesā
sabojāta; pārtikas sagatavošanas atkritumi; sakasas.

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

Izšķērdētās pārtikas izmaksas
9. Ar pārtikas izšķērdēšanu saistītās izmaksas ietver vismaz divus dažādus izmaksu veidus:
ekonomiskās un vides izmaksas. Ekonomiskās izmaksas ietver ne tikai ar pašu produktu
vērtību saistītās izmaksas, bet arī izmaksas, ko rada izšķērdēto produktu ražošana,
transportēšana un uzglabāšana, kā arī to apstrāde. No vides viedokļa pārtikas izšķērdēšana ir
resursu — zemes, ūdens, enerģijas un citu izejvielu — izšķērdēšana visā produkta aprites
ciklā un ar to saistītais siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugums.

Hanssen u. c., “Food Redistribution in the Nordic Region” [Pārtikas pārdale Ziemeļvalstu
reģionā], Ziemeļvalstu Ministru padome, Kopenhāgena, 2014. gads (http://norden.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784307&dswid=9068); Lordu palātas ziņojums
“Counting the Cost of Food Waste: EU Food Waste Prevention” [Pārtikas atkritumu izmaksu
uzskaite: pārtikas atkritumu rašanās novēršana ES], Eiropas Savienības lietu komiteja, 2013.–
2014. gada sesijas 10. ziņojums, 12. lpp.
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10. Tā kā ir grūti iegūt pilnīgus, ticamus un saskaņotus datus par pārtikas izšķērdēšanas
pašreizējo apjomu, neviena izmaksu aplēse nebūs īsti ticama. Tomēr dažos pētījumos ir
mēģināts noteikt pārtikas atkritumu izmaksas, un šos skaitļus var izmantot kā pārtikas
atkritumu problēmas iespējamā apmēra rādītājus.
11. FAO novērtēja izšķērdētās pārtikas izmaksas pasaules mērogā un konstatēja, ka papildus
aplēstajām ekonomiskajām izmaksām, kas ir 1 triljons USD gadā (izšķērdēto produktu vērtība
un subsīdijas, kas izmaksātas to ražošanai), vides izmaksas (tādas kā siltumnīcefekta gāzu
emisijas, ūdens trūkums un erozija) sasniedz aptuveni 700 miljardus USD 11.
Pārtikas izšķērdēšana un tirgus faktori
12. Pārtikas izšķērdēšanas iemesli atšķiras atkarībā no katra pārtikas apgādes ķēdes
dalībnieka lomas. Uzņēmēji (ražotāji, pārstrādātāji un mazumtirgotāji) lēmumus parasti
pieņem ar mērķi gūt maksimālu peļņu, pat tad, ja dažu lēmumu dēļ var notikt pārtikas
izšķērdēšana. Lai gan dažādajiem uzņēmējiem nav nolūka izšķērdēt pārtiku, tas tomēr bieži
notiek.
13. Patērētāji pieņem lēmumus, kas var izraisīt pārtikas izšķērdēšanu, pilnīgi citu iemeslu dēļ.
Šai grupai tie ir vairāk saistīti ar apmierinājuma gūšanu vai nu uztura vajadzību, vai citādā
ziņā (piemēram, attiecībā uz kvalitāti, pārpilnību, daudzveidību, cenu u. c.).
14. Pārtikas izšķērdēšanas iemesli ir cieši saistīti ar jautājumu par to, kurš sedz ar izšķērdēto
pārtiku saistītās izmaksas. Ekonomiskās izmaksas sedz vismaz trīs dažādas dalībnieku grupas:
patērētāji, konkrēti pārtikas apgādes ķēdes dalībnieki un labdarības organizācijas.
• Pārtikas apgādes ķēdes dalībnieki internalizē izšķērdētās pārtikas izmaksas un ietver
tās produkta galīgajā patēriņa cenā. Piemēram, mazumtirgotājs, visticamāk,
produktam noteiks pietiekami augstu cenu, lai ņemtu vērā gan pārdoto, gan arī
paredzami nepārdoto produktu izmaksas.

11

FAO, Food wastage Foodprint. Impacts on natural resources” [Pārtikas izšķērdēšanas ietekme uz
dabas resursiem], FAO Roma, 2013. g. (http://www.fao.org/nr/sustainability/food-loss%c2%adand-waste/en/).
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• Izšķērdētās pārtikas izmaksu daļu var novirzīt no viena pārtikas apritē iesaistītā
uzņēmēja citam. Piemēram, ja uzņēmēju spējas aizstāvēt savas intereses ir stipri
nelīdzsvarotas, izšķērdētās pārtikas izmaksas var nākties segt vājākajam uzņēmējam.
• Daļu pārtikas atkritumu izmaksu var arī nodot tālāk labdarības organizācijām, ziedojot
pārtiku. Labdarības organizācijas bieži vien sedz šķirošanas, uzglabāšanas,
pārvietošanas un apstrādes izmaksas, ko pretējā gadījumā segtu uzņēmēji, kuri šo
pārtiku ziedo.
Pārtikas izšķērdēšanas vides izmaksas sedz visa sabiedrība, un tās galvenokārt izpaužas kā
aizvien pieaugošs dabas resursu trūkums (kas ilgtermiņā var paaugstināt šo resursu
cenu). I pielikumā, izmantojot divus konkrētus piemērus, ir parādīts, kā tirgus faktori
ietekmē pārtikas izšķērdēšanu. Lai gan šie tirgus faktori nav šā ziņojuma uzmanības centrā,
Palāta atzīst to nozīmi cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu. Komisija un Eiropas Parlaments12 ir
atzinuši šo faktoru lomu pārtikas apgādes ķēdē.
Pārtikas izšķērdēšana un ES
15. Pārtikas izšķērdēšana ir globāla problēma. Kaut arī pēc būtības ES rīcībai attiecībā uz
pārtikas atkritumiem pasaules līmenī būs ierobežota ietekme, ES kā svarīga starptautiskā
mēroga dalībniece var ietekmēt izšķērdētās pārtikas apjomu, izmantojot dažādas politikas
jomas, par kurām tā ir atbildīga (piemēram, kopējo lauksaimniecības politiku, kopējo
zivsaimniecības politiku, pārtikas nekaitīguma politiku, atkritumu apsaimniekošanas politiku).
Šajā kontekstā atbildību uzņemas Komisija, jo tā ir iniciatore ES tiesību normām, kuras var
ietekmēt pārtikas izšķērdēšanu.
16. Eiropas Komisijā par pārtikas izšķērdēšanas jautājumiem atbild Veselības un pārtikas
nekaitīguma ģenerāldirektorāts (ĢD). Šajā saistībā tas veic vairākus pasākumus (piemēram,
veidojot darba un ekspertu grupas) un ierosina komunikācijas iniciatīvas. Pārtikas

12

EP informatīvs paziņojums par iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību “Unfair Trading Practices
in the Business-to-Business Food Supply Chain” [Negodīga tirdzniecības prakse uzņēmumu
savstarpējās attiecībās pārtikas apgādes ķēdē]
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_E
N.pdf).
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izšķērdēšanas novēršanā sava loma ir arī vairākiem citiem Komisijas ĢD, jo vairāku
ES politikas jomu, piemēram, lauksaimniecības politikas, zivsaimniecības politikas, pārtikas
nekaitīguma politikas, atkritumu apsaimniekošanas politikas tiesību normas var ietekmēt
pārtikas izšķērdēšanu (sk. II pielikumu).
17. Ne mazāk svarīga ir dalībvalstu atbildība attiecībā uz pārtikas atkritumiem. Dalībvalstis
var veicināt vai kavēt pārtikas izšķērdēšanas novēršanu un pārtikas ziedošanu atkarībā no tā,
kā tās īsteno ES tiesību normas. Var apgalvot, ka dalībvalstu atbildība ir pat lielāka, jo tās var
uzsākt arī savas iniciatīvas (ko ES regulējums neparedz), lai risinātu pārtikas izšķērdēšanas
problēmu 13.
REVĪZIJA
Revīzijas tvērums un pieeja
18. Par pārtikas izšķērdēšanu ir daudz pētījumu, bet nevienā no tiem galvenā uzmanība nav
pievērsta ES 14 atbildībai šajā jomā. Tāpēc Palātas veiktās revīzijas mērķis bija sniegt
visaptverošu analīzi par pārtikas izšķērdēšanu no ES vispārējās perspektīvas.
19. Palāta atzīst, ka šīs revīzijas kontekstā caurskatītajām politikas jomām un tiesību normām
ir citi mērķi, nevis pārtikas izšķērdēšanas novēršana. Lai gan dažādie ES instrumenti nav
konkrēti paredzēti pārtikas izšķērdēšanas problēmas risināšanai, tie tomēr ietekmē pārtikas
ķēdes dažādo dalībnieku uzvedību. No tās ir atkarīgs, vai izšķērdētās pārtikas apjoms
palielināsies vai samazināsies. ES spēj ietekmēt pārtikas izšķērdēšanu, izmantojot tās rīcībā
esošos dažādos fondus un tiesību normas, kas iespaido pārtikas apgādes ķēdes dalībnieku
darbību. Šī revīzija koncentrējas tikai un vienīgi uz novēršanu un pārtikas ziedošanu, jo
saskaņā ar pārtikas atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju (sk. 1. attēlu) tie abi ir
ieteicamākie pasākumi cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu.

13

Dalībvalstu iniciatīvas šīs revīzijas tvērumā nav iekļautas. Ilustratīviem mērķiem ir ietverti tikai
konkrētas prakses piemēri.

14

Ar ES saprot ES iestādes (kuru pienākums ir izstrādāt dažādas politikas jomas un tiesību normas)
un dalībvalstis (kuru pienākums ir īstenot šīs politikas jomas un normas).
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20. Palāta apzināja II pielikumā norādītos ES instrumentus (fondus un ar fondiem nesaistītas
tiesību normas), kas ietekmē pārtikas izšķērdēšanas novēršanu un/vai ziedošanas
veicināšanu. Šajā ziņojumā pārtikas apgādes ķēdes posmi ir klasificēti četrās grupās (ražotāji,
pārstrādātāji, mazumtirgotāji un patērētāji).
21. Revīzijas galvenais mērķis bija novērtēt, vai ES tiesību normas un to īstenošana
dalībvalstīs veicina dažādo pārtikas apgādes ķēdes dalībnieku pozitīvu uzvedību attiecībā uz
pārtikas izšķērdēšanu. Vispārējais revīzijā aplūkotais jautājums bija šāds:
“Vai ES veicina resursu ziņā efektīvu pārtikas apgādes ķēdi, efektīvi cīnoties pret pārtikas
izšķērdēšanu?”
22. Revīzijā tika ņemta vērā politikas jomu un tiesību normu ietekme uz pārtikas
izšķērdēšanu tikai pašā Eiropas Savienībā, neņemot vērā ietekmi valstīs ārpus ES.
23. Šajā ziņojumā ir, pirmkārt, novērtēts, cik lielā mērā Komisija kā ES izpildvara ir īstenojusi
augsta līmeņa politiskos paziņojumus par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu. Otrkārt, tajā ir
aprakstītas pašreizējo politikas jomu neizmantotās iespējas, kā cīnīties pret pārtikas
izšķērdēšanu.
24. Revīzijā aptvertais laikposms:
• attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku (KLP): 2007.–2013. gada un 2014.–
2020. gada periods;
• attiecībā uz Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu (EJZF): attiecīgi 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada periods;
• attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD): 2014.–2020. gada
periods;
• attiecībā uz tiesību normām, kas nav saistītas ar fondiem: revīzijā tika ņemtas vērā tiesību
normas, kas bija spēkā revīzijas laikā, kā arī publicētie priekšlikumi jauniem tiesību aktiem.
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25. Revīzija tika veikta no 2015. gada jūlija līdz 2016. gada maijam 15, un pierādījumi tika
vākti:
• pārbaudot dokumentus un iztaujājot Komisijas departamentus. Revīzijā tika iesaistīti seši
ģenerāldirektorāti: Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD (SANTE), Iekšējā tirgus,
rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD (GROW), Lauksaimniecības un lauku
attīstības ĢD (AGRI), Vides ĢD (ENV), Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD (MARE) un
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD (EMPL);
• apmeklējot piecas dalībvalstis: Itāliju (Lacio), Nīderlandi, Portugāli, Rumāniju un Somiju.
Ikvienā no šīm no dalībvalstīm parasti tika apmeklēta Lauksaimniecības ministrija
(jautājumos par KLP un EJZF), Vides ministrija (par stratēģiju un jautājumiem saistībā ar
Atkritumu direktīvu), Sociālo lietu ministrija (par FEAD), Veselības ministrija (par tiesību
aktu kopumu pārtikas un higiēnas jomā) un Finanšu ministrija (par finanšu stimuliem). Uz
vietas tika apmeklēti arī attiecīgie ES atbalsta saņēmēji;
• rīkojot apspriedes ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp ar COPA un
COGECA, Independent Retail Europe, WRAP (Apvienotās Karalistes labdarības
organizācija), SOMARO (Rumānijas bezpeļņas organizācija) un ES pētniecības projekta
FUSIONS pārstāvjiem, Francijas Nacionālās asamblejas deputātu, Apvienotās Karalistes
Lordu palātas darba komitejas pārstāvjiem un Apvienotās Karalistes pārstāvi ANO/EEK
standartu komitejas sanāksmēs.
APSVĒRUMI
Augsta līmeņa politiskie paziņojumi nav pietiekami īstenoti praksē
26. Pēdējos gados cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu kļūst aizvien svarīgāka, un tā nonāk
sabiedriskās apspriešanas uzmanības lokā visos politiskajos līmeņos (sk. III pielikumu).
Eiropas Parlaments ir vairākkārt (2011., 2012., 2015. un 2016. gadā) aicinājis Komisiju veikt
pasākumus, lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu. Dalībvalstis ir sākušas izvirzīt mērķus

15

Tomēr ziņojumā ir ietverti galvenie ar pārtikas izšķērdēšanu saistītie politiskie paziņojumi, kas
sniegti līdz 2016. gada 1. jūlijam.
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pārtikas izšķērdēšanas samazināšanai, un Eiropas Savienības Padome, G20 un Apvienoto
Nāciju Organizācija ir uzsvērušas vajadzību cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu visā pārtikas
apgādes ķēdē. Piemēri:


Eiropas Parlaments “aicina Komisiju veikt praktiskus pasākumus ar mērķi līdz
2025. gadam uz pusi samazināt pārtikas izšķērdēšanu un vienlaicīgi novērst
bioloģisko atkritumu veidošanos” (2011. gads);



G20 uzskata, ka “pārtikas zudumu un izšķērdēšanas samazināšana ir labs
G20 kolektīvās rīcības mērķis” (2015. gads);



Apvienoto Nāciju Organizācija savā ilgtspējīgas attīstības programmā norādīja, ka tās
mērķis līdz 2030. gadam ir “uz pusi samazināt pārtikas izšķērdēšanu pasaules mērogā
uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patēriņa līmenī, kā arī samazināt
pārtikas zudumus ražošanas un piegādes ķēdēs, tostarp zudumus pēc ražas
novākšanas” (2015. gads);



Eiropas Savienības Padome “atbalsta visu dalībnieku centienus samazināt pārtikas
atkritumus, kas palīdzēs sasniegt ilgtspējīgas attīstības 12.3. mērķi, proti, līdz
2030. gadam uz pusi samazināt izšķērdēto pārtiku uz iedzīvotāju pasaules mērogā
mazumtirdzniecības un patērētāju līmenī, kā arī samazināt pārtikas zudumus
ražošanas un piegādes ķēdēs, tostarp zudumus pēc ražas novākšanas”
(2016. gads) 16.

Neraugoties uz šiem vairākkārt sniegtajiem politiskajiem paziņojumiem, Komisijas reakcija uz
tiem laika gaitā kļuva aizvien atturīgāka un līdz šim veiktie pasākumi bija fragmentāri un
neregulāri.

16

Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumi par ES rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku
(10444/16 — Padomes 3476. sanāksmes iznākums). Šie secinājumi tika sīkāk izklāstīti Padomes
2016. gada 28. jūnija secinājumos par pārtikas zudumiem un pārtikas izšķērdēšanu (10730/16 —
Padomes 3479. sanāksmes rezultāti).
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Laika gaitā samazinās Komisijas stratēģiskajos dokumentos izvirzītie mērķi
27. Komisijai kā ES izpildvarai ir jāņem vērā laika gaitā formulētie augsta līmeņa politiskie
paziņojumi. Kopš 2011. gada Komisija ir publicējusi vairākus dokumentus, kuros tā apņemas
cīnīties pret pārtikas izšķērdēšanu:
- 2011. gada septembra “Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā” 17 Eiropas
Komisija atzina pārtiku par vienu no galvenajām jomām, kurās jāuzlabo resursu
efektivitāte. Šajā ceļvedī ir arī norādīts, ka 2013. gadā tiks publicēts paziņojums par
ilgtspējīgu pārtiku un tajā Komisija plašāk izvērtēs arī to, kā visā pārtikas apgādes ķēdē
ierobežot pārtikas izšķērdēšanu. Līdz 2016. gada jūnijam minētais paziņojums vēl
nebija publicēts;
- pēc sabiedriskās apspriešanas, ko 2013. gada vasarā rīkoja Komisija par tematu
“Pārtikas sistēmas ilgtspēja”, ietverot sadaļu par pārtikas izšķērdēšanas novēršanu un
samazināšanu, 2014. gada jūlijā Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvai 18, ar ko cita starpā groza Atkritumu direktīvu. Tomēr 2014. gada
decembrī Eiropas Komisija atsauca jaunās atkritumu direktīvas priekšlikumu, paužot
nodomu to aizstāt ar kaut ko “vērienīgāku” 19;
- 2015. gada decembrī Komisija pieņēma aprites ekonomikas tiesību aktu kopumu, kurā
ietverti pārskatītie tiesību aktu priekšlikumi par atkritumiem. Šajos priekšlikumos ir
integrēts jautājums par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu.
28. Tomēr, analizējot iepriekš minētos dokumentus, Palāta konstatēja, ka Komisijas izvirzīto
mērķu vēriens attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu laika gaitā ir samazinājies. Kā
parādīts 3. attēlā, izšķērdēšanas samazināšanas mērķi ir kļuvuši mazāk vērienīgi, dalībvalstīm
17

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm

18

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2008/98/EK par
atkritumiem, 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, 1999/31/EK par atkritumu
poligoniem, 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un
akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem, un 2012/19/ES par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem”, COM(2014) 397 final, 2.7.2014.

19

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-2723_en.htm
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noteiktais pienākums ziņot par pārtikas izšķērdēšanu ir atlikts uz vēlāku laiku, termiņš, līdz
kuram Komisijai ir jāpieņem īstenošanas akts par vienotas pārtikas atkritumu apjoma
mērīšanas metodikas izveidi, ir vairākkārt atlikts, un joprojām nav vienotas ES definīcijas
attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu. Tāpat arī nekad nav noteikta bāzes līnija (attiecīgā gada
atskaites līmenis), uz kuras pamata izvirzīt pārtikas izšķērdēšanas samazināšanas mērķus
(sk. 1. izcēlumu).
1. izcēlums. Kāpēc ir svarīga “bāzes līnija”?
Lai izvirzītu pamatotus izšķērdēšanas samazināšanas mērķus un varētu arī novērtēt jebkādas
iespējamās iniciatīvas, ir vajadzīgs saskaņots sākumpunkts jeb “bāzes līnija”, kas norāda pārtikas
izšķērdēšanas pašreizējo līmeni. Dalībvalstu un citu NVO līdz šim ierosināto iniciatīvu autori apgalvo,
ka izšķērdētās pārtikas apjoms procentuālā izteiksmē ir būtiski samazinājies, bet bez kopējas bāzes
līnijas šādu iniciatīvu relatīvos panākumus novērtēt ir grūti. Tāpēc, īstenojot turpmāko ES politiku cīņā
pret pārtikas izšķērdēšanu, ir jāvienojas par ES bāzes līniju.
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3. attēls. Svarīgāko aspektu izmaiņas Komisijas stratēģiskajos dokumentos, kuri attiecas uz
pārtikas izšķērdēšanu
2011. gada ceļvedis

Mērķis

2014. gada priekšlikums
jaunai atkritumu direktīvai

2015. gada aprites
ekonomikas tiesību aktu
kopums

Līdz 2020. gadam “uzturā
derīgu pārtikas produktu
izmešana atkritumos
ES ir jāsamazina uz pusi”

No 2017. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada
31. decembrim vismaz
par 30 % jāsamazina
pārtikas atkritumu
apjoms

ES un dalībvalstis apņēmās
sasniegt mērķi līdz
2030. gadam uz pusi samazināt
izšķērdēto pārtiku uz
iedzīvotāju pasaules mērogā
mazumtirdzniecības un
patērētāju līmenī, kā arī
samazināt pārtikas zudumus
ražošanas un piegādes ķēdēs

Nav ietverts

Dalībvalstu pirmais
ziņojums jāiesniedz
2020. gada 31. decembrī

Dalībvalstu pirmais
ziņojums jāiesniedz tikai
2023. gada 30. jūnijā

Nav ietverts

Komisijai līdz 2017. gada
31. decembrim ir
jāpieņem īstenošanas
akti par vienotiem
nosacījumiem
dalībvalstu veikto
pārtikas atkritumu
rašanās novēršanas
pasākumu īstenošanas
uzraudzībai

Nav noteikts termiņš, līdz
kuram Komisijai ir
jāpieņem īstenošanas
akts par vienotas pārtikas
atkritumu apjoma
mērīšanas metodikas
izveidi

Dalībvalstu veiktā
uzraudzība

Metodika

Definīcija

Nav ietverts

Ietverts

Vairs nav ietverts

Pārtikas atkritumu
apsaimniekošanas
hierarhija

Nav ietverts

Ietverts

Vairs nav ietverts

29. Lai gan īpašas ES politikas attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu nav, dažādas ES politikas
jomas šo jautājumu ietekmē vai varētu ietekmēt. Tomēr Komisija šīs politikas jomas nav
pārskatījusi, lai novērtētu, vai tās ir pietiekami saskaņotas ar vajadzību cīnīties pret pārtikas
izšķērdēšanu (šis jautājums ir sīkāk apskatīts 33.–80. punktā). Dalībvalstis ir atzinušas, ka ir
jācīnās pret pārtikas izšķērdēšanu, bet, tā kā nav ES līmenī saskaņotas politikas, šo jautājumu
ir risinājušas dažādos veidos, tostarp izmantojot likumdošanas pieeju (sk. 2. izcēlumu). Dažas
dalībvalstis ir arī skaidri aicinājušas Komisiju rīkoties ES līmenī (sk. 3. izcēlumu).
2. izcēlums. Dalībvalsts reakcija uz pārtikas izšķērdēšanas problēmu: no atbalsta līdz likumdošanas
pasākumiem
Francijā 2016. gada 11. februārī tika pieņemts likums par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu. Francijas
likuma galvenās iezīmes ir šādas: a) tajā ir precizēta atkritumu apsaimniekošanas hierarhija attiecībā
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uz pārtikas atkritumiem; b) ar to ievieš naudas sodu, ko piemēro, ja uzņēmēji nekaitīgu pārtiku
patvaļīgi padara neēdamu, un c) ar to ievieš pienākumu lielveikaliem noslēgt vienošanos ar bezpeļņas
organizācijām par tādas pārtikas ziedošanu, kas citādi tiktu izšķērdēta. Attiecībā uz pēdējo punktu
Francijas likumā nav noteikts, cik liela daļa pārtikas ir jāziedo. Tādējādi, ja lielveikals noslēgs
vienošanos par to, ka tiks ziedots 1 % šādas pārtikas, likums jau būs ievērots.

3. izcēlums. Dalībvalstis aicina ES uz saskaņotu rīcību, lai cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu
Apvienotās Karalistes Lordu palāta 2015. gada jūlijā Apvienotās Karalistes valdības vārdā uzsāka pašu
pirmo Zaļās kartes

20

iniciatīvu pārtikas izšķērdēšanas jomā. To kopīgi parakstīja vēl 15 citu valstu

parlamentu un palātu komiteju priekšsēdētāji, aicinot Eiropas Komisiju pieņemt stratēģisku pieeju
pārtikas izšķērdēšanas samazināšanai. Zaļajā kartē tika atzīts, ka “ES līmeņa stratēģija varētu palīdzēt
nodrošināt saskaņotu pieeju šīs problēmas risināšanai”. Komisija savā atbildē apsolīja
“ierosinājumiem pievērst īpašu uzmanību”, ievērojot aprites ekonomikas tiesību aktu kopumu (šā
tiesību aktu kopuma ierobežojumi attiecībā uz cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu ir aprakstīti 28. punktā
un atspoguļoti 3. attēlā).

Fragmentāri un neregulāri pasākumi tehniskajā līmenī
30. Lai gan ar pārtikas izšķērdēšanu saistīti jautājumi ir apspriesti daudzos forumos
(piemēram, Augsta līmeņa forumā pārtikas apgādes ķēdes darbības uzlabošanai), Komisijas
rīcība tehniskā līmenī ir aprobežojusies ar darba grupu un ekspertu grupu izveidi. Šīs grupas
tika izveidotas, lai apspriestos ar ieinteresētajām personām un palīdzētu Komisijai un
dalībvalstīm noteikt veidus, kā novērst un samazināt pārtikas izšķērdēšanu, neapdraudot
pārtikas nekaitīgumu. 2012. gadā Komisija izveidoja darba grupu pārtikas zudumu un
izšķērdēšanas jautājumos (turpmāk — Darba grupa). Tās dalībnieki bija pārtikas apgādes
ķēdes ieinteresētās personas 21 un dažādu Eiropas Komisijas departamentu 22 pārstāvji.

20

Zaļā karte ir jauna iniciatīva saskaņā ar Lisabonas līguma 1. protokola 9. pantu, kas ļauj
ES dalībvalstu parlamentiem apvienot spēkus, lai iesniegtu priekšlikumus Komisijai un tādējādi
ietekmētu ES politikas izstrādi.

21

Galvenokārt Eiropas jumta organizācijas, kas pārstāv ražotājus, pārstrādātājus, produktu
piegādātājus, mazumtirgotājus, iepakošanas uzņēmumus un pētniecības iestādes.
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31. Komisija 2014. gadā izveidoja ekspertu grupu pārtikas zudumu un izšķērdēšanas
jautājumos (turpmāk — Ekspertu grupa). Tās dalībnieki bija dalībvalstu un dažādu attiecīgo
Eiropas Komisijas direktorātu 23 pārstāvji. Līdz šim Ekspertu grupa ir tikusies divreiz.
2015. gada rudenī Komisija aicināja dalībvalstu ekspertus izstādes Expo 2015 ietvaros
2015. gada oktobrī piedalīties īpašā konferencē par pārtikas izšķērdēšanas novēršanu.
2016. gada aprīlī Komisija publicēja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus dalībai jaunā
platformā, kas izveidota ar mērķi risināt pārtikas izšķērdēšanas problēmas. Nav precizēts, vai
šī platforma darbosies papildus Ekspertu grupai vai to aizstās.
32. Ne Darba grupas, ne arī Ekspertu grupas sanāksmes nenotika pietiekami bieži, lai radītu
impulsu reālām pārmaiņām (sk. 4. izcēlumu). Turklāt rīcību pārtikas izšķērdēšanas jomā
kavēja tas, ka netika nodrošināta nepārtrauktība, jo mainījās atbildības jomas Komisijā 24, no
vienas puses, un sanāksmes dalībnieku sastāvs, no otras puses.
4. izcēlums. Nekas faktiski neliecina par Darba grupas un Ekspertu grupas panākumiem
– Kopš pirmās sanāksmes 2012. gada oktobrī tiek uzsvērts, ka ir jāprecizē pārtikas ziedošanas
jautājums. 2014. gada maijā SANCO ĢD paziņoja, ka izstrādās ES pamatnostādnes, lai veicinātu
ziedošanu. Līdz 2016. gada jūnijam pamatnostādnes vēl nebija publicētas (sk. arī 72. punktu).
– 2013. gada februārī Komisija norādīja, ka pētīs, kāpēc dažas dalībvalstis no tirgus izņem produktus,
kuriem beidzies minimālais derīguma termiņš. 2014. gada novembrī Ekspertu grupa konstatēja, ka ir
vajadzīgi ES norādījumi attiecībā uz tādu pārtikas produktu tirdzniecību, kuriem beidzies minimālais
derīguma termiņš. Līdz 2016. gada jūnijam šādi norādījumi vēl nebija sagatavoti.

22

SANCO ĢD, ENV ĢD, AGRI ĢD visās sanāksmēs un RTD ĢD, TAXUD ĢD, ENER ĢD, ENTR ĢD,
MARKT ĢD dažās citās sanāksmēs.
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SANCO/SANTE ĢD, AGRI ĢD un —atkarībā no sanāksmes —CNECT ĢD, ENTR ĢD, TAXUD ĢD,
GROW ĢD, RTD ĢD, Eurostat.

24

Lai gan pārtikas atkritumu jomu kopš 2012. gada koordinēja SANTE ĢD, atbildība par šiem
jautājumiem 2015. gada 1. janvārī no ENV ĢD tika novirzīta SANTE ĢD (A6 nodaļai). 2016. gada
1. februārī to novirzīja vēlreiz — SANTE ĢD E1 nodaļai.

24
– 2014. gada maijā Komisija minēja iespēju pagarināt to produktu sarakstu, kuriem nav vajadzīgs
minimālais derīguma termiņš (Regulas (ES) Nr. 1169/2011 25 X pielikums). Tā kā trūkst informācijas
(piemēram, par šāda pasākuma faktisko ietekmi uz pārtikas izšķērdēšanu, patērētāju uzvedību, uz to,
kā noteikt, kurus produktus iekļaut sarakstā), nekādi konkrēti pasākumi līdz šim nav veikti. Komisija ir
norādījusi, ka veiks pētījumu par datumu marķēšanu un pārtikas izšķērdēšanas novēršanu.
– Vairāki sanāksmēs ierosinātie jautājumi sīkāk netika izskatīti. Viens no tiem ir Eiropas inovācijas
partnerības (EIP) potenciāls, lai palīdzētu samazināt pārtikas izšķērdēšanu, kā arī iespēja stimulēt īsās
apgādes ķēdes vai vajadzība ņemt vērā visas attiecīgās politikas jomas.

Pašreizējās politikas jomas varētu labāk saskaņot, lai efektīvāk cīnītos pret pārtikas
izšķērdēšanu
33. Eiropas Savienība ietekmē tās iedzīvotāju ikdienu vairākos veidos, piemēram, ar regulām
un direktīvām, dažkārt arī finansējot projektus, ieguldījumus vai noteiktu praksi un tādējādi
stimulējot noteikta veida uzvedību. Palāta aplūkoja vairākas ES politikas jomas, kas varētu
ietekmēt dažādo pārtikas apgādes ķēdes dalībnieku uzvedību attiecībā uz pārtikas
izšķērdēšanu (lauksaimniecība, zivsaimniecība, pārtikas nekaitīgums, vide, sociālās lietas un
nodokļi). Lai gan pārtikas izšķērdēšanas novēršana nav šo politikas jomu galvenais mērķis,
Palātas revīzija koncentrējās uz tiem aspektiem, kas varētu vai nu palīdzēt novērst pārtikas
atkritumu rašanos, vai arī veicināt pārtikas ziedošanu. Palāta apzināja vairākas iespējas, kā
cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu integrēt pašreizējās politikas jomās. Šīs iespējas vēl nav
izmantotas.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas
Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK,
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un
2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

25

Politikas jomu saskaņošana, lai uzlabotu pārtikas izšķērdēšanas novēršanu
Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)
34. Pārtika tiek izšķērdēta rodas visā pārtikas apgādes ķēdē (sk. 1. tabulu). Ar tiešajiem
maksājumiem, tirgus pasākumiem un lauku attīstības maksājumiem KLP var ietekmēt
pārtikas atkritumu rašanos pārtikas apgādes ķēdes ražošanas, pārstrādes un
mazumtirdzniecības posmos. Turklāt, ņemot vērā, ka jaunā KLP īpaši uzsver ideju par resursu
efektivitāti 26, ir pamats gaidīt, ka KLP pievērsīsies arī pārtikas izšķērdēšanas jautājumam.
KLP vēsturiskā attīstība un pašreizējie tiešie maksājumi
35. KLP pirmajos gados fiksētas produktu cenas un eksporta kompensācijas stimulēja
lauksaimniekus ražot lauksaimniecības produktus. No pagājušā gadsimta 70. gadiem līdz
90. gadu sākumam tas radīja pārpalikumus un milzīgus tādu produktu kā sviests, vājpiena
pulveris, graudaugi un liellopu gaļa krājumus visā ES. Pēc KLP reformas 1992. gadā atbalsta
likmes tika būtiski samazinātas, un, lai kompensētu samazinājumu, tika ieviesti saistītie tiešie
maksājumi 27. Sākot ar 2005. gadu, nākamais solis uz tirgu balstītas KLP virzienā bija tiešo
maksājumu atdalīšana no ražošanas. ES eksporta kompensāciju izdevumi kopš 1990. gadiem
ir samazinājušies, un pašlaik visām eksporta kompensācijām piemēro nulles likmi.
36. Pēc šīm secīgajām sekojošajām KLP reformām produkcijas pārpalikumi krasi samazinājās
un intervences krājumu līmenis kritās. No produktu atbalsta pārejot uz atbalstu ražotājiem,
pirmo gadu pārprodukcija tika efektīvi samazināta, kas, iespējams, veicināja pārtikas
izšķērdēšanas samazināšanos.

26

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 39. panta 1. punkta a) un
c) apakšpunktu KLP galvenie mērķi ir atbalstīt lauku saimniecību ekonomisko dzīvotspēju un
lauksaimniecības produktu tirgu stabilitāti. Tomēr 39. panta 1. punkta a) apakšpunkts paredz arī
“ražošanas faktoru (..) optimālu izmantojumu”, t. i., dabas resursu ilgtspējīgu un efektīvu
izmantošanu. Šajā kontekstā ir būtisks arī 11. pants: “Nosakot un īstenojot Savienības politiku un
darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību.”
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Kompensācijas lauksaimniekiem, kas saistītas vai nu ar noteiktiem apgabaliem (vai ražību), vai
noteiktu dzīvnieku skaitu.
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37. Mūsdienās lielākā daļa tiešo maksājumu vairs tieši neatbalsta īpaša kultūrauga
audzēšanu vai produkta ražošanu — tie tikai netieši veicina lauksaimniecības produktu
ražošanu, finansiāli atbalstot ražotājus. 2013. gadā ES tiešie maksājumi sasniedza
EUR 41,7 miljardus. Saskaņā ar FAOSTAT datiem tajā pašā gadā ES saražoja turpmāk
norādītos produktu apjomus (sk. 2. tabulu). 4. attēlā ir parādīti ar dažādiem
lauksaimniecības produktiem saistītās izšķērdētās pārtikas ikgadējie apjomi visā pasaulē. Lai
gan šie skaitļi nav tieši salīdzināmi, tie rāda, ka ES atbalsts tiek tieši vai netieši sniegts
produktiem, kas pasaulē tiek izšķērdēti lielos apjomos.
2. tabula. ES lauksaimniecības produkcijas apjoms 2013. gadā (miljonos tonnu)
Graudaugi

Cieti saturošas
saknes

309,55
Avots: FAOSTAT.

54,44

Eļļas augi un
pākšaugi
34,62

Augļi
62,19

Gaļa
44,3

Piens un olas
164,33

Dārzeņi
64,66
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4. attēls. Ar lauksaimniecības produktiem saistītās izšķērdētās pārtikas ikgadējie apjomi
pasaulē (pa preču grupām)
450
400
350
300

miljoni tonnu

250
200
150
100
50
0
Graudaugu
produkti
(izņemot alu)
1. preču grupa

Cieti saturošas
saknes

Eļļas augi un
pākšaugi

Augļi
(izņemot vīnu)

2. preču grupa

3. preču grupa

4. preču grupa

Gaļa

Piena produkti
Dārzeņi
(izņemot sviestu)
un olas
5. preču grupa 7. preču grupa 8. preču grupa

Avots: FAO tehniskais ziņojums “Food wastage footprint. Impacts on Natural Resources” [Pārtikas izšķērdēšanas
ietekme uz dabas resursiem], Roma, 2013. g., 103. lpp. (http://www.fao.org/docrep/018/ar429e/ar429e.pdf).

38. Neliela daļa ES tiešo maksājumu (2014. gadā aptuveni 6 %) joprojām ir saistīti ar
ražošanu. Šajā kontekstā dalībvalstis var izmantot BSA (brīvprātīgu saistīto atbalstu).
Izmantojot šo shēmu (kas pieejama kopš 2015. gada), lielākā daļa dalībvalstu savos tiešajos
maksājumos palielināja saistītā atbalsta daļu. Desmit dalībvalstis saistīto maksājumu daļu
palielināja par vairāk nekā desmit procentpunktiem (piemēram, Polijā 2014. gadā tie veidoja
3,5 % no tiešajiem maksājumiem, bet 2015. gadā šī daļa pieauga līdz 15 %). Vēl piecas
dalībvalstis šo daļu palielināja par vairāk nekā septiņiem procentpunktiem. Svarīgākās
produktu grupas, par kurām saņem saistītos maksājumus, ir liellopu gaļa (41 % no kopējā
apjoma), piens (20 %), aitas un kazas (12 %) un proteīnaugi (11 %).
39. “Saistīto atbalstu var piešķirt tikai tādām nozarēm vai tādiem dalībvalsts reģioniem,
kuros konkrēti lauksaimniecības veidi vai konkrētas lauksaimniecības nozares, kas ir īpaši
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svarīgas ekonomisku, sociālu un/vai ar vidi saistītu iemeslu dēļ, saskaras ar zināmām
grūtībām 28.” Ņemot par piemēru piena nozari, skaitļi rāda, ka vairākas dalībvalstis (Čehijas
Republika, Francija, Polija, Itālija, Spānija, Lietuva, Slovākija un Malta) atbalsta visus savus
piensaimniekus, izmantojot BSA. Tā kā atbalsts ir saistīts ar dalībvalstu paziņoto piena govju
skaitu, praksē tas var radīt stimulu saglabāt vai pat palielināt pašreizējo ražošanas apjomu,
lai gan regula paredz to nepieļaut 29. Revīzijā tika konstatēti šādu gadījumu piemēri, un
Komisija atzīst, ka šo risku tās veiktās pārbaudes nesedz. Pārtikas izšķērdēšanas kontekstā
saistītie maksājumi stimulē konkrētu produktu ražošanu, attiecībā uz kuriem pastāv risks, ka
nebūs pieprasījuma.
40. Komisija nav veikusi nekādus pētījumus par secīgo KLP reformu (tostarp atsaistīšanas)
ietekmi uz lauksaimniecības produkcijas apjomu un to, kā tas varētu ietekmēt pārtikas
izšķērdēšanu. Savos ES tiešo maksājumu ietekmes novērtējumos Komisija nekad nav
ietvērusi pārtikas atkritumu novērtējumu un nav izvērtējusi to, cik lielā mērā saistītie
maksājumi stimulē tādu konkrētu produktu piedāvājumu, attiecībā uz kuriem pastāv risks, ka
pieprasījuma nav (sk. 4. attēlu).
Tirgus pasākumi
41. Tirgus intervences pasākumi (publiskā intervence, privātās uzglabāšanas atbalsts,
izņemšana no tirgus, priekšlaicīga ražas novākšana un ražas nenovākšana) veido nelielu KLP
budžeta daļu, un kopš 90. gadu vidus pēc KLP 1992. gada reformas tos izmanto aizvien retāk.
Šos pasākumus izmanto, lai atbalstītu to (turpmāko) krājumu izņemšanu, kas pārsniedz
pieprasījumu, kad samazinās cenas. Šos produktus var uzglabāt, līdz pieaug tirgus cena, un
tad laist atpakaļ tirgū, lai pārdotu, eksportētu vai ziedotu, vai arī no tiem var atbrīvoties citā
veidā (piemēram, iznīcinot). Tādējādi tirgus pasākumi var izraisīt pārtikas izšķērdēšanu tieši
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko
izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic
saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu
(EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.),
52. panta 3. punkts.
Regula (ES) Nr. 1307/2013, 52. panta 5. punkts.
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(ražas priekšlaicīgas novākšanas un nenovākšanas gadījumā) un var to veicināt (it īpaši,
produktus izņemot no tirgus).
42. Komisija norāda, ka tirgus pasākumiem ir divi galvenie mērķi: a) nepārtraukta orientācija
uz tirgu un b) drošības tīkls lauksaimniekiem nopietnu tirgus traucējumu gadījumā 30. Tomēr
Komisija nav noteikusi drošības tīkla apmēru, un atkarībā no tā, kā tiek izmantoti tirgus
pasākumi, iespējams sasniegt tikai vienu no šiem diviem mērķiem. Attiecība starp tirgus
pasākumu izmantošanu un pārtikas izšķērdēšanu ir aprakstīta kādā Zviedrijas pētījumā 31: “Ja
cenas ir tik zemas, ka situāciju var uzskatīt par krīzi, ES lauksaimniecības politika piedāvā
atbalstu ražotājiem. Ja šos līdzekļus izmanto, lai atbalstītu strukturālas pārprodukcijas
situāciju, nevis tikai steidzami risināmas krīzes laikā, tas var ne vien pastiprināt strukturālo
nelīdzsvarotību, bet arī palielināt pārtikas izšķērdēšanu.”
43. Publiskās intervences mehānismu kopš KLP 1992. gada reformas izmanto aizvien mazāk.
Lielākā daļa saskaņā ar publisko intervenci uzglabāto produktu tika laisti atpakaļ tirgū vai
ziedoti grūtībās nonākušiem cilvēkiem, un pašreizējais krājumu līmenis ir ļoti zems. Tomēr
pēdējā laikā krājumi ir atkal sākuši pieaugt 32. Šajā situācijā var kļūt svarīgāka iespēja
produktus izdalīt bez maksas. Tomēr juridiskie pasākumi, kas vajadzīgi, lai tas būtu
iespējams, pašlaik vēl nav ieviesti (sk. 75. un 76. punktu).
44. No 2008. līdz 2015. gadam no ES tirgus tika izņemti 1,8 miljoni tonnu augļu un dārzeņu
un vairāk nekā 45 500 hektāros zemes tika priekšlaicīgi novākta vai netika novākta raža. Kā
kompensāciju attiecīgajiem ražotājiem ES samaksāja 380 miljonus EUR. Saskaņā ar Komisijas
sniegto informāciju 66 % izņemto produktu tika izmesti atkritumos. Papildus šīm tiešajām
izmaksām (ražotājiem samaksātā kompensācija) pārtikas izšķērdēšanas kopējās izmaksās
30

SEC(2011) 1153 final/2, 20.10.2011., “Impact Assessment. Common Agricultural Policy towards
2020” [Ietekmes novērtējums. Kopējā lauksaimniecības politika 2020. gada perspektīvā],
5. pielikums “Tirgus pasākumi”, 12. lpp.

31

K. Mattson, “Why do we throw away edible fruit and vegetables?” [Kāpēc mēs izmetam ēdamus
augļus un dārzeņus?], ziņojums 2014:5 EN, Tirdzniecības un tirgu nodaļa, finansējusi Zviedrijas
Valsts pārtikas aģentūra (22. lpp.).

32

Dati, ko 2016. gada augustā publicēja Komisijas Piena tirgus novērošanas centrs, rāda, ka
krājumi pēdējā laikā ir pieauguši (http://ec.europa.eu/agriculture/marketobservatory/milk/pdf/eu-stocks-butter-smp_en.pdf).
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jāietver produktu ražošanas un transportēšanas izmaksas, kā arī radīto atkritumu apstrādes
izmaksas. Turklāt jāņem vērā arī saistītās vides izmaksas visā produktu aprites ciklā.
45. Katru gadu šie tirgus pasākumi ietekmē tūkstošiem tonnu produktu, un daļa no tiem tiek
iznīcināti. Tāpēc ir lietderīgi novērtēt plānoto tirgus pasākumu potenciālo ietekmi uz pārtikas
izšķērdēšanu vai tās novēršanu. Šāds novērtējums netika veikts ne pēdējās KLP reformas
kontekstā, ne arī attiecībā uz tirgus pasākumiem, kas veikti kopš 2014. gada (reaģējot uz
Krievijas importa aizliegumu un ražotāju cenu krīzi), pēdējā gadījumā neņemot vērā to, ka
Eiropas Parlaments 2015. gada jūlija rezolūcijā aicināja Komisiju, “veicot ietekmes
novērtējumu jaunam attiecīgam likumdošanas priekšlikumam, izvērtēt tā potenciālo ietekmi
uz pārtikas atkritumu rašanos” (sk. III pielikumu).
Eksporta kompensācijas
46. Agrāk eksporta kompensācijas varēja stimulēt tādu lauksaimniecības produktu ražošanu,
kas pasaulē rada ievērojamu pārtikas izšķērdēšanas līmeni. Pasaules Tirdzniecības
organizācijas sanāksmē Nairobi 2015. gada 19. decembrī tika panākta vienošanās atcelt
eksporta subsīdijas. Šis lēmums var palīdzēt novērst šādu iespējamo pārprodukciju.
Programma “Piens skolai” un programma “Augļi skolai”
47. Saskaņā ar programmu “Piens skolai” ES subsidē izmaksas par dažādiem piena
produktiem, kas tiek izdalīti bērniem skolās. Saskaņā ar programmu “Augļi skolai”
ES nodrošina skolēnus ar augļiem un dārzeņiem, lai rosinātu jauniešus ievērot veselīgas
ēšanas paradumus33. Abas programmas paredz papildu pasākumus, kas ir obligāti augļu
programmai un fakultatīvi piena programmai. Saskaņā ar spēkā esošo regulu abu
programmu papildu pasākumi “var aptvert informāciju par pasākumiem, lai izglītotu par (..)
cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu” 34. Tomēr revīzijas laikā neviena dalībvalsts vēl nebija

33

2017. gada 1. augustā abas programmas tiks apvienotas.

34

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko
izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK)
Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013.,
671. lpp.), 23. panta 2. punkts un 26. panta 2. punkts.

31

izmantojusi iespēju veikt programmas “Piens skolai” papildu pasākumus, lai sniegtu
izglītojošu informāciju par pārtikas izšķērdēšanu un tās novēršanu. Attiecībā uz programmu
“Augļi skolai” tikai dažas dalībvalstis šim nolūkam ir izmantojušas obligātos papildu
pasākumus35.
Lauku attīstība
48. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) var palīdzēt samazināt pārtikas
izšķērdēšanu primārās ražošanas un pārtikas pārstrādes nozarē (piemēram, palīdzot
samazināt dzīvnieku mirstību saimniecībās, palīdzot samazināt ražas zudumus, uzlabojot
glabāšanas apstākļus vai palīdzot samazināt zudumus pārstrādes laikā).
49. Lai gan pārtikas izšķērdēšanas samazināšana dažādās lauku attīstības regulās nav
atsevišķi pieminēta, pārtikas atkritumu samazināšanas darbības var finansēt, izmantojot
vairākus pasākumus, tādus kā zināšanu pārnese un informācijas pasākumi, ieguldījumi
materiālajos aktīvos (piemēram, aprīkojums, kas rada mazāk bojājumu, labākas noliktavas
ražas uzglabāšanai, pielāgotas dzīvnieku novietnes, lai samazinātu saslimstību un mirstību),
dzīvnieku labturības maksājumi vai sadarbības pasākumi 36. Vienīgais izņēmums ir Lauku
attīstības regulas 53. panta 3. punkts, kurā skaidri norādīts uz EIP tīkla potenciālu nodrošināt
“mazākus zudumus pēc ražas novākšanas un mazāku pārtikas izšķērdēšanu”.
50. Komisija nav īpaši mudinājusi dalībvalstis izmantot ELFLA, lai cīnītos pret pārtikas
izšķērdēšanu. Savukārt revidētās dalībvalstis savās 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada
programmās pārtikas izšķērdēšanu nav īpaši pieminējušas un tās apkarošanu nav norādījušas
kā vajadzību vai mērķi, lai gan tām bija iespēja to darīt. Tomēr vairākas revīzijas laikā
apmeklētās dalībvalstu iestādes atzina, ka ELFLA var palīdzēt samazināt pārtikas
izšķērdēšanu, un, lai to pierādītu, sniedza konkrētu projektu piemērus (sk. 5. izcēlumu).

35

Tikai Itālija, Nīderlande, Horvātija, Slovākija un Beļģija programmas “Augļi skolai” papildu
pasākumos ir iekļāvušas ar pārtikas izšķērdēšanu saistītu izglītojošu informāciju.

36

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.), 14., 15., 17., 33. un
35. pants.
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Tomēr šie piemēri nav saistīti ar stratēģisku un plānotu pieeju cīņai pret pārtikas
izšķērdēšanu, bet vairāk ar nejaušības efektu, īstenojot ELFLA šajās konkrētajās dalībvalstīs.
Revīzijas laikā lielākā daļa dalībvalstu bija tikai sākušas veidot savus EIP nolīgumus un
projektus, tāpēc pašlaik ir grūti sniegt pārskatu par pārtikas izšķērdēšanas jautājumiem, kas
ir ietverti EIP pasākumos.
5. izcēlums. Piemēri lauku attīstības projektiem Itālijā, kuri palīdzēja samazināt pārtikas
izšķērdēšanu
a) Finansējums graudu uzglabāšanas tvertnei. Tas ļāva krasi samazināt (no aptuveni 12 % līdz 0,2 %)
pelējuma, putnu un grauzēju radītā piesārņojuma bojāto graudu apjomu.
b) Finansējums ieguldījumiem slaucamo govju ēkās (pārejot no novietnēm, kur govis tiek piesietas, uz
atvērto plānojumu ar matračiem, skrāpjiem u. c.). Ar to panāca dzīvnieku labturības un sanitāro
apstākļu uzlabošanos, kas savukārt samazināja ar mastītu slimo govju skaitu un izšķērdētā piena
daudzumu.

51. Neraugoties uz dažiem labiem piemēriem, ELFLA potenciāls, kas palīdzētu samazināt
pārtikas izšķērdēšanu ražotāju un pārstrādātāju līmenī, vēl nav pilnībā izmantots.
Kopējā zivsaimniecības politika (KZP)
52. Zvejnieki nozvejo ne tikai tās zivis, kuras viņi vēlas vai drīkst zvejot. Vēl nesen nevēlamā
nozvejas daļa tika izmesta atpakaļ jūrā — bieži vien šīs zivis vairs nebija dzīvas. Daudzi to
uzskatīja par ierobežoto resursu nepieļaujamu izšķērdēšanu. 2013. gadā tika apstiprināta
kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reforma, kuras mērķis bija izbeigt šo praksi, ieviešot
izkraušanas pienākumu. Ar Eiropas zivsaimniecības fondu 37 palīdzību dalībvalstīm bija/ir
iespēja finansēt projektus, lai sagatavotos izkraušanas pienākumam un pozitīvi ietekmētu
zivju izdzīvošanas rādītāju akvakultūrā. Vēl viens KZP elements, kas potenciāli ietekmē
pārtikas izšķērdēšanu, ir kompensāciju atcelšana par zivju izņemšanu no tirgus
(sk. 61. punktu).

37

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) 2017.–2013. gadā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonds (EJZF) 2014.–2020. gadā.
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Izmetumi jūrā un izkraušanas pienākums
53. Eiropas Parlaments un Padome uzskata, ka “nevēlamas nozvejas un izmetumi ir
ievērojama resursu šķērdēšana”, un uzliek par pienākumu izkraut visas nozvejas
(“izkraušanas pienākums”) 38. Izkraušanas pienākumu ievieš pakāpeniski no 2015. līdz
2019. gadam. Saskaņā ar šo pienākumu visas nozvejas patur uz kuģa, izkrauj un atskaita no
kvotas. Šo prasību var nepiemērot sugām, kurām ir augsts izdzīvošanas rādītājs, ja noteiktos
apstākļos tās tiek izmestas atpakaļ jūrā. Saskaņā ar regulām mazizmēra zivis nedrīkst tirgot
tieša cilvēku patēriņa mērķiem.
54. Komisija norāda, ka mērķis ir samazināt izmetumu rādītājus no 15–25 % līdz 5 % 39. Taču
izmetumu rādītāji atšķiras atkarībā no zvejas veida, sugas un gada (piemēram, izmetumi
Ziemeļjūrā, kad zvejošana notiek jūras gultnes tuvumā vai pašā gultnē (bentiskā zveja), ir
vidēji 40 % no nozvejas 40, aplēstie kopējie izmetumi Vidusjūrā ir 18,6 % no kopējās
nozvejas41). ES daudzgadu plānos, kas pašlaik tiek izstrādāti, Komisija paredz izvirzīt
konkrētākus mērķus, ņemot vērā sugu vai ģeogrāfisko apgabalu īpatnības.
55. Ir skaidrs, ka izkraušanas pienākums var palīdzēt samazināt pārtikas izšķērdēšanu, ja to
īsteno pareizi, t. i., ja tā rezultātā palielinās selektivitāte, tādējādi samazinot nevēlamo
nozveju (piemēram, mazizmēra zivju) apjomu. Turpretī, ja zveja nekļūs selektīvāka, visas
nozvejotās ēdamās zivis, kuras nevar izmantot cilvēku patēriņam (piemēram, minimālā
izmēra prasību dēļ), saskaņā ar šajā ziņojumā izmantoto definīciju nozīmēs pārtikas
izšķērdēšanu.

38

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo
zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un
(EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un
Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

39

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 5. punktā ir atsauce uz “de minimis izņēmumiem līdz 5 %
no visu sugu gada kopējās nozvejas”.

40

“Discard Atlas of North Sea Fisheries” [Ziemeļjūras zivsaimniecības izmetumu atlants], IMARES
Wageningen UR, Vāgeningena, 2014. gada augusts.

41

“The obligation to land all catches – consequences for the Mediterranean. In-depth analysis”
[Pienākums izkraut visas nozvejas — sekas Vidusjūrai. Padziļināta analīze], Eiropas Parlaments,
2014. gads.
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56. Lai efektīvāk uzraudzītu izkraušanas pienākuma īstenošanu, ir vajadzīgi ticami dati par
nozvejām un izmetumiem. Tomēr daži no šiem datiem Komisijai vēl nav pieejami šādu
iemeslu dēļ:
 elektroniskais zvejas žurnāls 42 noteikta lieluma zvejas kuģiem visās dalībvalstīs vēl nav
pilnībā ieviests;
 lai gan zvejniekiem kopš 2010. gada 1. janvāra ir pienākums savā zvejas žurnālā reģistrēt
visus izmetumus, kuru aplēstais apjoms pārsniedz 50 kg, dalībvalstīm nav pienākuma šos
izmetumu datus nosūtīt Komisijai;
 prasība elektroniskajā žurnālā atsevišķi reģistrēt atļautos izmetumus, kā arī sugas, kas
nesasniedz minimālo saglabāšanas izmēru (kuras agrāk tika izmestas), tika ieviesta tikai
2015. gada maijā.
Ja šādu datu nav, ir grūti iegūt informāciju par pārtikas izšķērdēšanas mērogu attiecībā uz
zivīm.
Zivsaimniecības fondi
57. Ar Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
(EJZF) dalībvalstīm bija/ir iespēja finansēt projektus, kas veicina izkraušanas pienākuma
īstenošanu, tādus kā ieguldījumi selektīvos zvejas rīkos, aprīkojums darbam ar nevēlamām
nozvejām uz kuģa, pētījumi par zivju izdzīvošanas rādītājiem, ieguldījumi izmetumu apstrādei
krastā u. c. Četras no piecām apmeklētajām dalībvalstīm izmantoja EZF, it īpaši, lai finansētu
pētniecības projektus vai selektīvāku zvejas rīku izstrādes un testēšanas projektus
(sk. 6. izcēlumu), bet šādu projektu skaits divās no šīm dalībvalstīm bija ļoti neliels. No EJZF
var finansēt arī projektus izkraušanas pienākuma īstenošanas veicināšanai, bet, tā kā
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Saskaņā ar 15. pantu Padomes 2009. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko
izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas
noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK)
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007,
(EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ
Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009.,
1. lpp.).
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darbības programmas tika apstiprinātas līdz 2015. gada decembrim, revīzijas laikā neviens
projekts finansēšanai vēl nebija izraudzīts.
58. Ar EJZF dalībvalstis var finansēt arī projektus, kuriem ir pozitīva ietekme uz zivju
izdzīvošanas rādītāju akvakultūrā. Vienā no apmeklētajām dalībvalstīm EZF tika izmantots, lai
finansētu zivju slimību apkarošanas projektus, tādējādi paaugstinot zivju izdzīvošanas
rādītāju attiecīgajās zivaudzētavās43.
59. Gan EZF, gan arī EJZF var potenciāli palīdzēt samazināt pārtikas izšķērdēšanu, pat ja
attiecīgajās regulās tas nav skaidri norādīts. Šis potenciāls apmeklētajās dalībvalstīs vēl nav
pilnībā izmantots.
6. izcēlums. Labs piemērs Nīderlandē — EZF projekts, kas zivsaimniecības nozari palīdz sagatavot
izkraušanas pienākuma īstenošanai
Projekts ietvēra 1) selektīvāka zvejas tīkla izveidi plekstveidīgo zivju zvejošanai; 2) automatizētu
izmetumu atdalīšanas sistēmu uz kuģa un 3) uzlabotu zivju apstrādes līniju uz kuģa, lai palielinātu
zivju izredzes izdzīvot (un tādējādi iegūtu atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma).
Projekta rezultāti liecina, ka jaunā zvejas tīkla izmantošana ir ļāvusi samazināt izmetumu apjomu (10–
15 % aplēsto izmetumu pēc projekta īstenošanas salīdzinājumā ar 22 % pirms tam). Tomēr mazāks ir
arī nozvejas apjoms, jo daļa zivju tiek cauri tīklam. Automatizētā izmetumu atdalīšanas sistēma ir
paredzēta tam, lai uz kuģa līdz minimumam samazinātu papildu darba apjomu, ko rada pienākums
izkraut visas nozvejas. Tā kā apstrādes ķēdes sākumā tiek izmantotas ar ūdeni pildītas tvertnes,
nozvejotās zivis līdz šķirošanai paliek dzīvas, tāpēc, tās izmetot atpakaļ jūrā, tām var būt lielākas
izredzes izdzīvot. Joprojām tiek veikts pētījums par izdzīvošanas rādītāju mērīšanu.
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No 2007. gada janvāra līdz 2015. gada novembrim Somijas iestādes apstiprināja 14 zivju slimību
apkarošanas projektus (3 pētniecības projektus un 11 pilotprojektus).
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Selektīvāks zvejas tīkls
© Zeevisserijbedrijf Snoek bv, 2014. gads

Atklāšanas un šķirošanas sistēma, izmantojot kameras
© Zeevisserijbedrijf Snoek bv, 2014. gads

Zivju izņemšana no tirgus
60. Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ES maksāja kompensāciju dalībvalstīm par zivju
izņemšanu no tirgus, ja zivju cena bija pārāk zema. 2007.–2014. gadā par zivju izņemšanu no
tirgus dalībvalstīm tika samaksāti EUR 25,4 miljoni (vidēji EUR 3,2 miljoni gadā). Tas atbilst
51 386 tonnām zivju (vidēji 6423 tonnas zivju gadā). Nav informācijas par to zivju daudzumu,
kas tika iznīcinātas vai izmantotas citiem nolūkiem, piemēram, zivju miltu ražošanai. Komisija
norāda, ka attiecībā uz šo zivju galamērķi skaidrs ir tikai tas, ka tās netika izmantotas tiešam
cilvēku patēriņam.
61. Paziņojumā par KZP reformu Komisija norāda, ka “tērēt publiskos līdzekļus, lai iznīcinātu
zivis, vairs nav attaisnojams”. Tas apstiprinājās arī sabiedriskajā apspriešanā, ko Komisija
rīkoja 2009. gadā 44. Turklāt “šī sistēma vairs neatspoguļo mainīgo apgādes un pieprasījuma
attiecību”. Jaunā TKO regula par zveju un akvakultūru, kas stājās spēkā 2014. gadā 45, vairs
neparedz nekādu finansiālu kompensāciju par zivju izņemšanu no tirgus un iznīcināšanu.
Ražotāju organizācijas joprojām var lemt par zivju izņemšanu no tirgus46, bet tikai uz sava
rēķina. Atceļot kompensāciju par zivju izņemšanu no tirgus, Eiropas Savienība deva skaidru
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COM(2011) 417 galīgā redakcija, SEC(2011) 884 galīgā redakcija un SEC(2010) 428 galīgā
redakcija.

45

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas
un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK)
Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354,
28.12.2013., 1. lpp.).

46

Piemēram, 2014. gadā Nīderlandes ražotāju organizācijas uz sava rēķina no tirgus izņēma
875 tonnas jūras zeltplekstu (aptuveni 2 % no izsolāmajiem izkrāvumiem), jo netika sasniegts
cenas slieksnis. Tā kā cena kļuva augstāka, 2015. gadā šis apjoms bija tikai piecas tonnas.
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signālu Eiropas zvejniekiem izbeigt izšķērdīgu praksi un zvejas darbības labāk saskaņot ar
pieprasījumu.
Pārtikas nekaitīguma politika
62. Eiropas Komisijas pārtikas nekaitīguma politikas mērķis ir nodrošināt pārtikas produktu
nekaitīgumu lietošanai uzturā. Šim nolūkam Komisija pieņem tiesību aktus un uzrauga, vai
dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotāji, izgatavotāji un pārtikas ražotāji ievēro
noteikumus. Pārtikas nekaitīguma un higiēnas noteikumi ir galvenokārt paredzēti tam, lai
garantētu pārtikas produktu nekaitīgumu patēriņam. Tomēr, šādus noteikumus ieviešot
praksē, uzmanība jāpievērš tam, lai pārtikas nekaitīguma pamatprasību pārsniegšana
nevairotu pārtikas izšķērdēšanas risku. Palāta konstatēja vairākas jomas, kurās Komisijai un
dalībvalstīm ir jāiegulda vēl vairāk pūļu, lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu, — tās bija
saistītas ar labas higiēnas prakses apmaiņu, izsekojamības prasībām un datumu marķēšanu.
Labas higiēnas prakses rokasgrāmatas
63. “Labas higiēnas prakses rokasgrāmatas” ir praktiskas rokasgrāmatas, ko dalībvalstīs
izstrādājušas konkrētas nozares (piemēram, mazumtirdzniecības nozare, miltrūpniecības
nozare, pudelēs pildīta ūdens nozare), par to, kā ievērot vispārējos pārtikas higiēnas tiesību
aktus un saistītās prasības. Rokasgrāmatās ir sniegti ieteikumi un norādījumi uzņēmumiem,
kā ievērot piemērojamos higiēnas noteikumus, piemēram, kā novērtēt pārtikas nekaitīguma
riskus savā uzņēmumā, kā veikt piesardzības pasākumus, lai šos riskus novērstu, vai kā
nodrošināt temperatūras kontroli, apkarot kaitēkļus u. c. Šādas rokasgrāmatas ļauj
nekaitīguma prasības piemērot konkrētām situācijām un potenciāli samazināt pārtikas
izšķērdēšanu, jo noteiktās prasības ir tikai tik stingras, cik tas ir faktiski nepieciešams, lai
sasniegtu vajadzīgo nekaitīguma līmeni.
64. Eiropas Komisija reģistrē valstu izdotās labas higiēnas prakses rokasgrāmatas, lai
nodrošinātu labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un pārtikas apritē iesaistītajiem
uzņēmējiem. Tomēr par dažām dalībvalstīm šajā reģistrā ir ietverta novecojusi informācija un
norādītas rokasgrāmatas, kas vairs nav spēkā. Citas dalībvalstis neuzliek par pienākumu
privātuzņēmumiem, kas izstrādājuši šīs rokasgrāmatas, tās publiskot. Lai gan pastāv šāds
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reģistrs, vairākas apmeklētās dalībvalstis pauda bažas par to, ka ES līmenī zināšanu apmaiņa
šajā jomā nav pietiekama.
Atsaukšana un izņemšana
65. Ja produkti tiek atsaukti vai izņemti no tirgus ar pārtikas nekaitīgumu saistītu iemeslu dēļ,
būtiski svarīga ir izsekojamība. Jo precīzāka ir izsekojamības sistēma, jo mazāks pārtikas
izšķērdēšanas risks, tā kā atsaucamos/izņemamos produktus ir iespējams precīzāk
identificēt. Saskaņā ar vispārīgajiem pārtikas aprites tiesību aktiem 47 uzņēmējiem ir jāievieš
izsekojamības sistēma, kas ļauj izsekot produktam, izmantojot pieeju “solis uz priekšu un
solis atpakaļ” 48. Direktīvā 2011/91/ES 49 ir noteikts, ka uz pārtikas produkta jābūt norādēm
vai zīmēm, kas identificē attiecīgo partiju, bet direktīva neparedz norādīt partijas lielumu.
Praksē šādu partijas izsekojamību uzņēmumi īsteno dažādi.
66. Četras no piecām revīzijas laikā apmeklētajām dalībvalstīm 50 nebija noteikušas nekādas
papildu prasības vai sniegušas norādījumus attiecībā uz partiju lielumu, un tikai divu
apmeklēto dalībvalstu 51 iestādes apgalvoja, ka tās ir mudinājušas ražotājus un pārstrādātājus
pieņemt nelielas partijas (sk. 7. izcēlumu). Apmeklētajās dalībvalstīs savāktā informācija
liecina, ka atsauktos/izņemtos daudzumus dažkārt ir grūti aplēst, un informācija, kas
vajadzīga, lai noteiktu atsaucamos/izņemamos produktus, ir pārāk neskaidra. Kods, ar ko
identificē atsaucamos/izņemamos daudzumus, nav vienots — tas var būt partijas numurs vai

47

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz
pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002.,
1. lpp.).

48

Tas nozīmē to, ka viņiem jāspēj noteikt uzņēmumus, kuriem piegādāti viņu produkti, un izsekot
tam, ko pārtikas ķēdē ievadījis viņu tiešais piegādātājs.

49

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/91/ES par norādēm
vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 334,
16.12.2011., 1. lpp.).

50

Itālija, Nīderlande, Portugāle un Rumānija.

51

Portugāle un Somija.
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derīguma termiņš, un attiecīgie daudzumi vienā partijā var ievērojami atšķirties, pat
līdzīgiem produktiem.
7. izcēlums. Laba izsekojamības prakse Somijā
Somijas iestādes ir sagatavojušas pārtikas informācijas rokasgrāmatu, kurā noteikts, ka vienas partijas
maksimālais lielums ir vienā dienā saražotā produkcija. Tādējādi partiju var veidot vienā dienā
saražotie pārtikas produkti, kuriem ir vienas un tās pašas sastāvdaļas.
Saskaņā ar Somijas iestāžu sniegto informāciju pārtikas izšķērdēšanas novēršana izņemšanas
situācijās tiek izskatīta katrā gadījumā atsevišķi. Viens piemērs ir valdības 2014. gada lēmums, kura
mērķis bija samazināt pārtikas izšķērdēšanu, ko radījis ārkārtējais Krievijas importa aizliegums, un
saskaņā ar kuru pārtikas produktus ar etiķetēm krievu valodā varēja pārdot tikai ar zināmiem
nosacījumiem un tikai tādā gadījumā, ja produkta tuvumā bija pieejama rakstveida informācija somu
valodā par produkta saturu.

Datumi uz etiķetēm
67. Neskaidra datumu marķēšana uz pārtikas produktiem ir būtisks faktors, kas rada
patērētāju apjukumu attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu. Uz etiķetēm norādītajiem datumiem
jābūt pietiekami skaidriem, lai nepieļautu, ka patērētāji uzturā lieto veselībai kaitīgu pārtiku
un atkritumos izmet nekaitīgu pārtiku. Saskaņā ar ES regulu 52 produktu marķējumā jānorāda
minimālais derīguma termiņš vai datums “izlietot līdz”. Pārtikas produkta minimālais
derīguma termiņš (jeb datums “ieteicams līdz”) ir datums, līdz kuram pārtikas produkts
saglabā tam raksturīgās īpašības, ja tiek pienācīgi uzglabāts, bet datums “izlietot līdz” ir
pēdējā diena, kurā produkts tiek uzskatīts par nekaitīgu lietošanai uzturā.
68. Neraugoties uz apmeklēto dalībvalstu iestāžu iniciatīvām, lai šo informāciju izplatītu,
ražotāji, pārstrādātāji un mazumtirgotāji datumus “ieteicams līdz” un “izlietot līdz” izmanto
dažādi. Identiski (vai ļoti līdzīgi) produkti var būt marķēti ar datumu “izlietot līdz” vai
“ieteicams līdz”, tādējādi radot apjukumu, un tāpēc uzturā pilnībā lietojami produkti tiek
izmesti, par ko liecina revīzijas laikā konstatētie piemēri (sk. 8. izcēlumu). Turklāt, kā rāda
Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 425 rezultāti, patērētājiem trūkst pilnīgas izpratnes par
52

Regula (ES) Nr. 1169/2011.
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atšķirību starp datumiem “ieteicams līdz” un “izlietot līdz”, jo tikai 47 % aptaujāto cilvēku bija
norādījuši pareizo definīciju datumam “ieteicams līdz” un tikai 40 % — datumam “izlietot
līdz”, rezultātiem dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiroties53.
8. izcēlums. Datumu marķēšanas prakse — piemēri
Pētījumā “Datumu marķēšana Ziemeļvalstīs” 54 tika analizēts, kā uzņēmumi nosaka savu produktu
glabāšanas laiku. Attiecībā uz visiem pētījumā ietvertajiem produktiem līdzīgu produktu glabāšanas
laiki būtiski atšķīrās. Dažiem produktiem ilgākais glabāšanas laiks dienās, ko norādījis viens
mazumtirgotājs, bija divreiz ilgāks nekā cita mazumtirgotāja norādītais.
Revīzijas laikā Palāta konstatēja vairākus piemērus saistībā ar produktiem, kuri bija ļoti līdzīgi, bet
kuriem tika izmantoti dažāda veida datumi:
– Parmas šķiņķis (Itālija): vienam produktam bija norādīts datums “izlietot līdz” (da consumare entro),
bet citam produktam — datums “ieteicams līdz” (da consumarsi preferibilmente entro);
– siers (Rumānija): vienam produktam bija norādīts datums “izlietot līdz” (expira la), bet citam
produktam — datums “ieteicams līdz” (a se consuma, de preferinta, inainte de).
Atšķirīgie datumi var radīt patērētāju apjukumu, un tiek izmesta pārtika, kas ir pilnīgi nekaitīga
lietošanai uzturā.

69. Saskaņā ar ES tiesību normām produktus, kuriem jānorāda datums “ieteicams līdz”, pēc
šā datuma joprojām var pārdot. Tomēr līdz šim joprojām ir dalībvalstis (piemēram, Rumānija,
Slovākija), kurās produktu pārdošana pēc minimālā derīguma termiņa beigām ir nelikumīga
(sk. arī 9. izcēlumu).

53

Eirobarometra zibensaptauja Nr. 425 par pārtikas atkritumiem un datumu marķēšanu,
2015. gada septembris.

54

H. Møller, N. Lødrup u. c., “Date labelling in the Nordic countries: Practice of legislation”
[Datumu marķēšana Ziemeļvalstīs: likumdošanas prakse], Ziemeļvalstu Ministru padome,
2014. gads.
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9. izcēlums. Piemērs par datumu marķēšanas noteikumiem, kas netiek pareizi piemēroti
(Rumānija)
Rumānijas tiesību aktos (Valdības lēmumā Nr. 984/2005) atšķirība starp datumiem “ieteicams līdz”
un “izlietot līdz” nav norādīta, bet ir minēts “produkta derīguma termiņš”. Tajā pašā dokumentā ir
noteikts, ka Rumānijā ir aizliegts pārdot, laist tirgū un ziedot produktus, kuriem beidzies šis termiņš.
Valdības rīkojumā OG Nr. 21/1992 par patērētāju aizsardzību (atjaunināts 2008. gadā) ir izmantoti
pareizie datumu marķēšanas termini, bet ir norādīts, ka produktus var pārdot tikai līdz datumam
“izlietot līdz”/“minimālajam derīguma termiņam”. Tādējādi atšķirīgo datumu nozīme un iespēja
joprojām pārdot un uzturā lietot produktus arī pēc to minimālā derīguma termiņa beigām Rumānijā
nav noskaidrota.

Politikas jomu un tiesību normu precizēšana un saskaņošana, lai veicinātu pārtikas
ziedošanu
70. Pārtikas ziedošana ir otrs ieteicamākais risinājums, pirms pārtika tiek izšķērdēta (sk. 5. un
6. punktu). Pārtikas ziedošanas kultūra Eiropas Savienībā ir spēcīga, un Komisija ir arī
atzinusi, cik svarīgi ir veicināt pārtikas ziedošanu kā iespēju samazināt pārtikas izšķērdēšanu
ES 55. Dažādo ES politikas jomu līmenī ziedošanai joprojām ir daudz šķēršļu, piemēram, trūkst
skaidrības par spēkā esošajām tiesību normām, tiesību normu nav vai tās netiek izmantotas
praksē. Šo šķēršļu pārvarēšana palīdzētu saskaņot ES politikas jomas, lai veicinātu pārtikas
ziedošanu.
Skaidrības trūkums par spēkā esošajām tiesību normām
Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija
71. Gan Atkritumu pamatdirektīvas 4. pantā 56, gan arī 2015. gada priekšlikumā direktīvai, ar
ko groza vairākas direktīvas par atkritumiem, ir norādīta atkritumu apsaimniekošanas
hierarhija, kas jāpiemēro Eiropas Savienībā (sk. 5. punktu), bet nav precizēts, kā šī prioritāšu
secība būtu jāpiemēro tieši attiecībā uz pārtiku, un nav ietverta termina “pārtikas
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http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/index_en.htm
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Direktīva 2008/98/EK.
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izšķērdēšana” definīcija. Tādējādi ES dokumentos nav paskaidrots, vai ziedotā pārtika būtu
jāuzskaita kā izšķērdētā pārtika vai, gluži otrādi, ziedošana būtu jāuzskata par iespēju novērst
pārtikas izšķērdēšanu 57. Tas savukārt ietekmē pārtikas izšķērdēšanas uzraudzību 58 un
pasākumus izšķērdēšanas samazināšanai.
Pārtikas nekaitīguma politika
72. Pārtikas higiēnas tiesību aktos, kas tika pieņemti 2002. gadā, nav precizēti pārtikas banku
un citu labdarības organizāciju pienākumi attiecībā uz ziedoto pārtiku. Proti, ES tiesību
aktos 59 nav norādīts, vai pārtikas bankas un labdarības organizācijas ir uzskatāmas par
“uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē” 60, un vai tādējādi tām ir jāievēro pārtikas aprites
tiesību akti. Tāpēc dalībvalstīm ir atšķirīga izpratne par pārtikas bankām un citām labdarības
organizācijām, kuru darbs ir saistīts ar ziedoto pārtiku (sk. 10. izcēlumu). Kopš 2013. gada
vairākas dalībvalstis ir izstrādājušas savas pamatnostādnes pārtikas bankām un labdarības
organizācijām, precizējot ar ziedošanu saistītos atbildības jautājumus un paskaidrojot, kā
saprast tādus pārtikas nekaitīguma faktorus kā pārtikas produktu derīguma termiņš,
izsekojamība, marķēšana un sasaldēšana. Komisija ir apkopojusi valstu un nozaru
pamatnostādnes par pārtikas pārdali, ko tās tīmekļa vietnē publicējuši dažādi dalībnieki, lai
veicinātu labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Kaut arī pati Komisija kopš 2012. gada ir
vairākkārt aicinājusi izstrādāt ES pamatnostādnes par pārtikas ziedošanu, lai šo jautājumu
precizētu, revīzijas laikā, 2016. gada jūnijā, Komisija norādīja, ka vēl aizvien strādā pie šo
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Tieši tāpat, tā kā nav skaidras definīcijas, dažas dalībvalstis var uzskatīt, ka dzīvnieku barošanai
paredzētā pārtika ir pārtikas izšķērdēšana, bet citas – ka tā nav.
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Saskaņā ar šajā ziņojumā izmantoto pārtikas izšķērdēšanas definīciju ir skaidrs, ka pārtikas
ziedošanu Palāta uzskata par iespēju novērst izšķērdēšanu.

59

Regula (EK) Nr. 178/2002.

60

Regula (EK) Nr. 178/2002, 3. pants: ““uzņēmējs, kas iesaistīts pārtikas apritē”, ir ikviena fiziska
vai juridiska persona, kura atbildīga par to, lai tiktu nodrošināts, ka viņa/viņas kontrolē esošais
pārtikas uzņēmums izpilda pārtikas aprites tiesību aktu prasības.”
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pamatnostādņu pirmā projekta 61. Tāpēc Komisijai šajā saistībā joprojām ir iespēja dot
ieguldījumu spēkā esošo tiesību normu precizēšanā.
10. izcēlums. Piemēri atšķirīgai izpratnei dalībvalstīs par pārtikas banku un citu labdarības
organizāciju funkcijām un pienākumiem saistībā ar pārtikas higiēnas tiesību aktiem
Rumānijā labdarības organizācijas un nevalstiskās organizācijas (NVO) netiek uzskatītas par
uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē. Tas rada neskaidrību par šo organizāciju atbildību, strādājot
ar ziedoto pārtiku. Portugālē labdarības organizācijas ir pielīdzinātas uzņēmējiem, kas iesaistīti
pārtikas apritē, bet, tā kā tās nav higiēnas noteikumu galvenie subjekti, no tiem izrietošās prasības un
principus piemēro ar zināmu elastību. Itālijā atzītas labdarības organizācijas, kas bez maksas izdala
pārtiku trūcīgiem cilvēkiem, no atbildības viedokļa attiecībā uz pārtikas produktu pareizu
uzglabāšanu, transportēšanu un izmantošanu tiek uzskatītas par uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas
apritē.

Pievienotās vērtības nodoklis
73. Pārtikas ziedošanas fiskālos stimulus daudzas ieinteresētās personas uzskata par
spēcīgāko instrumentu, kas stimulē ziedošanu. Diskusijas par fiskālajiem stimuliem ES līmenī
ir koncentrējušās uz to, kā ziedotajai pārtikai būtu jāpiemēro PVN. Tas ir bijis daudzu
Komisijas rīkoto sanāksmju temats. ES tiesību akti PVN jomā pēc būtības nav šķērslis šāda
veida pārtikas produktu ziedošanai, bet šo tiesību aktu interpretācija dažās dalībvalstīs
joprojām var būt šķērslis pārtikas ziedošanai (sk. 11. izcēlumu).
11. izcēlums. PVN piemērošana ziedotajai pārtikai 62
Pēc dalībvalstu pieprasījuma 2012. un 2013. gadā gan Eiropas PVN komiteja, gan arī Komisija
vairākkārt apņēmās paskaidrot, kā saskaņā ar PVN direktīvu ziedotajai pārtikai būtu jāpiemēro PVN.
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Arī Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju iesniegt pamatnostādnes par pārtikas ziedošanu (EP
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, ziņojuma projekts par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par
atkritumiem (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)).

62

ES pievienotās vērtības nodokļa sistēma ir aprakstīta Padomes Direktīvā 2006/112/EK, kuras
16. pantā ir minēta preču ziedošana. Saskaņā ar ES fiskālajiem noteikumiem ziedotajai pārtikai
PVN piemēro vairākās situācijās, ko nosaka dalībvalstis. Vērtība, pēc kuras nosaka PVN, var būt
diezgan zema vai pat tuvu nullei.
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Paskaidrojumā tika norādīts, ka ziedotajai pārtikai PVN piemēro, bet dalībvalstis var noteikt, ka
vērtība, pēc kuras aprēķina PVN, ir zema vai tuvu nullei, ja ziedošana notiek neilgi pirms minimālā
derīguma termiņa beigām vai ja preces nav piemērotas pārdošanai. Tāpēc, ja PVN, kas jāmaksā par
ziedoto pārtiku, ir zems vai tuvu nullei, ziedoto pārtiku PVN aprēķina vajadzībām pielīdzina
atkritumos izmestajai pārtikai.
Tomēr terminu “nav piemērots pārdošanai” var interpretēt dažādi, tāpēc tas var radīt neskaidrību
potenciālo pārtikas ziedotāju vidū, it īpaši dalībvalstīs, kur interpretācija ir atstāta potenciālā
ziedotāja ziņā. Jumta organizācijas ir paudušas bažas, ka šāda neskaidrība var atturēt no ziedošanas,
jo potenciālie ziedotāji baidās pārkāpt noteikumus. Praksē PVN piemērošana ziedotajām precēm
starp dalībvalstīm atšķiras. Portugālē PVN, kas jāmaksā par ziedoto pārtiku, ir nulle, ja ziedojumu veic
noteiktām organizācijām. Itālijā PVN nulles likmi piemēro tikai atsevišķiem pārtikas produktu
veidiem. Nīderlandē un Somijā ziedotāji paši var noteikt, kad pārtika vairs nav pārdodama, un
tādējādi var tai piemērot PVN nulles likmi. Rumānijā attiecīgie skaidrojošie dokumenti revīzijas
apmeklējuma laikā vēl tika izstrādāti.

Tiesību normu trūkuma dēļ neizmantotas iespējas veicināt ziedošanu
Kopējā zivsaimniecības politika
74. Saskaņā ar Komisijas teikto, sarunu laikā par KZP reformu ar likumdevēju iestādi tika
apspriesta iespēja pārskatītajā KZP iekļaut ziedošanu, taču šis priekšlikums tika noraidīts.
Tāpēc joprojām nav mehānisma, kas veicinātu no tirgus izņemto zivju ziedošanu vai tādu
zivju ziedošanu, kuras nedrīkst tirgot (piemēram, mazizmēra zivis).
Kopējā lauksaimniecības politika
75. Kā paskaidrots 35. punktā, Eiropas Savienībā daudzus gadus bija ievērojami sviesta,
vājpiena pulvera, graudaugu u. c. krājumi. Saskaņā ar KLP tika īstenota īpaša programma
(pārtikas izdalīšanas programma Kopienas vistrūcīgākajām personām (MDP)), lai daļu šo
intervences krājumu ar labdarības organizāciju palīdzību ziedotu trūcīgajiem.
76. Sākot no 1990. gadiem, publiskās intervences mehānismu izmantoja aizvien mazāk, un
arī krājumi samazinājās. 2014. gadā MDP programmu aizstāja cita, ar KLP nesaistīta
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programma — FEAD. Lai gan abas piemērojamās regulas 63 paredz iespēju ar FEAD palīdzību
izmantot produktus no intervences krājumiem, vajadzīgo Komisijas īstenošanas aktu, kas
nosaka attiecīgās procedūras, nav.
Iespējas veicināt ziedošanu nav pietiekami izmantotas
Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
77. FEAD pastāv kopš 2014. gada. FEAD 64 galvenais mērķis, atšķirībā no MDP, nav
intervences krājumos esošos produktus nodot vistrūcīgākajām personām, bet gan sniegt tām
materiālu un nemateriālu palīdzību.
78. FEAD Regula 65 paredz iespējas, kā veicināt pārtikas ziedošanu, bet Komisija šo FEAD
aspektu nav aktīvi popularizējusi dalībvalstīs, un tikai dažas no tām ir faktiski to
izmantojušas:
• 23. panta 4. punkts paredz iespēju izmantot FEAD, lai pārtiku no intervences krājumiem
bez maksas izdalītu vistrūcīgākajām personām. Praksē tikai viena no 28 dalībvalstīm
(Somija) šo iespēju ir iekļāvusi savā FEAD darbības programmā (DP);
• 26. panta 2. punkta d) apakšpunkts paredz iespēju finansēt pārtikas ziedojumu
savākšanas, transportēšanas, uzglabāšanas un izdalīšanas izmaksas. Saskaņā ar Komisijas
sniegto informāciju tikai četras dalībvalstis (Igaunija, Itālija, Luksemburga un Slovākija) šo
iespēju kā pasākumu ir iekļāvušas savās DP, bet bez konkrēta budžeta.
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Attiecīgi Regula (ES) Nr. 1308/2013 un Regula (ES) Nr. 223/2014.
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Saskaņā ar 3. pantu FEAD mērķi ir veicināt sociālo kohēziju, sekmēt sociālo iekļaušanu un
tādējādi palīdzēt sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķuzdevumu samazināt nabadzību.
FEAD palīdz sasniegt konkrēto mērķi mazināt nabadzības smagākās formas, sniedzot
nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām.

65

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas
atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).
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Kopējā lauksaimniecības politika
79. Ja ražotāji augļus un dārzeņus izņem no tirgus, viņi var saņemt ES finansējumu to
likvidēšanai (sk. 44. punktu). Ja viņi ziedo produktus noteiktām organizācijām, saņemtā
kompensācija ir lielāka nekā to iznīcināšanas gadījumā. Tomēr, lai gan kompensācija ir
lielāka, revīzijas laikā saņemtie dati rāda, ka 2007.–2015. gadā faktiski tika ziedoti mazāk
nekā 40 % augļu un dārzeņu, kas izņemti no tirgus. Skaitļi dažādās dalībvalstīs būtiski
atšķiras, un arī gadu gaitā tie ir mainīgi. Vienā no revīzijas laikā apmeklētajām dalībvalstīm
Palāta konstatēja nopietnas datu ticamības problēmas (sk. 12. izcēlumu).
12. izcēlums. Datu neatbilstība attiecībā uz izņemšanu no tirgus, priekšlaicīgu ražas novākšanu un
nenovākšanu (Itālija)
Dalībvalstīm katru gadu Eiropas Komisijai jāpaziņo no tirgus izņemto augļu un dārzeņu daudzums,
vērtība un galamērķis. Saskaņā ar Itālijas Lacio reģiona iestāžu sniegtajiem datiem par 2011. gadu
bezmaksas izdalīšanai nodoto produktu kopējais daudzums sasniedza 139 kt, gandrīz trīs reizes
pārsniedzot no tirgus izņemto produktu kopējo daudzumu (50 kt). Tā nevar būt tikai vienreizēja
kļūda, jo bija deviņas dažādas produktu kategorijas, kurās bez maksas izdalīto produktu daudzums
pārsniedza no tirgus izņemto produktu kopējo daudzumu.
Turklāt revidenti pieprasīja trīs piemērus gadījumiem, kad ražotāju organizācija no tirgus izņemtos
produktus bija ziedojusi bezmaksas izdalīšanai. Saņemtie dokumenti uzrādīja, ka kāda ražotāju
organizācija 2014. gadā bija labdarībai ziedojusi 24 tonnas arbūzu. Apliecinošie dokumenti uzrādīja
arī to, ka tā bija septītā reize 2014. gadā, kad šī ražotāju organizācija no tirgus izņemtos produktus
nodeva bezmaksas izdalīšanai. Tomēr saskaņā ar Komisijai nosūtīto 2014. gada ziņojumu šī konkrētā
ražotāju organizācija nekādus produktus šajā gadā no tirgus nebija izņēmusi.
Iestādes atzina, ka datos ir kļūdas, bet paskaidrot tās nespēja.

80. Viena no dalībvalstu iestāžu ziņotajām problēmām attiecībā uz izņemto augļu un dārzeņu
bezmaksas izdalīšanu noteiktām publiskajām iestādēm 66 ir tā, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem
ar bezmaksas izdalīšanu nav atļauts aizstāt parastos daudzumus, ko iegādājas šādas iestādes.
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Dalībvalstu norādītajām brīvības atņemšanas iestādēm, skolām, 22. pantā minētajām iestādēm,
bērnu atpūtas nometnēm, slimnīcām un veco ļaužu pansionātiem.
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Lai gan šis noteikums ir ieviests, lai nepieļautu iejaukšanos tirgus darbībā, praksē, tā kā ir
grūti pārbaudīt, vai šis noteikums ir ievērots, dažas iestādes vispār atturas no produktu
ziedošanas šāda veida iestādēm.
SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
81. Pārtikas izšķērdēšana ir globāla problēma, kurai sabiedrības apziņā un politiskajā darba
kārtībā pēdējos gados ir pievērsta aizvien lielāka uzmanība. Tās nozīme, visticamāk, pieaugs,
it īpaši, ņemot vērā vajadzību paēdināt visus pasaules iedzīvotājus, kuru skaits palielinās.
Pārtika ir vērtīga prece, un tās ražošana var būt resursu ziņā ļoti ietilpīga. Pašreizējās aplēses
liecina, ka pasaulē aptuveni trešdaļa cilvēku patēriņam saražotās pārtikas tiek izšķērdēta vai
iet zudumā, radot zaudējumus ekonomikai un videi.
82. Ņemot vērā šo situāciju, Palāta pētīja ES iespējamo lomu cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu.
Atzīstot tirgus faktoru nozīmi cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu, Palāta aplūkoja līdz šim veiktos
pasākumus un to, kā dažādie ES politikas instrumenti palīdz samazināt pārtikas izšķērdēšanu.
Galveno uzmanību Palāta pievērsa tās novēršanai un pārtikas ziedošanai, kas ir ieteicamākie
pasākumi šajā cīņā.
83. Revīzijā tika aplūkots šāds jautājums: “Vai ES veicina resursu ziņā efektīvu pārtikas
apgādes ķēdi, efektīvi cīnoties pret pārtikas izšķērdēšanu?” Palāta konstatēja, ka pašlaik tas
nenotiek, un ziņojumā ir parādīti veidi, kā pašreizējās iniciatīvas un politiku varētu izmantot
iedarbīgāk, lai risinātu pārtikas atkritumu problēmu. Daudziem iespējamiem uzlabojumiem
nav vajadzīgas ne jaunas iniciatīvas, ne arī lielāks publiskais finansējums, bet drīzāk
pašreizējo politikas jomu labāka saskaņošana, pilnveidota koordinācija pašā Komisijā un
starp Komisiju un dalībvalstīm un pārtikas izšķērdēšanas samazināšanas skaidra noteikšana
par vienu no pašreizējo politikas jomu mērķiem.
84. Gan Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, gan arī dalībvalstis ir paudušas vēlmi
risināt pārtikas izšķērdēšanas problēmu. Līdz šim veiktie pasākumi, lai šo vēlmi īstenotu, ir
bijuši fragmentāri un neregulāri, nav saskaņotas ES mēroga stratēģijas un trūkst
koordinācijas Komisijas līmenī. Lai gan pārtikas izšķērdēšanas jautājuma nozīme politiskajās
programmās ir pieaugusi, Komisijas izvirzītie mērķi laika gaitā ir samazinājušies (26.–
32. punkts), kaut arī cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu ir joma, par kuru, šķiet, ir vienprātība, ka
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Komisijai tajā varētu būt vadošā loma. Turpmākus panākumus šajā jomā kavē tas, kas nav
vienotas pārtikas izšķērdēšanas definīcijas un saskaņotas bāzes līnijas, uz kuras pamata
izvirzīt atkritumu samazināšanas mērķus. Tāpēc Palātai ir šādi ieteikumi:
1. ieteikums
ES centieni cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu ir jāstiprina un labāk jākoordinē; to darot,
ES varētu uzņemties lielāku lomu attiecīgajos pasaules līmeņa forumos. Tas nozīmē
ES iestāžu un dalībvalstu saskaņotu rīcību, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par kopēju
stratēģiju.
Tehniskajā līmenī Komisijai tagad jāizstrādā rīcības plāns turpmākajiem gadiem, aptverot
dažādas politikas jomas. Tajā jāiekļauj apraksts, par kuru panākta vienošanās un kurā ir
noteikts, kas ir pārtikas izšķērdēšana visos pārtikas ķēdes posmos, kā arī stratēģijas ietekmes
novērtēšanas metodika.

85. Palāta aplūkoja vairākas ES politikas jomas, kas varētu ietekmēt dažādo pārtikas apgādes
ķēdes dalībnieku uzvedību attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu. Tās ir lauksaimniecība,
zivsaimniecība, pārtikas nekaitīgums, vide, sociālās lietas un nodokļi. Pasākumiem jābūt
vērstiem uz visiem ķēdes posmiem, sniedzot potenciālu labumu visiem tās dalībniekiem.
Tātad uzsvars jāliek uz novēršanas pasākumiem, jo izšķērdēšanas novēršana sniedz daudz
vairāk ieguvumu nekā to radīto problēmu risināšana.
86. Lai gan vairākām ES politikas jomām ir potenciāls, lai cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu,
tas nav pilnībā īstenots un piedāvātās iespējas vēl netiek izmantotas. Tikpat kā nav novērtēta
dažādo ES politikas jomu ietekme uz cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu. Visām svarīgākajām
politikas jomām, tādām kā kopējā lauksaimniecības politika, ietverot lauku attīstību, kopējā
zivsaimniecības politika un pārtikas nekaitīguma politika, ir sava loma, un tās varētu
izmantot, lai labāk cīnītos pret pārtikas izšķērdēšanu (34.–69. punkts). Tomēr politikas
pārmaiņām, tostarp KLP reformai un pārmaiņām zivsaimniecības politikā, laika gaitā ir bijusi
pozitīva ietekme, piemēram, tika atcelta uz intervenci balstīta lauksaimniecības politika, kas
radīja pārprodukciju. Ziņojumā ir uzsvērti vairāki labas prakses piemēri, bet to pozitīvā
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ietekme uz pārtikas izšķērdēšanas mazināšanu ir bijusi nejaušība, nevis mērķtiecīgas politikas
rīcības rezultāts. Tāpēc Palātai ir šādi ieteikumi:
2. ieteikums
Koordinējot dažādās politikas jomas, kurām ir potenciāls, lai cīnītos pret pārtikas
izšķērdēšanu, Komisijai turpmākajos ietekmes novērtējumos jāņem vērā pārtikas atkritumu
problēma. Komisijai labāk jāsaskaņo dažādās politikas jomas un jāapsver, kā tās varētu
attīstīt, lai risinātu šo problēmu. Proti:
a) attiecībā uz KLP pārtikas izšķērdēšanas jautājums ir jāiekļauj gaidāmajā politikas
pārskatīšanā. Komisijai arī jāmudina dalībvalstis, tām plānojot turpmākos izdevumus,
cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu noteikt par prioritāru mērķi, piemēram, izvirzot to par
vienu no nākamā lauku attīstības plānošanas perioda mērķiem;
b) attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku ir ciešāk jāuzrauga zivju izkraušanas
pienākuma izpilde, un Komisijai jau tagad jāveicina pieejamo ES fondu izmantošana, lai
veiktu ieguldījumus cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu;
c) izstrādājot pārtikas nekaitīguma politiku, Komisijai jāturpina veicināt labas higiēnas
prakses apmaiņu un jāuzrauga, kā tiek īstenotas izsekojamības prasības. Attiecībā uz
pārtikas marķēšanu Komisijai jānovērtē vajadzība iejaukties, lai nepieļautu marķēšanas
praksi, kas veicina pārtikas izšķērdēšanu.

87. Tādas pārtikas ziedošana, kas citādi tiktu izšķērdēta, Eiropas Savienībā jau notiek,
piemēram, izmantojot pārtikas bankas. Tomēr ziedošanai joprojām ir daudz šķēršļu, un
noteiktās tiesību normās, kas attiecas uz ziedošanu, trūkst skaidrības un konsekvences. Nav
izmantotas vairākas iespējas veicināt tādas pārtikas ziedošanu, kas citādi tiktu izšķērdēta
(70.–80. punkts). Tādējādi, uzsverot, ka galvenie centieni jāvērš uz pārtikas izšķērdēšanas
novēršanu, Palātai ir šādi ieteikumi:
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3. ieteikums
Komisijai jāveicina iespēja ziedot pārtiku, ko var droši izmantot uzturā un kas citādi tiktu
izšķērdēta. It īpaši un cik drīz vien iespējams:
a) precizējot to tiesību normu interpretāciju, kuras attur no pārtikas ziedošanas, sevišķi
saistībā ar Atkritumu pamatdirektīvu un vispārīgajiem pārtikas aprites tiesību aktiem;
b) novērtējot ietekmi, ko radītu ziedošanas ietveršana tajās politikas jomās, kurās tā netiek
veikta, it īpaši attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku;
c) papildinot tiesību aktu prasības ar atļauju izmantot pārtiku no publiskās intervences
lauksaimniecības produktu krājumiem; un
d) dalībvalstīs popularizējot spēkā esošo ziedošanas noteikumu izmantošanu, it īpaši
attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, kas izņemti no tirgus, un uz FEAD.

Šo ziņojumu 2016. gada 10. novembra sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada
Revīzijas palātas loceklis Phil WYNN OWEN.
Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs
Klaus-Heiner LEHNE

1

I PIELIKUMS
Tirgus faktoru loma pārtikas izšķērdēšanā
Tirgus ekonomikas mērķis ir nodrošināt labklājību sabiedrībai kopumā un veicināt konkurenci
kā inovācijas stimulu. Tomēr visā pārtikas ķēdē var rasties negatīva ārējā ietekme 1, izraisot
pārtikas izšķērdēšanu un radot izmaksas konkrētiem dalībniekiem un sabiedrībai kopumā.
Tāpēc pārtikas izšķērdēšanu var zināmā mērā uzskatīt par tirgus nepilnību rezultātu. Turklāt
patērētāji nav pilnībā informēti par pārtikas izšķērdēšanu, kura saistīta ar ikvienu produktu,
ko viņi lieto uzturā. Ja vien netiks veikti pienācīgi pasākumi, lai šo negatīvo ārējo ietekmi
novērstu, pārtikas ķēdes dalībniekiem nebūs pietiekama stimula samazināt pārtikas
izšķērdēšanu un sabiedrība turpinās segt saistītās izmaksas. Turpmāk ir aprakstīti divi
konkrēti piemēri tirgus faktoru ietekmei uz pārtikas izšķērdēšanu.
Pirmais piemērs: augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti
Tirdzniecības standarti ir kvalitātes un estētiskie standarti, kas paredzēti lauksaimniecības
produktu klasificēšanai. Tirdzniecības standartu sistēmu ES piemēro augļiem un dārzeņiem.
Papildus publiskiem standartiem uzņēmumi var noteikt savus privātos tirdzniecības
standartus, kas var ietvert arī estētikas komponentus.
Tirdzniecības standarti ir noderīgi, jo tie nosaka kopēju izpratni un tādējādi atvieglo
tirdzniecību. Tie var veicināt kvalitatīvu produktu ražošanu, uzlabot rentabilitāti un aizsargāt
patērētāju intereses. Publiskie tirdzniecības standarti var arī novērst pārāk daudzu privāto
standartu savairošanos.
Tomēr, piemērojot šādus standartus, uzturā pilnībā lietojami produkti estētisku iemeslu dēļ
(tādu kā prasības attiecībā uz lielumu un formu) var tikt izņemti no pārtikas apgādes ķēdes2.
Ir ļoti maz pētījumu, kas rāda, ka produktus, kas netiek pārdoti saskaņā ar divām
augstākajām kvalitātes kategorijām (“I kategorija” vai “ekstra”), var faktiski pārdot

1

Negatīva ārējā ietekme rodas, kad privātpersonai vai uzņēmumam, kas pieņem lēmumu, nav
jāsedz visas ar šo lēmumu saistītās izmaksas
(http://economics.fundamentalfinance.com/negative-externality.php).

2

FAO, “Global food losses and food waste—extent, causes and prevention” [Pārtikas zudumi un
izšķērdēšana pasaulē — apjoms, cēloņi un novēršana], Roma: ANO FAO, 2011. gads.

2

pārstrādes uzņēmumiem. Turklāt pārstrādes uzņēmumiem tehnisku iemeslu dēļ var būt pat
stingrākas prasības attiecībā uz lielumu un formu 3, 4.
Tāpēc ir vajadzīgi turpmāki pētījumi par attiecību starp tirdzniecības standartiem un pārtikas
izšķērdēšanu 5. Ar standartu izmantošanu saistītā pārtikas izšķērdēšana ir temats, ko nesen
apsprieda ANO/EEK 6 darba grupa par lauksaimniecības kvalitātes standartiem. Komisija un
ES dalībvalstis var ietekmēt ANO/EEK publiskos standartus, ko apstiprina un vēlāk īsteno ES.
Šādās diskusijās varētu apsvērt tādus sabiedriskas nozīmes jautājumus kā izvairīšanās no
resursu izšķērdēšanas, novēršot pārtikas izšķērdēšanu, gan ekonomisku, gan arī ar vidi
saistītu iemeslu dēļ.
Otrais piemērs: negodīga tirdzniecības prakse (NTP) un būtiskas atšķirības saistībā ar spēju
aizstāvēt savas intereses
Negodīga tirdzniecības prakse ir prakse, kas būtiski atšķiras no labas komercdarbības prakses
un ir pretrunā labticības un godprātības principiem. Parasti nelīdzsvarotības situācijā
spēcīgākā puse šo praksi izmanto pret vājāko, un tā var pastāvēt jebkurā uzņēmumu
savstarpējo attiecību pusē 7. Tādējādi NTP un nelīdzsvarotība, ko rada uzņēmēju nevienlīdzīgā
spēja aizstāvēt savas intereses, ir divas dažādas situācijas, kas var rasties vienlaicīgi.
Abas situācijas var būt par iemeslu pārtikas izšķērdēšanai (sk. izcēlumu). Abos gadījumos, ja
pārtika tiek izšķērdēta, darījumu attiecībās spēcīgākais, dominējošais dalībnieks panāk to, ka
daļu pārtikas atkritumu izmaksu sedz vājākais, pakļautais dalībnieks.

3

http://www.fao.org/docrep/V5030e/V5030E0q.htm#Chapter

4

“Maintaining the post-harvest quality of fruits and vegetables” [Augļu un dārzeņu kvalitātes
saglabāšana pēc ražas novākšanas]; J. Aked, Krenfīldas universitāte.

5

http://www.unece.org/index.php?id=41420#/

6

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2015/10, ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/2,
ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/10. Vairāku delegāciju sagatavotajā diskusiju dokumentā bija
ierosināts, ka, iespējams, būtu jāpārskata standartu struktūra un standarti attiecībā uz āboliem,
tomātiem un puraviem. Kad 2015. gada aprīlī šis dokuments tika apspriests, tika nolemts
apsvērt standartu pārskatīšanu attiecībā uz puraviem un tomātiem. Šajā sanāksmē piedalījās arī
Pasaules ābolu un bumbieru asociācijas (WAPA) pārstāvji.

7

EP informatīvs paziņojums par iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību “Unfair trading Practices
in the Business-to Business Food Supply Chain” [Negodīga tirdzniecības prakse uzņēmumu
savstarpējos darījumos pārtikas apgādes ķēdē]
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_E
N.pdf).

3
Izcēlums. Darījumu attiecības, kurām ir ietekme uz pārtikas izšķērdēšanu
Piemēri negodīgai tirdzniecības praksei, kas var ietekmēt pārtikas izšķērdēšanu:
– rakstisku līgumu trūkums;
– saskaņoto noteikumu vienpusēja grozīšana pēc līguma noslēgšanas.
Pārtika var tikt izšķērdēta, ja pēdējā brīdī tiek atcelti vai mainīti iepriekš pasūtītie apjomi un
piegādātājs savai produkcijai nevar atrast citu pircēju.
Piemēri godīgai tirdzniecības praksei, kas var ietekmēt pārtikas izšķērdēšanu un kas pastāv situācijās,
ko izraisa nelīdzsvarota spēja aizstāvēt savas intereses:
– līguma noteikumi, kas paredz produktu augstu pieejamības līmeni bez garantētas iegādes;
– piegādātāji vēlas, lai tiktu nodrošināta ļoti augsta produktu pieejamība, tādējādi neriskējot ar
darījumu attiecību pārtraukšanu ar savu klientu.
Šādas situācijas var izraisīt pārtikas izšķērdēšanu, ja pircējam vajag mazāk produktu, nekā piedāvā
piegādātājs.

Saistību starp savu interešu aizstāvības spēju nelīdzsvarotību, negodīgu tirdzniecības praksi
un pārtikas izšķērdēšanu ir vairākkārt uzsvēris Eiropas Parlaments, atzīstot, ka “taisnīga
tirdzniecība varētu novērst arī pārprodukciju un pārtikas izšķērdēšanu 8”. Komisija un
dalībvalstu iestādes atzīst, ka negodīga prakse pastāv uzņēmumu savstarpējos darījumos un
ir jāveic pasākumi, lai to novērstu. Nesenā Komisijas ziņojumā 9 ir norādīts, ka “Komisija šajā
posmā nesaskata pievienoto vērtību noteiktai, saskaņotai regulatīvai pieejai ES līmenī”.
Tomēr, neraugoties uz i) centieniem stiprināt primāro nozari, atbalstot ražotāju organizāciju
izveidi un paplašināšanos 10, ii) tā dēvēto piegādes ķēdes iniciatīvu (SCI) 11, kas pastāv kopš
2011. gada saistībā ar Augsta līmeņa forumu pārtikas apgādes ķēdes darbības uzlabošanai 12,
un iii) īpašiem tiesību aktiem NTP apkarošanai, kuri ir spēkā lielākajā daļā dalībvalstu, šie
sarežģītie jautājumi joprojām, vismaz līdz zināmai robežai, nav atrisināti un vēl aizvien nav
ņemta vērā NTP ietekme uz pārtikas izšķērdēšanu.

8

Paziņojums presei — Lauksaimniecība/Rūpniecība —7.6.2016., plkst. 13.14.

9

“Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par uzņēmumu savstarpēju negodīgu
tirdzniecības praksi pārtikas apgādes ķēdē”, COM(2016) 32 final.

10

Ražotāju organizāciju izveides un paplašināšanās atbalsts ir pieejams saskaņā ar KLP otro pīlāru
un saskaņā ar KZP. Arī KLP pirmā pīlāra elementu mērķis ir samazināt atšķirību starp
lauksaimnieku un citu pārtikas apgādes ķēdes dalībnieku spēju aizstāvēt savas intereses.

11

http://www.supplychaininitiative.eu/about-initiative

12

Iniciatīvas mērķis bija uzlabot taisnīgumu vertikālajās tirdzniecības attiecībās ar pārtikas apgādes
ķēdes dalībnieku brīvprātīgu līdzdalību.

1

II PIELIKUMS
Pārskats par ES instrumentiem, kas var ietekmēt cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu
Eiropas Komisijā par pārtikas izšķērdēšanas jautājumiem atbild Veselības un pārtikas
nekaitīguma ĢD. Šajā saistībā tas veic vairākus pasākumus (piemēram, veidojot darba un
ekspertu grupas) un ierosina komunikācijas iniciatīvas. Pārtikas izšķērdēšanas novēršanā
sava loma ir arī vairākiem citiem Komisijas ĢD, jo vairākas ES politikas jomas un tiesību
normas (piemēram, lauksaimniecības politika, zivsaimniecības politika, pārtikas nekaitīguma
politika, atkritumu apsaimniekošanas politika) var ietekmēt pārtikas izšķērdēšanu.
Revīzijas vajadzībām Palāta analizēja ES politikas jomas un tiesību normas un apzināja tos
instrumentus (gan ES fondus, gan arī ar fondiem nesaistītas tiesību normas), kas var
ietekmēt dažādo pārtikas apgādes ķēdes dalībnieku1 uzvedību attiecībā uz pārtikas
izšķērdēšanas novēršanu vai pārtikas ziedošanu, lai tā neietu zudumā. Rezultāti ir atspoguļoti
tabulā: tajā ir sniegts pārskats par tiem ES instrumentiem, kas iespaido cīņu pret pārtikas
izšķērdēšanu, un norādīts, kurā pārtikas apgādes ķēdes posmā varētu ietekmēt dažādo
dalībnieku uzvedību.
ES instrumenti, kas iespaido
cīņu pret pārtikas
izšķērdēšanu

ES fondi

Pārtikas izšķērdēšanas novēršana
Ražotāji

Pārstrādātāji

ELGF

x

x

ELFLA

x

x

EJZF

x

x

Mazumtirgotāji

Ziedošana
Patērētāji
x

x

FEAD

Tiesību
normas,
kas nav
saistītas
ar
fondiem

x

x

Atkritumu
1
direktīva

x

x

x

x

Pārtikas
nekaitīguma
2
noteikumi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tirdzniecības
4
standarti

x

x

x

(Ne)godīga
tirdzniecības

x

x

x

Marķēšana

3

Izsekojamība

2

x

x
x

x

2
prakse
5

PVN un finanšu
stimuli

x

x

x

x

1

Direktīva 2008/98/EK.

2

Vispārīgie pārtikas aprites tiesību akti (Regula (EK) Nr. 178/2002) un tiesību aktu kopums pārtikas un
higiēnas jomā (Regula (EK) Nr. 852/2004, Regula (EK) Nr. 853/2004, Regula (EK) Nr. 854/2004 un
Direktīva 2004/41/EK).

3

Pārtikas derīguma termiņš un datumu marķēšana (Regula (ES) Nr. 1169/2011).

4

Regula (EK) Nr. 1580/2007 (kas grozīta, it īpaši ar Regulu (EK) Nr. 1221/2008).

5

Padomes Direktīva 2006/112/EK.

Šajā tabulā ir uzskaitīti ES instrumenti, kas ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes
regulās, Komisijas regulās vai Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās. Atkarībā no
dokumenta veida tiesību normu īstenošanas ietekme var būt tieša (regulu gadījumā) vai
netieša (direktīvu gadījumā), dodot dalībvalstīm zināmu interpretācijas brīvību attiecībā uz
to, kā ieviest ES noteikumus.
Tāpēc dalībvalstu atbildība attiecībā uz iepriekšminētajiem ES instrumentiem pārtikas
izšķērdēšanas jomā ir izmantot fondus un ieviest ES noteikumus tā, lai veicinātu pārtikas
izšķērdēšanas novēršanu un pārtikas ziedošanu.

___________________________________________________________
1

Šajā ziņojumā, pieņemot, ka tā ir daudzo dažādo līmeņu vienkāršošana, pārtikas apgādes ķēdes posmus Palāta
ir klasificējusi četrās grupās (ražotāji, pārstrādātāji, mazumtirgotāji un patērētāji).

1

III PIELIKUMS
Galvenie politiskie paziņojumi, kas attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu sniegti kopš
2009. gada

1

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1059_en.htm

2

Kopīgo deklarāciju pret pārtikas izšķērdēšanu parakstīja akadēmisko aprindu pārstāvji un pētnieki no dažādu
valstu universitātēm visā pasaulē, EP deputāti, politiķi un starptautisko organizāciju un pilsoniskās

2
sabiedrības pārstāvji (http://www.lastminutemarket.it/media_news/wp-content/uploads/2010/12/JOINTDECLARATION-FINAL-english.pdf)
3

Eiropas Parlamenta ziņojums par to, kā novērst pārtikas izšķērdēšanu — stratēģijas efektīvākas pārtikas
ķēdes nodrošināšanai ES (2011/2175(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0430+0+DOC+XML+V0//LV

4

Eiropas Parlamenta 2012. gada 19. janvāra rezolūcija par to, kā novērst pārtikas izšķērdēšanu — stratēģijas
efektīvākas pārtikas ķēdes nodrošināšanai ES (2011/2175(INI)) (2013/C 227 E/05)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120014+0+DOC+XML+V0//LV

5

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1386/2013/ES par vispārējo Savienības vides rīcības
programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem”.

6

13 Eiropas Parlamenta deputātu rakstiska deklarācija par pārtikas izšķērdēšanu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P8-DCL-20150001+0+DOC+WORD+V0//LV

7

Eiropas Parlamenta 2015. gada 30. aprīļa rezolūcija par “Expo Milano 2015: Paēdināt planētu: enerģija
dzīvei” (2015/2574(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA2015-0184+0+DOC+XML+V0//LV

8

G20 valstu lauksaimniecības ministru sanāksme Stambulā, 2015. gada 7.–8. maijā, galīgais paziņojums.

9

Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūcija par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku
(2014/2208(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0266+0+DOC+XML+V0//LV
10

Eiropas Reģionu komitejas rezolūcija “Ilgtspēja pārtikas jomā”.

11

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. septembra rezolūcija Nr. 70/1
“Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

12

Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza
Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)). Vides,
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. 2015/0275(COD).

KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU
“CĪŅA PRET PĀRTIKAS IZŠĶĒRDĒŠANU: IESPĒJA EIROPAS SAVIENĪBAI
UZLABOT PĀRTIKAS APGĀDES ĶĒDES RESURSU EFEKTIVITĀTI”
KOPSAVILKUMS
I. Komisija pilnībā atzīst, ka pārtikas izšķērdēšana ir globāla problēma, un tā rīkojas, lai novērstu
pārtikas izšķērdēšanu un optimizētu resursus visā pārtikas vērtību ķēdē. Komisija 2015. gadā
saskaņā ar aprites ekonomikas tiesību aktu kopumu vēlreiz apstiprināja ES apņemšanos sasniegt
starptautiskajā Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam noteikto pārtikas atkritumu
samazināšanas mērķi.
III. Jaunajā aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā, ko Komisija pieņēma 2015. gadā, pārtikas
izšķērdēšanas novēršana ir atzīta par prioritāru jomu un ir ierosināts to īstenot, izmantojot
daudzpusīgu rīcības plānu, ko koleģiāli izstrādājuši visi ģenerāldirektorāti.
i. Komisija uzskata, ka laika gaitā nav samazinājusi savus mērķus, turklāt ir nodrošinājusi, ka
noteikumi attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu ir skaidri, īstenojami un saskaņoti ar ES regulatīvajiem
noteikumiem. Tāpēc Komisijas politikas dokumenti ir pārvērtušies — paziņojumi par “vīziju” ir
pārtapuši konkrētākos priekšlikumos, kuri ir vajadzīgi, lai visi dalībnieki atbalstītu pārtikas
izšķērdēšanas novēršanas programmu īstenošanu. Tā Komisija kopš 2012. gada ir guvusi labumu no
plašā dialoga par iespējamām iniciatīvām ar plašu ieinteresēto personu loku.
Komisija uzskata, ka nav vajadzīga jauna vienota “pārtikas atkritumu” definīcija, jo ES
regulatīvajos noteikumos jau ir noteiktas terminu “pārtika” un “atkritumi” definīcijas.
ES sāka darbu ar metodiku pārtikas atkritumu apjoma mērīšanai, lai nodrošinātu, ka valstu pārtikas
izšķērdēšanas novēršanas programmu un mērķu noteikšanas pamatā ir pārliecinoši pierādījumi.
ii. Lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu, ir vajadzīgi pasākumi visā pārtikas vērtību ķēdē un uzlabota
sadarbība nozarē. Pārtikas izšķērdēšanas novēršana un resursu izmantojuma optimizēšana var
veicināt inovatīvus modeļus pārtikas ražošanai, tirdzniecībai, izdalīšanai un patērēšanai.
Komisija vēlas atbalstīt ieinteresēto personu pūliņus, izmantojot rīcības plānu, ko ierosināja rīcības
plānā aprites ekonomikas jomā. Jo īpaši jaunā ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu (PZA)
platforma ir paredzēta, lai atbalstītu visus dalībniekus, nosakot pasākumus, kuri ir vajadzīgi, lai
novērstu pārtikas izšķērdēšanu, daloties paraugpraksē un vērtējot laika gaitā notikušo virzību.
iii. Komisija atzīst, ka dažādi noteikumi attiecībā uz pārtikas ziedošanu (piemēram, pārtikas
higiēnu, informāciju par pārtiku patērētājiem) visā ES tiek interpretēti atšķirīgi. Tāpēc netiek pilnībā
izmantots pārtikas ziedošanas potenciāls. Kā noteikts Paziņojumā par aprites ekonomiku1, Komisija
veiks pasākumus, lai veicinātu kopējo izpratni par ES tiesību aktu noteikumiem attiecībā uz pārtikas
ziedošanu. Tas ietver apņemšanos izstrādāt ES pārtikas ziedošanas pamatnostādnes pārtikas
ziedotājiem un pārtikas bankām par to, kā izpildīt attiecīgos ES tiesību aktus saskaņā ar
pašreizējiem regulatīvajiem noteikumiem (piemēram, par pārtikas nekaitīgumu, pārtikas higiēnu,
izsekojamību, atbildību utt.).
IV.
i. Saskaņā ar 2015. gada rīcības plānu aprites ekonomikas jomā ir pieņemts konkrēts rīcības plāns,
lai atbalstītu ES pūliņus, novēršot un samazinot pārtikas izšķērdēšanu. Daudzgadu rīcības plāns būs
pamatā Komisijas, dalībvalstu un pārtikas vērtību ķēdes dalībnieku pūliņiem sasniegt ilgtspējīgas
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attīstības mērķus. ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu platforma atbalstīs visus dalībniekus,
tostarp nosakot pasākumus, kuri ir vajadzīgi, lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu.
ii. Komisija uzskata, ka pārtikas izšķērdēšana varētu būt papildu elements, ko analizēt nākamajos
attiecīgo ES politikas jomu ietekmes novērtējumos.
iii. Pašlaik Komisija rīkojas, lai precizētu ES tiesību aktu noteikumus, kuri veicina pārtikas
ziedošanu (skatīt Komisijas atbildi par III punkta iii) apakšpunktu).
Komisija ir ierosinājusi vairākus grozījumus FEAD regulā saskaņā ar ierosinājumu pārskatīt
Finanšu regulu, ko pieņēma 2016. gada 14. septembrī. Viens no šiem grozījumiem, ja tas tiks
apstiprināts, sniegs iespēju dalībvalstīm izmantot vienkāršoto izmaksu iespējas, finansējot pārtikas
ziedojumus. Šā pasākuma mērķis ir veicināt FEAD paredzēto pārtikas ziedojumu izmantošanu.
KZP nav paredzēta no tirgus izņemto zivju ziedošana, tomēr dalībvalstis var mudināt un atbalstīt
tādu struktūru izveidi, kas ļautu ziedot zivis, kuras nevar izvietot tirgū tiešam patēriņam cilvēkiem.
Ziedojumus var veicināt arī ar uzglabāšanas atbalstu, ko atbalsta EJZF: šā mehānisma mērķis ir
kompensēt izmaksas, kas radušās, stabilizējot un uzglabājot produktus, kurus nevar pārdot virs
konkrētas cenas. Pēc uzglabāšanas perioda zivsaimniecības produktu ražotāju organizācijas (RO),
vēlreiz izvietojot produktus tiešam patēriņam cilvēkiem, var padarīt tos pieejamus tirgū bez maksas.
Pēc tam, kad mehānisms 2019. gadā beigs darboties, RO varēs organizēt līdzīgu mehānismu par
pašu līdzekļiem.
IEVADS
1. Lai gan pastāv lielas neskaidrības attiecībā uz datiem par pārtikas izšķērdēšanu ES, ES saražotās
pārtikas daudzums, kas tiek izšķērdēts, ir mazāks nekā globālās aplēses. ES finansētajā pētniecības
projektā “Pārtikas izmantošana sociālajām inovācijām, optimizējot izšķērdēšanas novēršanas
stratēģijas” (FUSIONS) ir aplēsts, ka aptuveni 20 % ES saražotās pārtikas tiek izšķērdēti, un
pārtikas izšķērdēšana ir galvenokārt saistīta ar patēriņu2.
2. Komisija uzskata, ka, lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu, ir jāpaskaidro, kādi materiāli tiek
izšķērdēti katrā pārtikas apgādes ķēdes posmā, proti, ražošanas, izdalīšanas un patēriņa posmā. Šajā
saistībā Komisija izstrādās metodiku3, kas, ņemot vērā terminu “pārtika” un “atkritumi” ES
definīcijas4, parādīs, kādi materiāli katrā pārtikas apgādes ķēdes posmā tiek uzskatīti par pārtikas
atkritumiem un kādi ne, jo īpaši, ņemot vērā Atkritumu pamatdirektīvas (2008. gads) 2. un 5. pantā
noteiktos izņēmumus (piemēram, ražošanas blakusprodukti vai pārtika, ko izmanto lauku
saimniecībās vai bioenerģijas ražošanā, netiek uzskatīta par atkritumiem). Juridiskais pamats
pārtikas atkritumu apjoma uzraudzībai un mērīšanai un ziņošanai par to ir daļa no Komisijas
priekšlikuma5 pārskatīt Atkritumu pamatdirektīvu (2008. gads).
Metodikā būs izklāstīti sīki noteikumi par to, kā izmērīt pārtikas atkritumu apjomu; noteiktas
attiecīgās pārtikas apgādes ķēdes nozares un norādīti dati, kas jāapkopo un jāpaziņo, lai izpildītu
uzraudzības un ziņošanas saistības, kas noteiktas priekšlikumā veikt grozījumus Atkritumu
2

“Eiropas pārtikas atkritumu līmeņu aplēses”, FUSIONS, 2016. gada marts (http://www.eufusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf).
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Komisijas plānotā pieeja izstrādāt metodiku pārtikas atkritumu apjoma mērīšanai katrā pārtikas apgādes ķēdes posmā tika
apspriesta sanāksmē ar dalībvalstu ekspertiem 2016. gada 22. jūnijā. http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fw_euactions_ms_20160622_p06.pdf.
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ES tiesību aktos termins “pārtika” ir definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK)
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iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu. Termins “atkritumi” ir definēts Direktīvā 2008/98/EK.
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pamatdirektīvā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nebūs pievienotās vērtības, ja
tiks piedāvāta konkrēta un vienreizēja “pārtikas atkritumu” definīcija.
3. FUSIONS ierosinātais definīciju satvars bija pirmais solis, izstrādājot rokasgrāmatu dalībvalstīm,
lai palīdzētu tām izstrādāt saskaņotas metodes valsts datu iegūšanai par pārtikas izšķērdēšanu visās
pārtikas vērtību ķēdes nozarēs. Visaptverošā pārtikas atkritumu apjoma mērīšanas rokasgrāmata, ko
izstrādāja FUSIONS, bija paredzēta kā funkcionāls rīks, kura pamatā ir pētniecības projekta
definīciju satvars, kas, lai gan pārklājas ar ES regulatīvajiem noteikumiem (attiecībā uz
“atkritumiem” un “pārtiku”), ne vienmēr atbilst tur minētajām definīcijām. Jo īpaši FUSIONS
definīcijā ir iekļauts vairāk lauksaimniecības materiālu, ko var uzskatīt par atkritumiem saskaņā ar
ES regulatīvajiem noteikumiem (skatīt 2. punktu).
5. Komisija uzskata, ka Atkritumu pamatdirektīvā noteiktā atkritumu apsaimniekošanas hierarhija
pilnībā attiecas uz pārtikas atkritumiem. Komisija neuzskata, ka vajadzētu noteikt īpašu pārtikas
atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju ES tiesību aktos atkritumu jomā.
7. Pašlaik ES dati par pārtikas atkritumiem ir nepietiekami. Tiesību akta priekšlikums atkritumu
jomā ir paredzēts, lai novērstu šo nepilnību atbilstoši principam “to, ko nevar izmērīt, nevar
pārvaldīt”.
15. Dialogs ES un starptautiskā līmenī, lai optimizētu pārtikas izšķērdēšanas novēršanas un
samazināšanas pūliņus, turpināsies un kļūs intensīvāks, jo svarīgākie dalībnieki starptautiskā līmenī
(Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma) ir
aicināti piedalīties ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu platformā.
Lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu, ir vajadzīgi integrēti rīcības plāni, kuri apvienotu visus pārtikas
vērtību ķēdes dalībniekus un valsts iestādes6. Ir vajadzīgi gan leģislatīvi, gan neleģislatīvi
pasākumi; šī pieeja pārtikas izšķērdēšanas novēršanai ir atainota rīcības plānā aprites ekonomikas
veicināšanai.
Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu nav viens no KLP mērķiem, kuri ir noteikti LESD 39. pantā.
Pašreizējā KLP ir minēts plašs pasākumu loks pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu novēršanai un
samazināšanai primārās ražošanas un pārstrādes posmā. Pārtikas apgādes ķēdes posmos virs šā
līmeņa nav juridiska pamata piemērot KLP.
APSVĒRUMI
26. Jau 2011. gadā Komisija izdeva pamatnostādnes par pārtikas izšķērdēšanas novēršanu7, un
Eiropas Vides aģentūra organizēja īpašus tīmekļseminārus par pārtikas izšķērdēšanas novēršanu, lai
veicinātu informācijas un zināšanu apmaiņu starp dalībvalstīm kopš 2012. gada, tostarp ar īpašām
sesijām par pārtikas atkritumiem (piemēram, tīmekļseminārs 2013. gada oktobrī).
Kopš 2012. gada Komisija ir iesaistījusies un aktīvi sadarbojas ar visiem dalībniekiem, lai noteiktu,
kur pārtikas apgādes ķēdē rodas pārtikas atkritumi, kur ir atklāti šķēršļi pārtikas izšķērdēšanas
novēršanai un jomas, kur ir vajadzīga rīcība ES līmenī. Tā rezultātā tika izstrādāts integrēts rīcības
plāns pārtikas izšķērdēšanas apkarošanai, ko Komisija pieņēma saskaņā ar aprites ekonomikas
tiesību aktu kopumu 2015. gadā.
Komisijas atbilde par 26. punktu un virsrakstu pirms 27. punkta
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Pasaules pārtikas nodrošinājuma komiteja (2014. gads). Politikas ieteikumi. Pārtikas zudumi un atkritumi ilgtspējīgu pārtikas
sistēmu kontekstā (http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf).
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Komisija uzskata, ka laika gaitā nav samazinājusi savus mērķus, turklāt ir nodrošinājusi, ka
noteikumi attiecībā uz pārtikas izšķērdēšanu ir skaidri, īstenojami un saskaņoti ar ES regulatīvajiem
noteikumiem. Tāpēc Komisijas politikas dokumenti ir pārvērtušies — paziņojumi par “vīziju” ir
pārtapuši konkrētākos priekšlikumos, kuri ir vajadzīgi, lai visi dalībnieki atbalstītu pārtikas
izšķērdēšanas novēršanas programmu īstenošanu visā pārtikas vērtību ķēdē. Pirmām kārtām ES
dalībvalstu apņemšanās novērst pārtikas izšķērdēšanu, tostarp noteikt valstu mērķus un rādītājus
laika gaitā panāktās virzības novērtēšanai, ir ļoti svarīga, lai sasniegtu aprites ekonomikas tiesību
aktu kopumā noteiktos mērķus.
Komisijas atbilde par 27. punkta pirmo un otro ievilkumu
Saskaņā ar politiskajām pamatnostādnēm, kuras bija Komisijas 2015. gada darba programmas
pamatā, Komisija atbilstoši šīm prioritātēm ir piemērojusi politiskās neturpināšanas principu visiem
priekšlikumiem, kuri gaida apstiprinājumu. Tas attiecas arī uz paziņojumu par ilgtspējīgām pārtikas
sistēmām. Paveiktais darbs, novēršot pārtikas izšķērdēšanu, tajā skaitā publiskā apspriešana8, kas
notika saistībā ar paziņojuma par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām gatavošanu, palīdzēja pamatot
rīcības plānu pārtikas izšķērdēšanas novēršanai, ko piedāvāja saskaņā ar aprites ekonomikas tiesību
aktu kopumu. Tāpēc Komisija uzskata, ka paziņojuma atsevišķa publiskošana šajā posmā sniegtu
tikai ierobežotu pievienoto vērtību.
28. Komisija uzskata, ka tās mērķi attiecībā uz pārtikas atkritumiem ir saglabāti un ir pastiprināti
piedāvātie rīki rezultātu sasniegšanai un virzības uzraudzībai. Komisijas tiesību akta priekšlikums
atkritumu jomā paredz, ka dalībvalstīm ir jānovērtē virzība, izmērot pārtikas atkritumu apjomu un
izmantojot rādītājus un mērķus pārtikas atkritumu uzraudzībai. ES bāzes līniju var noteikt tikai tad,
kad dalībvalstis būs atbilstošā veidā apkopojušas pietiekami daudz datu. Turklāt ES Pārtikas
zudumu un pārtikas atkritumu platforma, kas pirmo reizi tiks ieviesta 2016. gada novembrī, veicinās
visu dalībnieku virzību.
Par pārtikas atkritumu definīciju un bāzes līniju skatīt arī Komisijas atbildi par 2. punktu.
1. izcēlums. Kāpēc ir svarīga “bāzes līnija”?
Bāzes līnijas noteikšanu nevar nošķirt no darba, kas saistīts ar pārtikas atkritumu apjoma mērīšanas
rīku izstrādi, rādītāju un mērķu noteikšanu un pārtikas izšķērdēšanas novēršanas uzraudzību valstu
līmenī. Dati par pārtikas atkritumiem, kas apkopoti atbilstīgi vienotai ES metodikai, būs noderīgi,
nosakot kopējo bāzes līniju, lai noteiktu pārtikas izšķērdēšanas novēršanas mērķus.
Šis jautājums tiks apspriests arī ar dalībvalstīm: saskaņā ar ziņošanas pienākumiem, ko ir
ierosinājusi Apvienoto Nāciju Organizācija saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem; apspriežot
tiesību akta priekšlikumu atkritumu jomā saistībā ar ziņošanas un uzraudzības pienākumiem;
izstrādājot vienotu metodiku pārtikas atkritumu apjoma mērīšanai un ES Pārtikas zudumu un
pārtikas atkritumu platformā. Šajos procesos tiks ņemti vērā pašreizējie pasākumi un prakse
dalībvalstīs, jo īpaši valstu bāzes līnijas un mērījumu metodika valstu rādītāju un mērķu
vajadzībām.
29. Skatīt Komisijas atbildi par 26. un 32. punktu.
30. Lai pārtikas izšķērdēšanas novēršana būtu efektīva, ir jārīkojas visos līmeņos (starptautiskā, ES,
valstu, reģionālā un vietējā) un jāiesaistās visiem svarīgākajiem dalībniekiem. Visi dalībnieki
piekrīt, ka ir jānovērš pārtikas izšķērdēšana, un vairums rīkojas.
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Komisija sadarbojas ar plašu ieinteresēto personu loku, lai noteiktu tos jautājumus, kuri ir jārisina
ES līmenī, lai atbalstītu šo personu darbu uz vietas. Izmantotā pieeja bija ietveroša, jo Komisija
plānoja sadarboties gan ar privātajiem dalībniekiem, gan valsts iestādēm. Ņemot vērā pārtikas
izšķērdēšanas novēršanas daudzpusību, jautājums tika skatīts ne tikai ekspertu grupās, kas
nodarbojas ar šo jautājumu, bet arī citos forumos ar plašākiem uzdevumiem9.
Ieinteresēto peronu grupa, ko 2012. gadā noorganizēja Komisija, ir atrisinājusi lielu skaitu
jautājumu, kas saistīti ar pārtikas izšķērdēšanas novēršanu (piemēram, pārtikas pārdali, datumu
marķēšanu, agrāko pārtikas produktu drošu izmantošanu dzīvnieku barībā, pārtikas atkritumu
apjoma mērīšanu utt.), un sniedza skaidrojumu par to, kur attiecīgie dalībnieki ir sastapušies ar
šķēršļiem pārtikas izšķērdēšanas novēršanai. Šīs grupas ieguldījums ir palīdzējis virzīt un
koncentrēt ES rīcības plānu uz pārtikas izšķērdēšanas apkarošanu. Šī grupa ir ieguldījusi arī labas
prakses apmaiņā, palīdzot sniegt informāciju Komisijas tīmekļa vietnē publicētajam reģistram10.
31. Dalībvalstu ekspertu grupas īpašais uzdevums ir sniegt konsultācijas un zināšanas gan
Komisijai, gan dalībvalstīm, lai sagatavotu iespējamās politikas iniciatīvas un uzlabotu ES tiesību
aktu, programmu un politikas saskaņotu īstenošanu pārtikas izšķērdēšanas novēršanas jomā.
Šajā posmā Komisija neuzskata, ka jaunā ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu platforma (kas
apvieno valsts un privātās iestādes) varētu noteikti aizstāt dalībvalstu ekspertu grupu. Šo jautājumu
Komisija apsvērs vēlreiz, kad platforma būs izveidota, saistītie darba procesi noteikti un visu pušu
saistības precizētas.
32. Lai gan ekspertu grupas var palīdzēt mobilizēt, veicināt un optimizēt pārmaiņas, pārtikas
izšķērdēšanas novēršanas impulss ir atkarīgs ne tikai no organizēto sanāksmju skaita. Ir svarīgi, lai
Komisija nodrošinātu, ka ES līmenī veiktās darbības sniedz reālu pievienoto vērtību un ir vērstas uz
svarīgākajiem nodevumiem. Paši sanāksmju dalībnieki nemainījās, taču parādījās vajadzība
Komisijai sadarboties ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm. Kopīga sanāksme notika,
piemēram, 2016. gada 22. jūnijā, lai apspriestu darba dokumentu par ES pamatnostādņu gatavošanu
pārtikas ziedošanas jomā. Jaunā ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu platforma apvienos
visus attiecīgos dalībniekus (no valsts un privātām iestādēm), lai uzlabotu visu dalībnieku sadarbību
un veicinātu integrētu programmu un risinājumu izstrādi pārtikas izšķērdēšanas apkarošanas jomā.
Komisijas lēmums centralizēt pārtikas atkritumu jautājumu vienā ģenerāldirektorātā (Veselības un
pārtikas nekaitīguma ĢD), ko īstenoja, kad organizēja jauno Komisiju 2014. gadā, palīdzēja
vienkāršot darbu ar skaidru atbildību un nodrošināt, ka pārtikas izšķērdēšanas novēršana vienmēr
tiek apsvērta saistībā ar pārtikas un barības nekaitīgumu. Ir nodrošināta darbības nepārtrauktība un
vienmēr ir saglabātas attiecīgās zināšanas un saskaņota pieeja.
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2010.–2014. gadā Augsta līmeņa forumā pārtikas apgādes ķēdes darbības uzlabošanai apsprieda veidus, kā palielināt pārtikas
sistēmas, tostarp pārtikas izšķērdēšanas novēršanas, ilgtspēju (https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supplychain-forum_en). Eiropas Pārtikas ilgtspējīga patēriņa un ražošanas apaļais galds, iniciatīva, ko vada Komisija un pārtikas
apgādes ķēdes partneri, arī savā darbā apsver pārtikas atkritumu jautājumu, lai novērtētu Eiropas pārtikas apgādes ķēdes
ietekmi uz vidi (http://www.food-scp.eu/). Komisija kopā ar EuroCommerce un Mazumtirgotāju apaļā galda pārstāvjiem
2009. gadā izveidoja Mazumtirdzniecības forumu, lai apmainītos ar paraugpraksi un rīkotos nolūkā uzlabot ilgtspēju Eiropas
mazumtirdzniecības nozarē, tostarp pārtikas izšķērdēšanas novēršanas ilgtspēju
(http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm). Eiropas Vides aģentūra un Komisija organizēja darbseminārus
ar dalībvalstīm, lai dalītos pieredzē un izplatītu paraugpraksi atkritumu novēršanas jomā, tostarp pārtikas atkritumu jomā. 7. PP
projekts FUSIONS, kas apvieno 21 projekta partneri no 13 valstīm, veica pārtikas izšķērdēšanas novēršanas sociālo inovāciju
un izmēģinājuma projektu inventarizāciju ( http://www.eu-fusions.org/index.php/social-innovations) un veicināja daudzu
ieinteresēto personu (valdības, nozares, NVO vietējā, reģionālajā, valstu un ES līmenī) iesaistīšanos kopš laikposma 2012.–
2016. gads. “Apvārsnis 2020” projekts REFRESH (http://eu-refresh.org/about-refresh) atbalstīs ES virzību ceļā uz ilgtspējīgas
attīstības mērķa pārtikas atkritumu samazināšanas mērķi, nosakot “Rīcības programmu” pārtikas atkritumu jomā, ko attīstīs un
pārbaudīs Vācijā, Ungārijā, Spānijā un Nīderlandē kopā ar partneriem no uzņēmēju vides, pilsoniskās sabiedrības un valdībām.
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(http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/index_en.htm).
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4. izcēlums. Nekas faktiski neliecina par Darba grupas un Ekspertu grupas panākumiem
Atbilde par pirmo ievilkumu attiecībā uz ES pārtikas ziedošanas pamatnostādnēm: lai izstrādātu
pamatnostādnes tādā kompleksā jomā kā šī, kur ir jāapkopo pierādījumi, lai pamatotu politiku
vairākās jomās, kā arī faktisko praksi tirgū, ir vajadzīga plaša apspriešanās. Komisija iesniegs
pamatnostādņu projektu jaunajai ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu platformai pirmajā
sanāksmē 2016. gada novembrī, lai Komisija varētu pieņemt galīgās pamatnostādnes līdz
2017. gada beigām.
Atbilde par otro ievilkumu: tas, ka ES noteikumi neaizliedz tirgot pārtiku pēc minimālā derīguma
termiņa beigām, ir vairākkārt minēts vairākās ekspertu sanāksmēs. Komisija risinās šo jautājumu
saistībā ar savu darbu, izstrādājot ES pamatnostādnes, lai veicinātu pārtikas ziedošanu.
Atbilde par trešo ievilkumu: datumu marķēšana: Komisija ir sākusi pētījumu, lai izmeklētu, kā
uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, un kontroles iestādes saprot un izmanto datumu marķēšanu,
un noskaidrotu, kāda ir prakses iespējamā ietekme uz pārtikas atkritumiem. Šā pētījuma, kuru
līgumslēdzējs sāka veikt 2016. gada septembrī, konstatējumus ir paredzēts iegūt līdz 2017. gada
beigām, un tie būs pamatā turpmākajai politikai saistībā ar datumu marķēšanu un pārtikas
izšķērdēšanas novēršanu. Papildu informācija par Komisijas darbu tika publiskota11 saistībā ar
datumu marķēšanu, tostarp sagatavotajiem informatīvajiem un komunikācijas materiāliem visās ES
valodās, lai veicinātu labāku izpratni par norāžu “ieteicams līdz” un “izmantot līdz” nozīmi.
Atbilde par ceturto ievilkumu: sākotnējās sanāksmēs, kas notika 2012./2013. gadā, tika noteikts
plašs tādu jomu loks, kuras varētu ietekmēt pārtikas izšķērdēšanas novēršanu. Darbības, kas
iekļautas rīcības plānā pārtikas izšķērdēšanas novēršanai aprites ekonomikas tiesību aktu kopumā, ir
Komisijas apspriešanās un prioritāšu noteikšanas rezultāts.
Informācija par darba grupu darbībām, projektiem un EIP-AGRI tīklošanas darbībām, EIP fokusa
grupas par īsām piegādes ķēdēm galīgais ziņojums, kā arī informācija par EIP-AGRI darbsemināru
“Pilsētas
un
pārtika —
patērētāju
un
ražotāju
apvienošana”
ir
pieejama
http://ec.europa.eu/eip/agriculture. Turklāt tika sagatavota un ENRD tīmekļa vietnē publiskota
informācija par ENRD darbu ar viedajām piegādes ķēdēm, tostarp labākas īstenošanas piemēru un
ieteikumu izlase. ENRD arī organizēja darbsemināru vadošajām iestādēm par to, kā labāk īstenot
sadarbības pasākumu, kas ir pasākums, ko izmanto, lai atbalstītu īso piegādes ķēžu un vietējo tirgu
attīstību saskaņā ar ELFLA. Turklāt pārtikas zudumi un atkritumi ir uzskatāmi par vienu no
prioritārajiem jautājumiem EIP-AGRI darba programmā 2017. gadam.
34. Skatīt Komisijas atbildi par 15. punktu.
35. Turpmākās politikas reformas, pēdējās no kurām notika 2013. gadā, tika pārvirzītas no saistīta
atbalsta tieši konkrētu produktu ražošanai uz lauksaimnieku atbalstu tā, ka nav traucēts ne tirgus, ne
tirdzniecība.
37. Komisija uzskata, ka ES atbalsts nav atkarīgs no atkritumu apjoma un tiešie maksājumi ne tieši,
ne netieši neveicina lauksaimniecības produktu ražošanu. Vairums tiešo maksājumu (aptuveni
90 %) ir atdalīti no ražošanas un nav saistīti ar konkrētu ražošanu. Lauksaimnieki, kuri tos saņem,
var veikt lauksaimniecisko darbību, piemēram, lauksaimniecības zemes uzturēšanu tādā stāvoklī,
kas ir piemērots ganīšanai vai kultivēšanai, neveicot ražošanu. Ātrbojīga pārtika acīm redzami rada
lielāku atkritumu apjomu.
Kopīga atbilde par 38. un 39. punktu
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http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking/index_en.htm.
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Brīvprātīgu saistīto atbalstu var piešķirt tik lielā apmērā, kāds ir vajadzīgs, lai radītu stimulu uzturēt
pašreizējo ražošanas līmeni attiecīgajās nozarēs un reģionos. Kopš 2015. gada tas var veidot 10 %
visu tiešo maksājumu. Palielināts saistītā atbalsta apjoms ataino dalībvalstu izvēli par labu grūtībās
nonākušām nozarēm tik lielā apmērā, kāds ir vajadzīgs, lai radītu stimulu uzturēt pašreizējo
ražošanas līmeni. Šo atsauces līmeņu pārsniegšanu stingri uzrauga Komisija.
40. Kaut arī tieši nav veikts neviens ES pētījums par iespējamo pārtikas izšķērdēšanu, kas ir saistīta
ar tiešajiem maksājumiem, pētījumos un novērtējumā par tirgus politiku parasti ir iekļauta
ražošanas apjoma analīze.
Kopīga atbilde par 41. un 42. punktu
Komisija uzskata, ka tirgus intervences pasākumi nerada pārtikas atkritumus. Publiskajā intervencē
iegādātie produkti vai kā uzglabāšanas atbalsts uzglabātie produkti ir jāuzglabā tā, lai tiktu saglabāta
to kvalitāte. Bez šādiem pasākumiem produkcija netiktu novākta, kad cenas ir zemākas par
novākšanas izmaksām, un tādējādi tiktu “izšķērdēta”.
Tādus tirgus pasākumus kā publiskā intervence vai privātā uzglabāšana var izmantot tikai kā
drošības tīklu, ja ir nopietna krīze, kas ietekmē tirgu, lai nepieļautu strukturālās nelīdzsvarotības
atbalstu.
Tādi krīzes novēršanas un pārvaldīšanas pasākumi kā izņemšana no tirgus, priekšlaicīga ražas
novākšana un ražas nenovākšana ir paredzēti, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Atbalsta
apmērs ir tāds, kādu izvēlētos ražotāji, lai pārdotu savus produktus tirgū, nevis izņemtu no tā.
Ne bezmaksas izdalīšana, ne izņemšana no tirgus citiem mērķiem ir paredzēta nevis kā alternatīvs
noiets, bet gan kā rīks krīzes pārvaldīšanai. Daudzums, ko var izņemt no tirgus, ir ierobežots.
Produktu izņemšana no tirgus paredz, ka no tirgus izņemtie produkti tiek izmantoti konkrētam
mērķim (piemēram, labdarībai vai skolām).
43. Pašlaik Komisija izstrādā veidus, kā dalībvalstis varētu izmantot intervences krājumus saskaņā
ar programmu vistrūcīgākajām personām.
Skatīt arī Komisijas atbildi par 41. punktu.
44. Komisija norāda, ka 1,8 miljoni tonnu ir aptuveni 0,002 % produkcijas, kas saražota laikposmā
no 2008. līdz 2015. gadam, un produktu izņemšanai no tirgus ir jāatbilst vides prasībām attiecībā uz
utilizāciju.
Komisija uzskata, ka krīzes novēršanas un pārvaldīšanas pasākumi nerada pārtikas atkritumus.
Piemēram, priekšlaicīga ražas novākšana neietekmē pārtikas ražošanu.
45. Publiskā intervence neveicina pārtikas izšķērdēšanu. Tajā no tirgus tiek izņemti produkti ar
nepietiekamu tirgus noietu, kas pretējā gadījumā varētu radīt pārtikas atkritumus. Kad paaugstinās
tirgus cena, produkti tiek izlaisti tirgū pārdošanai vai izplatīti alternatīvos veidos, vai izlaisti
izmantošanai pārtikā saskaņā ar programmu vistrūcīgākajām personām.
Attiecībā uz izņēmuma pasākumiem, kurus ieviesa, lai neitralizētu Krievijas aizliegumu, kā arī
steidzamību, ar kādu ir reāli jāietekmē tirgus krīze, ņemot vērā šo pasākumu būtību, ietekmes
analīze nav vajadzīga (steidzamības procedūra).
47. Savās stratēģijās programmai “Piens skolai” 10 dalībvalstis (Bulgārija, Igaunija, Spānija,
Somija, Horvātija, Īrija, Lietuva, Luksemburga, Malta un Rumānija) ir ietvērušas papildu
pasākumus. Vienas dalībvalsts stratēģijā 2016./2017. mācību gadam (Horvātija) ir ietverta atsauce
uz izglītības pasākumiem, kuri veicina pārtikas izšķērdēšanas novēršanu.
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49. Citi pasākumi, piemēram, ieguldījumi materiālajos aktīvos, kuru mērķis ir uzlabot
lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti vai izmantot iekārtas efektīvāk, veicina pārtikas
atkritumu apjoma samazināšanos ES.
Kopīga atbilde par 50. un 51. punktu
Pārtikas izšķērdēšanas apkarošana nav īpašs lauku attīstības politikas mērķis, tāpēc dalībvalstīm nav
tā īpaši jāiekļauj savās stratēģijās. Tomēr dalībvalstīm bija iespēja pievērsties pārtikas atkritumu
jautājumam savās stratēģijās un programmās, iekļaujot vairākus pasākumus, piemēram, zināšanu
pārnesi, informēšanas pasākumus, ieguldījumus materiālajos aktīvos, dzīvnieku labturības un
sadarbības pasākumus.
56. Komisija piekrīt Palātas apsvērumiem par to, ka ir vajadzīgi ticamāki dati, lai efektīvi
uzraudzītu izkraušanas pienākuma īstenošanu.
Atbilde par otro ievilkumu: kaut arī kontroles regulējumā nav skaidri noteikts, ka ir jāziņo par
izmetumiem, Komisija ir iesaistījusies izmetumu datu vākšanas procesā, lai uzraudzītu izkraušanas
pienākuma īstenošanu. Tā arī var vākt izmetumu datus zinātniskiem mērķiem datu vākšanas
programmā.
Atbilde par trešo ievilkumu: precīzi un ilustratīvi dati par izmetumu apjomu procentuālā izteiksmē
ir nepietiekami galvenokārt tāpēc, ka īstenošanas noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz žurnāla
ierakstiem, norādot un nodalot izmetumus pēc to veida (nesasniedz minimālo saglabāšanas
references izmēru, aizliegtās sugas vai citas), varēja apstiprināt vienīgi 2015. gada oktobrī, pēc tam,
kad 2015. gada maijā tika panākta vienošanās par Kopoto regulu. Lai iekļautu jaunās prasības
attiecībā uz žurnāla ierakstiem nozares ikdienas darbībās, kā arī ieviestu kontroles iestāžu
pieprasītās izmaiņas, ir vajadzīgs laiks. Tikmēr Komisija un administrējošās iestādes paļaujas uz
aplēsēm par nozvejām, kuras ir paziņotas kā izmestas, kas ir iesniegtas ar datiem par zvejas piepūles
pārvaldību un datu vākšanas sistēmā.
63. Regula par pārtikas higiēnu12 mudina izstrādāt labas higiēnas prakses rokasgrāmatas. Tās var
būt gan ES rokasgrāmatas, ko novērtē un apstiprina Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku
barības pastāvīgā komiteja, gan valstu rokasgrāmatas, ko novērtē valstu iestādes (skatīt 64. punktu
par valstu rokasgrāmatām).
Kā noteikts regulā, iniciatīvai izstrādāt ES rokasgrāmatu ir jānāk no ieinteresētajām organizācijām.
Kad vien iespējams, Komisija mudina šīs organizācijas strādāt ar šo rīku higiēnas prasību
īstenošanai un piedāvā tulkošanu visās valodās bez maksas. Ir publiskotas pamatnostādnes par to,
kā gatavot šādas rokasgrāmatas13, un Komisija līdz šim nekad nav atteikusies novērtēt iesniegtos
projektus. Komisija uzņēmās iniciatīvu pati izstrādāt dažas rokasgrāmatas. Konkrēti, attiecībā uz
pārtikas atkritumu samazināšanu pastāvīgā komiteja nesen pārskatīja ES pārtikas ziedošanas
pamatnostādnes “Katra maltīte ir svarīga”, un tās gaida galīgo apstiprinājumu.
64. Kaut arī atbildība par valstu rokasgrāmatu izstrādi un atjaunināšanu ir valstu līmenī, Komisija ir
atbildīga par reģistrēšanas sistēmas vadīšanu un padarīšanu pieejamu dalībvalstīm.
2016. gada vasarā tika ieviests jauns elektroniskais formāts un reģistrs. Tas arī ļauj vieglāk sameklēt
konkrētus tematus vairāk nekā 700 valstu rokasgrāmatās, kas ir publicētas reģistrā14.
Kopīga atbilde par 65. un 66. punktu

12

Regula (EK) Nr. 852/2004.
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http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidelines_good_practice_en.pdf.
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Skatīt: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/.
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Partijas lielums ir jānosaka uzņēmējam, kas iesaistīts pārtikas apritē. Tas ir atkarīgs no uzņēmēja
ražošanas sistēmas, piemēram, cik lielā daudzumā saražotās pārtikas var tikt konstatēts
apdraudējums, un no iespējas veikt tīrīšanu un dezinfekciju starp ražošanas partijām, cik lieli ir
saņēmēji (un cik bieži tie ir tukšā), iespējas veikt iekšējo izsekošanu utt. Mazas pārtikas partijas
pamatoti var atsaukt tikai tad, ja var pierādīt, ka šādas partijas ražošana bija nodalīta no citām
partijām un savstarpējs piesārņojums nebija iespējams. Turklāt ir padziļināti jānovērtē, vai mazākas
partijas faktiski veicinātu stratēģiju, kuras mērķis ir samazināt pārtikas atkritumus ražošanas laikā.
Ņemot vērā kopējo augsto pārtikas nekaitīguma līmeni ES, atsaukšana un izņemšana no tirgus rada
tikai ļoti nelielu daļu pārtikas atkritumu.
67. Par datumu marķēšanu ir atbildīgi uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē un nosaka, vai
produktam ir vajadzīga norāde “izlietot līdz” vai “ieteicams līdz”, kā arī kāds ir uzglabāšanas
ilgums, ņemot vērā drošības, kvalitātes un tirdzniecības apsvērumus. Uz dažiem produktiem
neattiecas pienākums marķēt tos ar norādi “ieteicams līdz”, piemēram, svaigi augļi un tādi ilgi
uzglabājami produkti kā sāls, cukurs, etiķis. Vienīgā produktu kategorija, kuras datumu marķēšana
ir noteikta ES tiesību aktos, ir pārtikas olas15.
68. Komisija aktīvi meklē veidus, kā uzlabot to, ka visi pārtikas apgādes ķēdes dalībnieki, kā arī
kontroles iestādes izmanto un saprot datumu marķēšanu16 (skatīt atbildi par 32. punktu par
Komisijas sākto pētījumu).
70. Komisija atzīst, ka dažādi noteikumi attiecībā uz pārtikas ziedošanu (piemēram, pārtikas
higiēnu, informāciju par pārtiku patērētājiem) visā ES tiek interpretēti atšķirīgi. Tāpēc netiek pilnībā
izmantots pārtikas ziedošanas potenciāls. Kā noteikts Paziņojumā par aprites ekonomiku17,
Komisija veiks pasākumus, lai veicinātu kopējo izpratni par ES tiesību aktu noteikumiem attiecībā
uz pārtikas ziedošanu. Tas ietver apņemšanos izstrādāt ES pārtikas ziedošanas pamatnostādnes
pārtikas ziedotājiem un pārtikas bankām par to, kā izpildīt attiecīgos ES tiesību aktus saskaņā ar
pašreizējiem regulatīvajiem noteikumiem (piemēram, par pārtikas nekaitīgumu, pārtikas higiēnu,
izsekojamību, atbildību utt.).
71. Pārtikas ziedošana ir pārtikas izšķērdēšanas novēršanas pasākumu veids. Tas ir atainots arī
Vides ĢD pamatnostādnēs par pārtikas izšķērdēšanas novēršanu18. Pārtiku var darīt pieejamu
galalietotājiem ar komerciālu izdales kanālu vai pārdales organizāciju (piemēram, pārtikas banku
un/vai labdarības organizāciju) starpniecību. Tādējādi pārtikas ziedošana ir pārtikas apgādes ķēdes
daļa, un tā var palīdzēt novērst pārtikas izšķērdēšanu.
Pārtikas pārdales uzraudzīšana, veicot pārtikas izšķērdēšanas novēršanu, tiks papildus apspriesta ES
Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu platformā.
72. ES tiesību aktos ir vairākas atsauces uz darbībām, kuras ir vai nu atbrīvotas no apgrūtinošām
prasībām, vai pakļautas mazāk apgrūtinošām prasībām. Tomēr šo noteikumu interpretācija,
piemēram, higiēnas un pārtikas marķēšanas jomā, atšķiras visā ES. Tāpēc Komisija vēl vairāk
izskaidros uzņēmēju, kas iesaistīti pārtikas apritē, un pārtikas banku un/vai labdarības organizāciju
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“Ieteicams līdz” datumu piemēro olām, ko tirgo kā “A/svaigas” klases olas (pārtikas olas), un tas ir noteikts Regulā (EK)
Nr. 589/2005 (2. pantā) par olu tirdzniecību. Turklāt 21 dienas laikā tiek noteikts “pārdot līdz” datums, kā paredzēts Regulā (EK)
Nr. 853/2004, ar kuru pieņemti īpaši higiēnas noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. (III pielikuma X daļas
1. nodaļas 3. punktā).
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pienākumus, pievēršoties ziedotās pārtikas jautājumam, izstrādājot ES pamatnostādnes, lai veicinātu
pārtikas ziedošanu (skatīt Komisijas atbildi par III punkta iii) apakšpunktu un 32. punktu).
Pārtikas ziedošana ir komplekss jautājums, kurā iesaistīti daudzi un dažādi dalībnieki, ar praksi, kas
attīstās laika gaitā, pamatojoties gan uz donoru (lauksaimnieku, pārtikas ražotāju, mazumtirgotāju
u. c.), gan saņēmēju (pārtikas banku, labdarības organizāciju un galalietotāju) vajadzībām. Lai
veicinātu šo praksi, ES pamatnostādnēs ir jāņem vērā visi šie elementi un jānodrošina, ka tiek
īstenota droša prakse un ka to var pārbaudīt regulējošās iestādes (skatīt arī Komisijas atbildes par
32. punktu un 4. izcēlumu).
73. PVN noteikumu piemērošana pārtikas ziedojumiem ir viens no jautājumiem, kurus Komisija
risinās, kad izstrādās ES pamatnostādnes, lai veicinātu pārtikas ziedošanu (skatīt III punkta
iii) apakšpunktu un 32. punktu).
11. izcēlums. PVN piemērošana ziedotajai pārtikai
Komisija uzskata, ka vērtība, pēc kuras aprēķina PVN, ir nulle vai tuvu nullei, ja ziedošana notiek
neilgi pirms minimālā derīguma termiņa beigām vai ja preces nav piemērotas pārdošanai. Ja pārtikai
patiešām nav nekādas vērtības, tas var būt pat nulle.
74. Jaunajā KZP nav paredzēta no tirgus izņemto zivju ziedošana, tomēr dalībvalstis var mudināt un
atbalstīt tādu struktūru izveidi, kas ļautu ziedot zivis, kuras nevar izvietot tirgū tiešam patēriņam
cilvēkiem.
Ziedošanu var veicināt arī ar uzglabāšanas mehānismu, ko atbalsta EJZF. Šis mehānisms palīdz
kompensēt izmaksas, kas rodas, stabilizējot un uzglabājot produktus, kurus nevar pārdot virs
konkrētas cenas. Pēc uzglabāšanas perioda zivsaimniecības produktu ražotāju organizācijas (RO),
vēlreiz izvietojot produktus tiešam patēriņam cilvēkiem, var padarīt tos pieejamus tirgū bez maksas.
Mehānisms beigs darboties 2019. gadā, bet RO varēs organizēt līdzīgu mehānismu par pašu
līdzekļiem.
76. Procedūras intervences krājumu izmantošanai vistrūcīgākajām personām vēl nav iekļautas
attiecīgajā īstenošanas aktā, un notiek apspriešanās ar dalībvalstīm. Jānorāda arī, ka 2014. gadā
nebija intervences krājumu. Vājpiena pulvera (VP) intervences iepirkšana sākās 2015. gadā un
turpinājās 2016. gadā, reaģējot uz samazinātajām cenām piena nozarē. Piena produktu tirgi vēl nav
atguvušies, tāpēc saskaņā ar Vienotās TKO regulas 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu tirgus
apstākļi vēl neļauj izlaist intervences krājumus. Šajā posmā intervencē nav citu produktu, izņemot
VP.
78. Plānojot FEAD resursus, Komisijai pirmkārt bija jānodrošina, lai FEAD programmas atbilstu
iepriekš minētajiem FEAD mērķiem. Dalībvalstīm bija iespēja izvēlēties no dažādām FEAD regulā
paredzētajām izvēles iespējām un pielāgot atbalstu, ņemot vērā vistrūcīgāko personu vajadzības.
Kopīga atbilde par pirmo un otro ievilkumu
FEAD regulas 9. pantā ir noteikta procedūra grozījumu izdarīšanai darbības programmās. Ņemot
vērā izdevumu attiecināmības termiņa beigu datumu saskaņā ar FEAD (2023. gada 31. decembris),
pašreizējie programmu teksti neizslēdz iespēju tos nākotnē mainīt.
Tomēr, kaut arī programmā nav skaidri ietverta iespēja veicināt pārtikas ziedošanu, tas nenozīmē,
ka dalībvalstīs netiek ziedota pārtika. Piemēram, Somijas DP ir vērsta uz iegādāto pārtiku, bet
faktiski partnerorganizācijas arī dala ziedoto pārtiku, kas ir svaiga.
79. Par datu kvalitāti ir atbildīgas dalībvalstis.
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Komisija regulāri veic revīzijas misijas, lai nodrošinātu pareizu politikas īstenošanu un atgūtu
nepamatoti iztērētos līdzekļus. Komisija arī veic gada ziņojumu kvalitātes pārbaudes, lai nepieļautu
neatbilstības. Samaksa tiek veikta tikai par īstenotām un kontrolētām darbībām.
Komisija arī norāda, ka ražotāju organizācijas var piešķirt produktus izdalīšanai bez maksas,
nelūdzot ES atbalstu.
80. Ir vajadzīgi aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka krīzes novēršanas un pārvaldības
pasākumi sasniedz savus mērķus un ka ES līdzekļi tiek tērēti atbilstoši.
Tiesību aktos ir paredzēts lielāks atbalsts bezmaksas izdalīšanai nekā izņemšanai no tirgus citos
nolūkos. Ir skaidri noteikts, ka prioritāte ir sniegt palīdzību ar labdarības un citu dalībvalstu
apstiprinātu iestāžu starpniecību.
SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
81. Komisija pilnībā atzīst, ka ir jārīkojas, lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu un optimizētu resursus
visā pārtikas vērtību ķēdē. Komisija 2015. gadā saskaņā ar aprites ekonomikas tiesību aktu kopumu
vēlreiz apstiprināja ES apņemšanos sasniegt starptautiskajā Ilgtspējīgas attīstības programmā
2030. gadam noteikto pārtikas atkritumu samazināšanas mērķi.
83. Pārtikas izšķērdēšanas novēršana ir uzsvērta kā prioritāra joma 2015.gada aprites ekonomikas
tiesību aktu kopumā. Ir piedāvāts integrēts rīcības plāns, tostarp gan leģislatīvas, gan neleģislatīvas
iniciatīvas, lai apkarotu pārtikas izšķērdēšanu ES. Jaunā ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu
(PZA) platforma apvieno valstu iestādes un pārtikas vērtību ķēdes dalībniekus, tostarp patērētājus,
kā arī citas nevalstiskas organizācijas. Tā atbalstīs visu dalībnieku veiktos pasākumus, virzoties uz
ilgtspējīgas attīstības mērķu pārtikas atkritumu samazināšanas mērķi un daloties paraugpraksē.
Paredzams, ka PZA platforma noteiks jaunas iniciatīvas un iespējas, lai apkarotu pārtikas
izšķērdēšanu ES līmenī.
84. Komisija uzskata, ka laika gaitā tās mērķi nav mazinājušies. Komisija 2015. gadā pieņēma
aprites ekonomikas tiesību aktu kopumu, kurā pārtikas izšķērdēšanas novēršana ir atzīta par
prioritāru jomu un ir ierosināts to īstenot, izmantojot daudzpusīgu rīcības plānu, ko koleģiāli
izstrādājuši visi Komisijas dienesti. Tā uzlabo pārtikas izšķērdēšanas apkarošanas pasākumu
integrēšanu ne tikai pārtikas izšķērdēšanas apkarošanas politikā, bet arī pārtikas izšķērdēšanas
novēršanas programmās, ko ir īstenojušas dalībvalstis. Komisija vēlas nodrošināt, lai ar pārtikas
izšķērdēšanu saistītie noteikumi būtu skaidri, īstenojami un saskaņoti ar ES regulatīvajiem
noteikumiem.
Komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāsamazina pārtikas atkritumi katrā pārtikas
apgādes ķēdes posmā, jāuzrauga pārtikas atkritumu līmenis un jāziņo par virzību pārtikas
izšķērdēšanas novēršanas jomā. Pārtikas izšķērdēšanas uzraudzības programmu īstenošana ES
dalībvalstīs, ko atbalstītu saskaņota mērījumu metodika, sniegtu pierādījumu bāzi, kas vajadzīga, lai
noteiktu efektīvus valstu pārtikas izšķērdēšanas novēršanas pasākumus un pārtikas atkritumu
samazināšanas mērķus.
1. ieteikums
Komisija pieņem 1. ieteikumu par tās nozīmi, atbalstot ES dalībvalstu pūliņus.
Jau tiek veiktas vairākas darbības. Starptautisko organizāciju (Pārtikas un lauksaimniecības
organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas) iesaistīšanās ES Pārtikas
zudumu un pārtikas atkritumu platformā palīdzēs veicināt sadarbību un koordinēt pūliņus valstu, ES
un starptautiskā līmenī.
Komisija jau īsteno iniciatīvas, lai apkarotu pārtikas izšķērdēšanu, saskaņā ar 2015. gada rīcības
plānu aprites ekonomikas jomā. Komisija jau izstrādā metodiku, kura parādīs, kas rada pārtikas
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atkritumus katrā pārtikas vērtību ķēdes posmā, pamatojoties uz pašreizējo tiesisko regulējumu. Šī
metodika atbalstīs pārtikas atkritumu apjoma saskaņotus mērījumus, kuri ir vajadzīgi, lai novērtētu
veikto pasākumu ietekmi.
86. Komisija piekrīt, ka, lai novērstu pārtikas izšķērdēšanu, ir vajadzīgi pasākumi visā pārtikas
vērtību ķēdē un uzlabota sadarbība nozarē. Pārtikas izšķērdēšanas novēršana un resursu
izmantojuma optimizēšana var veicināt inovatīvus modeļus pārtikas ražošanai, tirdzniecībai,
izdalīšanai un patērēšanai.
Komisija vēlas atbalstīt ieinteresēto personu pūliņus, izmantojot rīcības plānu, ko ierosināja rīcības
plānā aprites ekonomikas jomā. Jo īpaši jaunā ES Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu (PZA)
platforma ir paredzēta, lai atbalstītu visus dalībniekus, nosakot pasākumus, kuri ir vajadzīgi, lai
novērstu pārtikas izšķērdēšanu; daloties paraugpraksē un vērtējot laika gaitā notikušo virzību.
Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu nav viens no KLP mērķiem, kuri ir noteikti LESD 39. pantā.
Pašreizējā KLP ir minēts plašs pasākumu loks pārtikas izšķērdēšanas novēršanai un samazināšanai
primārajā ražošanā un pārstrādē. Pārtikas apgādes ķēdes posmos virs šā līmeņa nav juridiska pamata
piemērot KLP.
2. ieteikums
a) Komisija nepieņem 2. ieteikuma a) apakšpunktu, tomēr, gatavojot nākamo KLP, tā pievērsīsies
pārtikas zudumiem un pārtikas atkritumiem, ņemot vērā to, ka:
- lauksaimniecības produktu primārā ražošana rada ierobežotus pārtikas zudumus, kas pilnībā
atšķiras no pārtikas atkritumiem (kā noteikts Atkritumu pamatdirektīvā). Pārtikas atkritumi ir
pārsvarā koncentrēti pārējā pārtikas apgādes ķēdē, tostarp pārstrādes, mazumtirdzniecības un
patēriņa posmā;
- lauku attīstības politikā jau ir noteikts pasākumu kopums, ko var izmantot, lai novērstu un
samazinātu pārtikas atkritumus un pārtikas zudumus;
- ieguldījumi saskaņā ar lauku attīstības programmām jau atbalsta pārtikas izšķērdēšanas novēršanu
apstrādes nozarē (piemēram, kooperatīvu veidošanu, lai uzlabotu uzglabāšanas spējas), un
turpmākajiem pūliņiem ir jābūt samērīgiem ar problēmas nozīmi, kas ir ierobežota.
b) Komisija pieņem 2. ieteikuma b) apakšpunktu.
Komisija pieņem Palātas ieteikumu par to, ka saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku ir
vajadzīga ciešāka izkraušanas pienākuma uzraudzība. Lai gan cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu nav
kopējās zivsaimniecības politikas mērķis, jo tas ir nodrošināt, lai zveja un akvakultūra būtu no
vides, ekonomikas un sociālā viedokļa ilgtspējīga, Komisija piekrīt, ka cīņu pret pārtikas
izšķērdēšanu var veicināt, ieviešot pašreizējos instrumentus valstu, reģionālā un vietējā līmenī.
c) Komisija pieņem 2. ieteikuma c) apakšpunktu. Attiecībā uz pārtikas higiēnu 2016. gadā tika
nodrošināta uzlabota pieeja pārtikas higiēnas rokasgrāmatām tīmeklī, kas vēl vairāk veicina labas
prakses apmaiņu. Saistībā ar izsekojamību Komisija jau veic dalībvalstu kontroles sistēmu revīziju
attiecībā uz prasību īstenošanu saskaņā ar pārtikas nekaitīguma tiesisko regulējumu. Saistībā ar
datumu marķēšanu, kā norādīts rīcības plānā aprites ekonomikas jomā, Komisija jau pēta iespējas,
kā visiem attiecīgajiem dalībniekiem efektīvāk izmantot un saprast datumu marķēšanu uz pārtikas.
Lai pamatotu šo darbu ar informāciju, Komisija ir sākusi jaunu pētījumu, kura konstatējumi ir
gaidāmi 2017. gadā (skatīt sadaļu par datumu marķēšanu 32. punktā).
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87. Kā noteikts Paziņojumā par aprites ekonomiku19, Komisija veiks pasākumus, lai precizētu ES
tiesību aktus, veicinot pārtikas ziedošanu. Tas ietver apņemšanos izstrādāt ES pārtikas ziedošanas
pamatnostādnes pārtikas ziedotājiem un pārtikas bankām par to, kā izpildīt attiecīgos ES tiesību
aktus saskaņā ar pašreizējiem regulatīvajiem noteikumiem (piemēram, par pārtikas nekaitīgumu,
pārtikas higiēnu, izsekojamību, atbildību utt.).
3. ieteikums
a) Komisija pieņem un jau īsteno 3. ieteikuma a) apakšpunktu. Lai veicinātu saskaņotu izpratni par
attiecīgo ES tiesību aktu noteikumiem, Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām
personām izstrādā ES pamatnostādnes, veicinot pārtikas ziedošanu. Pirmo projektu ES Pārtikas
zudumu un pārtikas atkritumu platforma pārbaudīs 2016. gada novembrī, bet ir plānots, ka galīgo
dokumentu pieņems Komisija līdz 2017. gada beigām.
b) Komisija nepieņem 3. ieteikuma b) apakšpunktu tāpēc, ka KZP un viena tā pīlāra — TKO —
reformā Komisija ierosināja “izdalīt izkrautos produktus bez maksas filantropijas vai labdarības
nolūkā”. Padome un Parlaments to noraidīja.
c) Komisija pieņem 3. ieteikuma c) apakšpunktu. Lauksaimniecības produktus, kas ir iegādāti
publiskā intervencē, var utilizēt, padarot tos pieejamus pārtikas izdalīšanas programmai Savienības
vistrūcīgākajām personām, ja programmā tas ir paredzēts.
d) Komisija pieņem 3. ieteikuma d) apakšpunktu un veic pasākumus, lai veicinātu pārtikas
ziedošanu.
Komisija ir ierosinājusi vairākus grozījumus FEAD regulā saskaņā ar ierosinājumu pārskatīt
Finanšu regulu, ko pieņēma 2016. gada 14. septembrī. Viens no šiem grozījumiem, ja tas tiks
apstiprināts, sniegs iespēju dalībvalstīm izmantot vienkāršoto izmaksu iespējas, finansējot pārtikas
ziedojumus. Šā pasākuma mērķis ir veicināt FEAD paredzēto pārtikas ziedojumu izmantošanu.
Lai gan Komisija ir apņēmusies vienkāršot FEAD īstenošanu, tostarp attiecībā uz pārtikas
ziedošanu, tās uzmanība vienmēr būs vērsta uz fonda mērķu sasniegšanu, kas ietver sociālās
kohēzijas un iekļaušanas veicināšanu, kā arī vissmagāko nabadzības formu izskaušanu ES. Pārtikas
atkritumu apjoma samazināšana pati par sevi nav FEAD mērķis.
Pašlaik izņemšana no tirgus labdarības nolūkā ir organizēta “bezmaksas” ziedošana galalietotājiem.
Attiecīgajos tiesību aktos ir paredzēts lielāks atbalsts bezmaksas izdalīšanai (izņemšanai no tirgus
labdarības nolūkā) nekā izņemšanai no tirgus citos nolūkos. Ir paredzēta arī īpaša marķēšana, lai
reklamētu avotu un veicinātu ES līdzekļu izmantošanu. Piešķirot prioritāti izņemšanai no tirgus,
palīdzība tiek piešķirta trūcīgām personām ar dalībvalstu apstiprinātu labdarības un citu iestāžu
starpniecību. Citi no tirgus izņemto produktu izmantošanas veidi ir alternatīvas bezmaksas
izdalīšanai.
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Notikums

Datums

Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums

15.7.2015

Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai
revidējamai vienībai)
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras

16.9.2016

Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes
saņemtas visās valodās

6.12.2016

10.11.2016

Pārtikas izšķērdēšana ir globāla problēma, kurai sabiedrības apziņā un
politiskajā darba kārtībā pēdējos gados ir pievērsta aizvien lielāka uzmanība.
Pārtika ir vērtīga prece, un tās ražošana var būt resursu ziņā ļoti ietilpīga.
Aplēses liecina, ka aptuveni trešdaļa pārtikas tiek izšķērdēta vai iet zudumā,
tādējādi radot lielus zaudējumus ekonomikai un videi.
Revīzijā tika skatīts, kāda ir ES loma cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu, kā
arī līdz šim veiktos pasākumus un to, kā dažādie ES politikas instrumenti
palīdz samazināt pārtikas izšķērdēšanu. Galveno uzmanību Palāta pievērsa
izšķērdēšanas novēršanai un pārtikas ziedošanai, kas ir ieteicamākie pasākumi
cīņā pret pārtikas izšķērdēšanu.
Ziņojumā secināts, ka līdz šim veiktie pasākumi nav bijuši pietiekami un ka
ES stratēģija cīņai pret pārtikas izšķērdēšanu ir jāstiprina un labāk jākoordinē.
Komisijai ir jāmeklē veidi, kā izmantot pašreizējās politikas jomas, lai labāk
apkarotu pārtikas izšķērdēšanu un zudumus.
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