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Izskatāmie jautājumi: 

1. Pārtikas ėēdes; 

2. Informācija no augsta līmeĦa forumā (HLF) par labāku piegādes ėēžu darbību; 

3. Par ilgtspējīgu pārtikas sistēmu. 

 

Pārtikas ėēdes 

Patērētāji ir pēdējais posms pārtikas piegādes ėēdēs. Starptautiski. procesi un dinamika 
pārtikas ėēdēs ietekmē patērētājus, gan pozitīvi, gan negatīvi.  

Vairāk kā 30 gadus, lielveikali pasaulē ir pārĦēmuši lielāko daĜu pārtikas tirgus un ir 
palielinājuši savu ietekmi pār piegādātājiem. 

Daudzās valstīs liela daĜa no pārtikas preču tirgus ir tieši lielveikalu rokās.  

Lielveikalu ėēdes mazās iepirkuma cenas pamato ar patērētāju pirktspēju. Preču sortimentu 
pamato ar patērētāju vēlmēm. Tomēr lielveikali jāuztver kā vārtsargi, nevis pasīvais raidītāju 
uz patērētāju vēlmēm, un kontrolējošais uz ražotājiem. 

Izmantojot lauksaimniecības preču pārdošanu tieši no lauksaimnieka (īsās piegādes ėēdes), 
samazinās lielveikalu ietekme. 

Ir nepieciešami efektīvi pasākumi, lai novērstu negodīgu tirdzniecības praksi (B2B), lai 
novērstu kaitējumus mazajiem ražotājiem. 

Pārāk ilgi valstu un Eiropas Savienības (ES) iestādes nav spējušas atrisināt šīs problēmas.  

Pamatojoties uz pētniecību, lielveikali nespēj pāriet no negodīgas tirdzniecības prakses uz 
godīgu tirdzniecību. Tāpēc ir jāveido likumdošana Eiropas līmenī, kas noteiktu minimālos 
standartus un noteikumus visiem pārtikas tirgotājiem.  

Lai novērstu negodīgu tirdzniecības praksi, ES vajadzētu būt izpildes iestādei, kas spēj 
saĦemt anonīmas sūdzības un saglabāt informācijas konfidencialitāti. Šai iestādei ir jābūt 
atĜaujām un līdzekĜiem, lai uzsāktu izmeklēšanu, kā arī piemērotu efektīvas sankcijas (soda 
naudas). 

Joprojām nav saĦemts Eiropas Komisijas (EK) ziĦojums un ietekmes novērtējums par ZaĜo 
grāmatu – par negodīgu tirdzniecības praksi (pēc sabiedriskās apspriešanas).Pēc 
neformālas informācijas, sabiedriskās apspriešanas rezultāti neuzrādot negodīgas 
tirdzniecības praksi. 

 

Informācija no augsta līmeĦa forumā (HLF) par labāku piegādes ėēžu darbību 

COPA-COGECA iesniegusi informāciju par negodīgu tirdzniecības praksi augsta līmeĦa 
forumā (HLF).  
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COPA-COGECA pastāv uz to, ka jāizveido likumdošana Eiropas līmenī, lai varētu novērst 
negodīgu tirdzniecības praksi. Tās varētu būt direktīvas, lai katra dalībvalsts varētu piemērot 
saviem speciāliem noteikumiem.  

COPA-COGECA uzskata, ka HLF ir vērtīga sarunu platforma starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm. Tāpēc jāturpina sadarbība arī turpmāk un arī jāturpina negodīgas tirdzniecības 
jautājumi. 

 

Par ilgtspējīgu pārtikas sistēmu 

EK pārstāvji uzsvēra nepieciešamību ražot lauksaimniecības produkciju samazinot 
atkritumus. Ražošanas procesā izmantot cirkulāro ekonomiku. Veicinot cirkulāro ekonomiku 
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, tiks saglabāti zaĜie resursi. 

Arī COPA-COGECA atbalsta pārtikas atkritumu samazināšanu. Pārstrādājot pārtikas 
produktus vēlreiz (rūpniecība, dzīvnieku barība, biogāze, biotehnoloăija) ir solis uz cirkulāro 
ekonomiku un zaĜās ekonomikas attīstību. 

Būtiska ir pētniecība. Daudz līdzekĜu jāiegulda sabiedrības informēšanā. 

IlgtermiĦā jāizstrādā stratēăijas, kas Ĝautu samazināt ražošanas riskus un izmaksas. Tas 
dotu atrisinājumu problēmām ar dabas resursiem. Lauksaimnieki un mežsaimnieki vadītos 
pēc definīcijas - ražot vairāk un labāk, izmantojot mazāk. 

(SpāĦi un zviedri diskusijās atbalstīja šo darbību ar piebildi, ka sabiedrības informēšana būs 
grūtākais process) 

Sanāksmes vadītājs uzsvēra, ka COPA-COGECA joprojām ir atvērta debatēm par piegādes 
ėēdēm un darīs visu, lai panāktu likumdošanas izveidi. 
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