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ES maisto dovanojimo gairėse daugiausia dėmesio skiriama klausimams, 
kuriuos reikia spręsti ES lygiu. Prireikus taip pat reikia atsižvelgti į valstybių 
narių teisės aktus ir gaires

Maisto dovanojimo gairės

2017 spalio 16d., Europos Komisija priėmė 
ES maisto dovanojimo gaires, skirtas 
palengvinti saugaus ir valgomo maisto 
paėmimą ir paskirstimą nepasiturintiems.

Tikslas

Uždaviniai:

Paaiškinti susijusias ES teisės aktų nuostatas ir taikant esamą 
ES reglamentavimo sistemą padėti pašalinti kylančias kliūtis, 
trukdančias perskirstyti maistą.

Padėti maisto pertekliaus teikėjams ir gavėjams lengviau laikytis 
taikomų ir ES reglamentavimo sistemoje nustatytų reikalavimų (susijusių 
su maisto sauga, maisto higiena, atsekamumu, atsakomybe, PVM ir kt.).

Skatinti vienodą ES taisyklių, kurios taikomos maisto pertekliaus 
paskirstymui, supratimą valstybių narių reguliavimo institucijose.

ES yra įsipareigojusi pasiekti Darnaus vystymosi 
tikslą 12.3 - Iki 2030 metų perpus sumažinti 
maisto švaistymą vartotojų ir mažmeniniu lygiu 
bei gamybos ir tiekimo grandinėse, įskaitant 
nuostolius po derliaus nuėmimo. 

‘Maisto švaistymas taip pat 
turi svarbų socialinį aspektą: 

todėl turėtų būti sudarytos 
palankesnės sąlygos vis dar 
valgomo, bet dėl logistinių 
ar rinkodarinių priežasčių 

nebeparduoto maisto aukojimui.’
(Uždaro ciklo kūrimas – ES Žiedinės ekonomikos 

veiksmų planas, COM(2015) 614 final)

Nuo lauko iki stalo

Maisto atliekos susidaro kiekviename maisto tiekimo grandinės etape, to priežastys - kompleksinės. Norint 
išvengti maisto švaistymo, turime pereiti prie žiedinės ekonomikos ir tvaresnių maisto sistemų.

Pagrindinis dėmesys, vykdant maisto atliekų prevenciją, turėtų būti nukreiptas į jų šaltinį, ribojant perteklinio maisto 
atsiradimą kiekviename maisto tiekimo grandinės etape. Atsiradus maisto pertekliui, geriausias sprendimas, užtikrinantis 
didžiausios vertės produktų panaudojimą (tuo pačiu nepakenkiant maisto saugai), yra perskirstyti jį žmonėms suvartoti.

Pertekliaus
-

nepritekliaus 
paradoksas

Kiekvienais metais, ES iššvaistoma 
88 milijonai tonų maisto 

(20% viso pagaminamo maisto)

kurio vertė 143 
milijardai eurų 

Apie 112 milijonų ES gyventojų gresia skurdas 
arba socialinė atskirtis ir daugiau nei

sau leisti valgyti  pilnavertiško maisto su mėsa, 
žuvimi ar lygiaverčio vegetariško maisto

40 milijonų žmonių kas 
antrą dieną negali

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Informacija apie maistą ir perskirstymas
Būtina vartotojams suteikti galimybę gauti aiškią, išsamią ir patikimą informaciją apie maistą, kad 
jie, turėdami pakankamai informacijos, galėtų rinktis saugius produktus.
Kai maisto perteklius yra perskirstomas, galutiniai paramos gavėjai privalo turėti prieigą prie tokios 
pačios informacijos, kurios yra reikalaujama ir kuri pateikiama perkant maistą parduotuvėje. 
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ES maisto dovanojimo gairėse daugiausia dėmesio 
skiriama klausimams, kuriuos reikia spręsti ES lygiu. 
Prireikus taip pat reikia atsižvelgti į valstybių narių 
teisės aktus ir gaires

Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimą vartotojams

Be to, kai kurios valstybės narės taip pat 
priėmė nacionalines priemones ir (arba) gaires.

Aktualūs teisės aktaiKiaušiniai:

Kiaušinių tinkamumo vartoti 
terminas (žyma „Geriausias iki 
... (data)“) yra 28 dienos nuo 
kiaušinio padėjimo, tačiau praėjus 
21 dienai nuo jų padėjimo 
kiaušinių nebegalima parduoti 
mažmeninėje prekyboje.
Maisto dovanojimas leidžiamas ir 
praėjus 21 dienai nuo kiaušinio 
padėjimo, jei maisto tvarkymo 
subjektas perdirba kiaušinius prieš 
pateikdamas juos vartotojams.

Su informacija susiję reikalavimai, taikomi fasuotiems maisto produktams

Su informacija susiję reikalavimai, taikomi nefasuotiems maisto produktams

LoDatos žymėjimas

Kalbos reikalavimai

Dovanojant maistą, privalomoji informacija apie jį turi būti pateikiama 
valstybine (-ėmis) šalies kalba (-omis) arba vartotojams lengvai 
suprantama užsienio kalba.

Jei maistas dovanojamas, informacija apie jį turi būti pateikiama galutiniam paramos gavėjui. Privaloma 
informacija apie maistą turi būti nurodyta tiesiai ant pakuotės arba ant jos pritvirtintos etiketės.
Tam tikrais atvejais (kai maisto perteklius nėra skirtas galutiniam vartotojui arba tiekiamas viešojo 
maitinimo įstaigoms) informacija apie maistą taip pat gali būti pateikiama komercinio pobūdžio 
dokumentuose, pridedamuose prie maisto produkto.

Nefasuotų maisto produktų dovanojimas leidžiamas tais atvejais, kai vartotojai gauna reikiamą 
informaciją. Informacija apie maistą, kurią reikalaujama pateikti šiais atvejais, yra tik informacija, 
susijusi su produkto sudėtyje esančiais alergenais, ir visa kita informacija, kurią pagal nacionalines 
taisykles būtina pateikti.

Žymėjimas „Tinka iki“ informuoja apie 
maisto saugą
Pasibaigus tinkamumo vartoti laikui, maisto dovanoti 
nebegalima.
Paramos teikėjai turėtų užtikrinti pakankamą tinkamumo 
vartoti laiką, kad maisto produktas būtų saugiai 
perskirstytas ir sunaudotas galutinio vartotojo.

Žymėjimas „Geriausias iki“ informuoja apie 
maisto kokybę
Dovanoti maistą galima ir pasibaigus šalia užrašo „Geriausias iki“ 
nurodytam laikui.
Perskirstant maistą pasibaigus po užrašo „Geriausias iki“ nurodytam 
laikui, maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti tinkamas 
laikymo sąlygas ir pakuotės vientisumą.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Maisto dovanojimas ES: maisto sauga ir higienos taisyklės

Bendras Maisto Įstatymas (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002);

Maisto Produktų Higienos (Reglamentas (EB) Nr 852/2004 ir 
853/2004).

Bendrieji higienos reikalavimai

Bendrieji higienos reikalavimai taikomi visiems maisto 
produktams visuose maisto tiekimo grandinės etapuose. 
ES maisto higienos taisyklės yra bendro pobūdžio ir gali 
būti lanksčiai taikomos, atsižvelgiant į įmonės tipą, tačiau 
paprastai į jų reikalavimus įeina:

Užšaldymui skirti gyvūninės kilmės produktai turi būti 
užšaldyti nedelsiant po pagaminimo. Šis reikalavimas 
netaikomas mažmenininkams, tiekiantiems maistą kitiems 
maisto tvarkymo subjektams (pvz., maisto bankams), jei jų 
veikla yra nedidelės apimties, lokali ir ribota.
Valstybės narės, leidžiančios naudotis galimybe perskirstymo 
tikslais užšaldyti gyvūninį maistą, turėtų atitinkamai patvirtinti 
nacionalines priemones ir pranešti apie jas Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms.

ES yra įsipareigojusi savo piliečiams tiekti saugų, pilnavertį, 
aukštos kokybės ir jiems prieinamą maistą. 
Visi vartotojai turi būti vienodai apsaugoti tų pačių maisto 
saugos standartų, nesvarbu, ar maistas parduodamas 
vartotojams tiesiogiai, ar perskirstomas skurstantiems.

Maisto dovanojimas  turi atitikti Bendrąjį maisto įstatymą 
ir ES maisto higienos taisykles, taikomas visiems maisto 
tvarkymo subjektams. Be to, kai kurios valstybės narės taip pat 
taiko ir nacionalines priemones ir (arba) gaires.
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• Įmonės įregistravimas kompetentingoje 
valdžios institucijoje

• Geros higienos praktikos taikymas

• Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų 
valdymo taškų (RVASVT) principais 
pagrįstų procedūrų įgyvendinimas

Gyvūninės kilmės maisto produktai

Mažmenininkai ir perskirstymo organizacijos, perskirstančios 
gyvūninės kilmės maistą (mėsą, žuvininkystės ir akvakultūros 
produktus, pieno produktus, kiaušinius bei kiaušinių  
produktus ir kt.), turi atitikti specialius Reglamento (EB) Nr. 
853/2004 higienos reikalavimus, kad apsaugotų visuomenės 
sveikatą, pavyzdžiui:

Aktualūs ES įstatymai:

• Nacionalinių valdžios institucijų patvirtinimas 
prieš pradedant maisto dovanojimą

• Specifiniai ir detalūs nurodymai dėl  
laikymo temperatūros

Šiems specifiniams higienos reikalavimams gali būti taikoma 
išimtis,  jei mažmenininkų veikla yra nedidelės apimties, ribota ir 
vietinė arba apsiribojama transportavimu bei sandėliavimu. 

Perteklinio maisto šaldymasApgyvendinimo, maitinimo ir aprūpinimo  
maistu paslaugų sektoriai

Apgyvendinimo, maitinimo ir aprūpinimo maistu paslaugų 
sektoriuose maisto dovanojimas yra labiau apribotas dėl 
maisto saugos priežasčių, tačiau galima nustatyti ir įvertinti 
galimybes kiekvienu konkrečiu atveju. Pavyzdžiui, maisto 
dovanojimą gali palengvinti maisto atvėsinimas baigus teikti 
paslaugą. Kai kurios valstybės narės ir prekybos organizacijos 
nustatė arba šiuo metu rengia specialias gaires, skirtas 
šiam sektoriui.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Kai kurios valstybės narės siekia skatinti maisto dovanojimą, 
siūlydamos šias priemones:

Finansinės maisto dovanojimo taisyklės

PVM direktyva (Tarybos direktyva 2006/112/EB) – valstybės narės yra 
atsakingos už šių nuostatų perkėlimą į nacionalinius teisės aktus

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

ES valstybėse narėse taikomi PVM įstatymai kartais gali 
turėti įtakos dovanojant maistą. Priimdamos taisykles, 
taikomas neatlygintinai perleidžiant prekes (pagal 
PVM direktyvos 16 ir 74 straipsnius), valstybės narės gali 
sudaryti palankesnes sąlygas dovanoti maisto perteklių 
labdaros tikslais.

ES PVM komitetas susitarė dėl gairių, kuriomis siekiama 
užtikrinti vienodą PVM direktyvos taikymą visose 
valstybėse narėse.

Kai kuriose valstybėse narėse maisto dovanojimo 
atvejais taikomas PVM yra nedidelis arba jo nereikia 
iš viso mokėti, nes paaukoto maisto, kurio galiojimo 
terminas arti „Geriausias iki“ arba „Tinka iki“ datos, vertė 
yra maža arba lygi nuliui.

Mokestinės kliūtys neturėtų trukdyti maisto dovanojimui.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) gali turėti įtakos perduodant perteklinį 
maistą iš paramos teikėjų maisto bankams ir kitoms labdaros organizacijoms.

Taisyklės PVM srityje ir kitos fiskalinės priemonės gali būti ekonominės paskatos 
dovanoti maisto produktus, kad būtų galima paremti perteklinio maisto 
perskirstymą ir užkirsti kelią maisto švaistymui.

„<…> dovanojamų prekių 
apmokestinamoji vertė yra tų prekių 
(arba panašių prekių, arba, nesant 
pirkimo kainos, – tų prekių grynoji 
kaina) pirkimo kaina, pakoreguota 
atsižvelgiant į tų prekių būklę jas 
dovanojant <…>“

Aktualūs ES teisės aktai

Fiskalinės paskatos 

Mokesčių kreditai
Prancūzijoje ir Ispanijoje, atitinkamai 60 
% ir 35 % paaukoto maisto grynosios 
balansinės vertės galima laikyti pelno 
mokesčio kreditu. Ši procentinė dalis gali 
būti išskaičiuota iš pelno mokesčio nuo 
gautų pajamų.

Mokesčių lengvatos
Portugalijoje paramos teikėjai 
dovanojimo metu gali išskaičiuoti 
iki 140 % maisto vertės (neviršijant 
8/1000 paramos teikėjo apyvartos), 
jei maistas bus naudojamas 
socialiniams tikslams.
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