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Šeit var lejupielādēt ES pārtikas ziedošanas pamatnostādnes savā valodā:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

ES pārtikas ziedošanas pamatnostādnēs galvenā uzmanība tiek pievērsta 
jautājumiem, kuri risināmi ES līmenī. Vajadzības gadījumā ir jāņem vērā arī 
dalībvalstu noteikumi un pamatnostādnes.

Pārtikas ziedošanas pamatnostādnes

Eiropas Komisija 2017. gada 16. 
oktobrī pieņēma ES pārtikas ziedošanas 
pamatnostādnes, lai atvieglotu nekaitīgas 
un uzturā derīgas pārtikas atgūšanu un 
pārdali cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās.

To virsmērķis: 

To pakārtotie mērķi:

Precizēt attiecīgos noteikumus ES tiesību aktos un palīdzēt novērst 
šķēršļus pārtikas pārdalei pašreizējā ES tiesiskajā regulējumā.

Veicināt pārtikas pārpalikumu piegādātāju un saņēmēju atbilstību 
attiecīgajām prasībām ES regulējumā (higiēna un pārtikas 
nekaitīgums, izsekojamība, atbildība, PVN utt.).
Veicināt to ES noteikumu vienotu interpretāciju, kurus 
piemēro pārtikas pārpalikumu pārdalei, ko veic regulatīvās 
iestādes dalībvalstīs.

ES ir apņēmusies sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķi 12.3, līdz 2030. gadam samazināt 
pārtikas izšķērdēšanu uz vienu iedzīvotāju 
mazumtirdzniecības un patērētāju līmenī un 
samazināt pārtikas zudumus ražošanas un piegādes 
ķēdēs, ietverot zaudējumus pēc ražas novākšanas.

 “Pārtikas izšķērdēšanai ir arī 
svarīgs sociāls aspekts:
būtu jāatvieglo tādas pārtikas 

ziedošana, kura joprojām ir derīga 
uzturā, bet kuru loģistikas vai 

tirdzniecības iemeslu dēļ nevar 
komercializēt.”

“Noslēgt aprites loku — ES rīcības plāns pārejai uz 
aprites ekonomiku” (COM(2015) 614 final).

No lauku saimniecības līdz dakšiņai

Pārtikas atkritumi rodas katrā pārtikas produktu vērtību ķēdes posmā, un to cēloņi ir sarežģīti. Lai novērstu pārtikas 
izšķērdēšanu, ir jāpāriet uz aprites ekonomiku un vēl ilgtspējīgākām pārtikas sistēmām.

Pārtikas atkritumu rašanās novēršanas galvenajam mērķim vajadzētu būt vērstam uz rīcību, lai novērstu to rašanos, 
ierobežojot pārtikas pārpalikumu veidošanos katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā. Ja rodas pārtikas pārpalikumi, 

vislabākais risinājums, kas nodrošina visaugstāko tās vērtības izmantošanu, ir to pārdale cilvēkiem lietošanai pārtikā, 
nepārkāpjot pārtikas nekaitīguma prasību ievērošanu.

Pārpilnības 
un 

trūkuma 
paradokss

 Katru gadu ES tiek radīti 
88 miljoni tonnu pārtikas atkritumu

(20 % no kopējās saražotās pārtikas)

 kas lēsti 143 miljardu 
euro vērtībā

Apmēram 112 miljonus ES pilsoņus apdraud 
nabadzība vai sociālā atstumtība, un 

ar gaļu, zivīm vai 
veģetāriem ēdieniem

un vairāk nekā 40 miljoni cilvēku katru otro 
dienu nevar atļauties labas kvalitātes maltīti 

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

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


Pārtikas produktu informācija un pārdale
Ir ļoti svarīgi nodrošināt patērētājiem piekļuvi skaidrai, visaptverošai un uzticamai pārtikas produktu 
informācijai, kas vajadzīga, lai viņi veiktu apzinātu un drošu izvēli.
Veicot pārtikas pārpalikumu pārdali, attiecībā uz galasaņēmējiem jānodrošina piekļuve tai pašai  
informācijai, kas tiek pieprasīta un tiek sniegta, pārtiku pērkot veikalā. 
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ES pārtikas ziedošanas pamatnostādnēs galvenā 
uzmanība tiek pievērsta jautājumiem, kuri risināmi 
ES līmenī. Vajadzības gadījumā ir jāņem vērā arī 
dalībvalstu noteikumi un pamatnostādnes.

Pārtikas produktu informācija patērētājiem 
(Regula Nr. 1169/2011)

Turklāt dažas dalībvalstis ir arī pieņēmušas 
valsts pasākumus un/vai norādījumus. 

Attiecīgie ES tiesību aktiPiemērs gadījumam ar olām.

Olu “ieteicams līdz” termiņš ir 28 
dienas kopš to dēšanas, bet pēc 21 
dienas kopš to dēšanas tās vairs 
nevar pārdot mazumtirdzniecībā.

Pārtikas ziedošana ir atļauta 
pēc 21 dienas laikposma 
ierobežojuma ar noteikumu, ka 
pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums 
šīs olas pārstrādā pirms tās dara 
pieejamas patērētājiem.

Informācijas prasības attiecībā uz fasētiem pārtikas produktiem

Informācijas prasības attiecībā uz nefasētiem pārtikas produktiem

LoDerīguma termiņa marķējums

Prasības attiecībā uz valodu

Veicot pārtikas ziedošanu, obligātā pārtikas produktu informācija jāsniedz valsts 
oficiālajā(-s) valodā(-s) vai patērētājiem viegli saprotamā svešvalodā.

Pārtikas produktu informācija ir jānorāda un jānodrošina galasaņēmējam, ja pārtika tiek ziedota. 
Obligātā pārtikas produktu informācija jānorāda tieši uz iepakojuma vai tai pievienotās etiķetes.

Atsevišķos gadījumos (pārtikas pārpalikums, kas nav paredzēts galapatērētājam vai tiek piegādāts 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem) pārtikas produktu informāciju var norādīt  
arī pārtikas pavaddokumentos.

Nefasētu pārtikas produktu ziedošana pārtikai ir atļauta, ja patērētāji saņem vajadzīgo 
informāciju. Vajadzīgā pārtikas produktu informācija attiecas tikai uz alergēnu klātbūtni un 
jebkuru citu papildu informāciju, ko paredz valsts noteikumi.

“Izlietot līdz” informē par pārtikas 
nekaitīgumu
Pārtikas ziedošana nav atļauta pēc “izlietot līdz” termiņa beigām.
Ziedotājiem būtu jānodrošina pietiekams glabāšanas laiks, 
lai varētu veikt pārtikas drošu pārdali galapatērētājiem un tās 
izmantošanu.

“Ieteicams līdz” informē par pārtikas kvalitāti
Pārtikas ziedošana ir atļauta pēc “ieteicams līdz” termiņa beigām.
Veicot pārtikas pārdali pēc “ieteicams līdz” termiņa beigām, 
pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmējam ir pienākums nodrošināt 
pienācīgus uzglabāšanas apstākļus un iesaiņojuma veselumu. 

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


Pārtikas ziedošana ES: pārtikas drošība un higiēnas noteikumi

Vispārīgs pārtikas aprites tiesību akts (Regula (EK) Nr. 178/2002)

Pārtikas higiēnas tiesību aktu kopums (Regulas (EK) Nr. 852/2004 
un 853/2004)

Vispārīgas higiēnas prasības 

Vispārīgās higiēnas prasības attiecas uz visiem 
pārtikas produktiem visos pārtikas piegādes ķēdes 
posmos.  ES pārtikas higiēnas noteikumi ir vispārīgi un 
paredz lielu elastību atkarībā no uzņēmuma veida, bet  
bieži vien tie ietver:

Dzīvnieku izcelsmes pārtika, kas paredzēta sasaldēšanai, 
ir jāsasaldē bez liekas kavēšanās uzreiz pēc ražošanas. 
Šī prasība neattiecas uz mazumtirgotājiem, kas piegādā 
pārtiku citiem pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem 
(piemēram, pārtikas bankām), ja šī darbība ir papildu, vietēja  
mēroga un ierobežota.
Dalībvalstīm, kas atļauj dzīvnieku pārtikas sasaldēšanu 
pārdales nolūkā, būtu jāpieņem valsts pasākumi un jāpaziņo 
par to Komisijai un citām dalībvalstīm.

ES ir apņēmusies saviem pilsoņiem nodrošināt nekaitīgu, 
uzturvielām bagātu, augstas kvalitātes un cenas ziņā 
pieejamu pārtiku. Visus patērētājus ir vienādi jāaizsargā 
aizsargātiem ar vienādiem pārtikas nekaitīguma standartiem 
neatkarīgi no tā, vai pārtika tiek pārdota tieši patērētājiem vai 
pārdalīta cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās.

Pārtikas ziedošanai ir jāatbilst vispārīgiem pārtikas aprites 
tiesību aktiem un ES noteikumiem par pārtikas higiēnu, kas 
piemērojami attiecībā uz visiem pārtikas apritē iesaistītajiem 
uzņēmējiem. Turklāt dažas dalībvalstis ir arī pieņēmušas valsts 
pasākumus un/vai norādījumus. 
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• uzņēmuma reģistrāciju kompetentajās 
iestādēs

• labas higiēnas prakses piemērošanu

• procedūru īstenošanu, pamatojoties uz 
riska analīzes un kritisko kontrolpunktu 
noteikšanas (HACCP) principiem.

Dzīvnieku izcelsmes pārtika 

Mazumtirgotājiem un pārdales organizācijām, kas 
pārdala dzīvnieku izcelsmes pārtiku (gaļu, zivsaimniecības 
un akvakultūras produktus, piena produktus, olas un 
olu produktus utt.), lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
jāpiemēro īpašas higiēnas prasības, kas noteiktas Regulā 
 (EK) Nr. 853/2004, piemēram,

Attiecīgie ES tiesību akti

• apstiprinājums no valsts iestādēm pirms 
ziedošanas sākšanas,

• īpaši un sīki izstrādāti noteikumi par 
temperatūru. 

Atbrīvojumu no šīm īpašajām higiēnas prasībām, izņemot ar tām 
saistītos temperatūras apstākļus, var piešķirt, ja mazumtirgotāju 
darbība ir papildu, ierobežota un vietēja mēroga vai arī ja to 
ierobežo transportēšana un uzglabāšana.

Pārtikas pārpalikumu sasaldēšanaViesmīlības, ēdināšanas un pārtikas nozares

Viesmīlības, ēdināšanas un pārtikas nozarēs pārtikas 
nekaitīguma dēļ pārtikas ziedošana ir ierobežotāka, taču katrā 
atsevišķā gadījumā ir iespējams noteikt un novērtēt iespējas. 
Piemēram, dzesējot maltītes pakalpojuma sniegšanas beigās, 
var tikt veicināta pārtikas ziedošana. Dažas dalībvalstis un 
tirdzniecības organizācijas ir izstrādājušas vai patlaban 
izstrādā īpašas pamatnostādnes šai nozarei.

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


Dažas dalībvalstis velta centienus, lai stimulētu pārtikas ziedošanu, 
piedāvājot šādus stimulus.

Finanšu noteikumi par pārtikas ziedošanu

PVN direktīva (Padomes Direktīva 2006/112/EK) — dalībvalstis ir 
atbildīgas par šo noteikumu transponēšanu valsts tiesību aktos.

Pievienotās vērtības nodoklis

PVN tiesību akti, ko piemēro ES dalībvalstīs, dažreiz var 
ietekmēt pārtikas ziedojumus. Pielāgojot noteikumus, 
kas piemērojami precēm, kuras tiek nodotas bez 
maksas (atbilstīgi PVN direktīvas 16. un 74. pantam), 
dalībvalstis var veicināt pārtikas pārpalikumu ziedošanu 
labdarības mērķiem.

ES PVN komiteja vienojās par pamatnostādnēm, kas 
vajadzīgas, lai nodrošinātu PVN direktīvas vienotu 
piemērošanu visās dalībvalstīs.

Atsevišķās dalībvalstīs par pārtikas ziedošanu ir jāmaksā 
neliels PVN vai tas vispār nav jāmaksā, jo ziedotās 
pārtikas vērtība, kuras “ieteicams līdz” vai “izlietot līdz” 
termiņš gandrīz ir beidzies, ir neliela vai nulle.

Nodokļu šķēršļi nedrīkst kavēt pārtikas ziedošanu.

Ziedotāju veikto pārtikas pārpalikumu nodošanu pārtikas bankām un citām 
labdarības organizācijām var ietekmēt pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

PVN noteikumi un citi fiskālie instrumenti var nodrošināt ekonomiskus stimulus 
pārtikas ziedošanai nolūkā atbalstīt pārtikas pārpalikumu pārdali un novērst 
pārtikas izšķērdēšanu.

“[..] ar nodokli apliekamā summa 
ir ziedoto preču (vai līdzīgu preču) 
pirkuma cena (vai – ja pirkuma 
cenas nav – šo preču pašizmaksa), 
kas koriģēta atbilstīgi šo preču 
stāvoklim ziedojuma veikšanas laikā 
[…] ”.

Attiecīgie ES tiesību akti

Fiskālie stimuli

Nodokļu atlaides
Francijā un Spānijā attiecīgi 60 % un 35 
% no ziedotās pārtikas neto uzskaites 
vērtības var pieprasīt kā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa atlaidi. Minēto vērtības 
procentuālo daļu var atskaitīt no uzņēmumu  
ienākuma nodokļa.

Nodokļu atskaitījumi
Portugālē ziedotājiem var piemērot 
atskaitījumus līdz 140 % no pārtikas 
vērtības ziedojuma veikšanas laikā (vērtība 
ierobežota līdz 8/1000 no ziedotāja 
apgrozījuma), ja pārtika paredzēta 
izmantošanai sociālam mērķim.
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