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Hämta EU:s riktlinjer för livsmedelsdonationer på ditt språk här:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

EU:s riktlinjer för livsmedelsdonationer inriktar sig på de frågor som behöver 
tas itu med på EU-nivå. I tillämpliga fall måste även medlemsstaternas 
regler och riktlinjer beaktas.

Riktlinjer för livsmedelsdonationer

Den 16 oktober 2017 antog Europeiska 
kommissionen EU:s riktlinjer för 
livsmedelsdonationer för att underlätta 
insamling och omfördelning av säkra och 

ätbara livsmedel till behövande.

Dess syfte: 

Dess mål:

Att förtydliga relevanta bestämmelser i EU-lagstiftningen och 
bidra till att undanröja hinder för omfördelning av livsmedel inom 
ramen för EU:s nuvarande regelverk.

Att göra det lättare för leverantörer och mottagare av 
överskottslivsmedel att uppfylla relevanta krav i EU:s regler (hygien 
och livsmedelssäkerhet, spårbarhet, ansvar, mervärdesskatt etc.).
Att främja en gemensam tolkning av EU-regler om 
omfördelning av överskottslivsmedel av tillsynsmyndigheter 
i medlemsstaterna.

EU har åtagit sig att uppfylla målet för hållbar 
utveckling 12.3, att halvera livsmedelsavfallet per 
capita på detaljhandels- och konsumentnivå och 
minska livsmedelsförlusterna i produktions-  
och leveranskedjor, inklusive förluster efter  
skörd, till 2030.

”Här finns även en viktig 
social aspekt:

det bör bli lättare att donera ätbara 
livsmedel, som av logistiska eller 
marknadsmässiga skäl inte kan 
säljas, till välgörande ändamål.”

(Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den 
cirkulära ekonomin, COM(2015) 614 final)

Från jord till bord

Livsmedelsavfall genereras i varje steg i livsmedelsvärdekedjan och dess orsaker är komplexa. För att 
förhindra livsmedelsavfall måste vi övergå till en cirkulär ekonomi och mer hållbara livsmedelssystem.

Huvudfokus för förebyggande av livsmedelsavfall bör vara att agera vid källan genom att begränsa genereringen 
av överskottslivsmedel i varje skede av livsmedelskedjan. När överskottslivsmedel uppstår är den bästa lösningen 

som garanterar högsta värde – utan att äventyra livsmedelssäkerheten – att omfördela det för mänsklig konsumtion.

Paradoxen 
med 

överflöd och 
brist

• Varje år genereras 
88 miljoner ton livsmedelsavfall 

i EU

(20 procent av den totala livsmedelsproduktionen),

vilket kostar uppskattningsvis 
143 miljarder euro 

Runt 112 miljoner EU-medborgare  
riskerar att drabbas av fattigdom eller

med kött, fisk eller vegetariskt 
alternativ varannan dag

social utslagning och över 40 miljoner människor 
har inte råd med en måltid av god kvalitet 

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

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


Livsmedelsinformation och omfördelning
Det är viktigt att ge konsumenterna tillgång till tydlig, omfattande och tillförlitlig livsmedelsinformation 
för att de ska kunna göra välgrundade och säkra val.
När överskottslivsmedel omfördelas måste slutmottagarna ha tillgång till samma information som krävs 
och tillhandahålls när livsmedel köps i affärerna. 
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Livsmedelsinformation till konsumenterna 
(förordning (EU) nr 1169/2011)

Dessutom har vissa medlemsstater även 
antagit nationella åtgärder och/eller riktlinjer. 

Relevant EU-lagstiftningI fråga om ägg:

Ägg har ett bäst före-datum som 
är fastställt till 28 dagar efter att 
de lagts, men de får inte längre 
säljas i detaljhandeln senaste än 
21 dagar efter att de lagts.

Livsmedelsdonationer är 
tillåtna efter tidsfristen på 21 
dagar, under förutsättning att 
livsmedelsföretagaren bearbetar 
äggen innan de görs tillgängliga för 
konsumenterna.

Informationskrav för färdigförpackade livsmedel

Informationskrav för livsmedel som inte är färdigförpackade

LoDatummärkning

Språkkrav

När livsmedel doneras måste obligatorisk livsmedelsinformation 
tillhandahållas på de officiella språken i landet eller ett främmande språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna.

Livsmedelsinformation måste finnas och tillhandahållas slutmottagaren om livsmedel 
doneras. Obligatorisk livsmedelsinformation måste finnas direkt på förpackningen eller på en 
etikett fäst på denna.

I vissa fall (överskottslivsmedel som inte är avsedda för slutkonsumenter eller levereras till 
storhushåll) får livsmedelsinformation även anges i handelsdokument som åtföljer livsmedlen.

Livsmedelsdonationer av livsmedel som inte är färdigförpackade är tillåtna om konsumenterna 
får den nödvändiga informationen. Nödvändig livsmedelsinformation är begränsad till 
förekomsten av allergener och annan eventuell ytterligare information som krävs enligt 
nationella bestämmelser.

”Sista förbrukningsdag” informerar om 
livsmedelssäkerhet
Livsmedelsdonationer är inte tillåtna efter att sista förb-
rukningsdag har passerat.
Givarna bör säkerställa att det återstår tillräckligt mycket 
av hållbarhetstiden för att möjliggöra säker omfördelning 
och användning av slutkonsumenten.

”Bäst före-datumet” informerar om 
livsmedelskvalitet
Livsmedelsdonationer är tillåtna efter utgången av bäst före-datumet.

Vid omfördelning av livsmedel efter bäst före-datumet är 
det livsmedelsföretagarens ansvar att garantera lämpliga 
lagringsförhållanden och obrutna förpackningar. 

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


Donera livsmedel i EU: livsmedelssäkerhet och hygienregler

Allmän livsmedelslagstiftning (förordning (EG) nr 178/2002)

Livsmedelshygienpaketet (förordning (EG) nr 852/2004 och 
853/2004)

Allmänna hygienkrav 

Allmänna hygienkrav gäller alla livsmedelsprodukter 
i alla stadier av livsmedelskedjan.  EU:s regler om 
livsmedelshygien är allmänna och erbjuder ett stort mått 
av flexibilitet beroende på typen av anläggning, men de 
omfattar ofta:

Livsmedel av animaliskt ursprung som är avsedda för infrysning 
måste frysas utan onödigt dröjsmål efter att ha producerats. 
Detta krav gäller inte detaljhandlare som levererar livsmedel 
till andra livsmedelsföretagare (t.ex. livsmedelsbanker), om 
verksamheten är marginell, av lokal karaktär och begränsad.
Medlemsstater som tillåter infrysning av livsmedel av 
animaliskt ursprung i omfördelningssyfte bör anta nationella 
åtgärder och anmäla dem till Europeiska kommissionen och 
de andra medlemsstaterna.

EU har åtagit sig att tillhandahålla sina medborgare säkra, 
näringsrika och högkvalitativa livsmedel till överkomliga 
priser. Alla konsumenter måste i lika grad skyddas av samma 
standarder för livsmedelssäkerhet, oavsett om livsmedel 
marknadsförs direkt till konsumenterna eller omfördelas 
till behövande.

Livsmedelsdonationer måste följa den allmänna 
livsmedelslagstiftningen och EU:s regler om livsmedelshygien, 
som gäller för alla livsmedelsföretagare. Dessutom har vissa 
medlemsstater även antagit nationella åtgärder och/eller riktlinjer. 
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• Registrering av anläggningen hos behöriga 
myndigheter

• Tillämpning av god hygienpraxis

• Tillämpning av förfaranden grundade på 
principerna för faroanalys och kritiska 
styrpunkter (HACCP)

Livsmedel av animaliskt ursprung 

Detaljhandlare och omfördelningsorganisationer som 
omfördelar livsmedel av animaliskt ursprung (kött, fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, mejeriprodukter, ägg och äggprodukter 
osv.) måste tillämpa särskilda hygienkrav i förordning (EG) nr 
853/2004 för att skydda folkhälsan, till exempel

Relevant EU-lagstiftning

• Godkännande från nationella myndigheter 
innan donationen inleds

• Specifika och detaljerade bestämmelser om 
temperatur 

Undantag från dessa särskilda hygienkrav, utom de relaterade 
temperaturvillkoren, kan beviljas om detaljhandlarens verksamhet 
är marginell, begränsad och av lokal karaktär eller begränsad till 
transport och lagring. 

Frysning av överskottslivsmedelHotell- och restaurangverksamhet, catering  
och livsmedelsservice

Inom hotell- och restaurangverksamhet, catering 
och livsmedelsservice är livsmedelsdonationer mer 
begränsade av livsmedelssäkerhetsskäl, men det är möjligt 
att identifiera och bedöma möjligheter från fall till fall. 
Till exempel kan kylning av måltider vid serveringens slut 
underlätta livsmedelsdonationer. Vissa medlemsstater 
och branschorganisationer har utvecklat eller håller på att 
utveckla särskilda riktlinjer för sektorn.

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


Vissa medlemsstater försöker stimulera livsmedelsdonationer 
genom att erbjuda:

Ekonomiska regler för livsmedelsdonationer

Momsdirektivet (rådets direktiv 2006/112/EG) – Medlemsstaterna 
ansvarar för att införliva dessa bestämmelser i nationell lagstiftning.

Mervärdesskatt

Lagstiftningen om mervärdesskatt såsom den tillämpas 
i EU:s medlemsstater kan ibland få konsekvenser för 
livsmedelsdonationer. Genom att anpassa de regler 
som gäller för varor som delas ut gratis (artiklarna 
16 och 74 i momsdirektivet) kan medlemsstaterna 
underlätta donationer av överskottslivsmedel för 
välgörande ändamål.

EU:s mervärdesskattekommitté enades om riktlinjer för 
att säkerställa enhetlig tillämpning av momsdirektivet i 
medlemsstaterna.

I vissa medlemsstater betalas låg eller ingen 
mervärdesskatt på livsmedelsdonationer eftersom 
värdet på donerade livsmedel som snart passerar bäst 
före-datum eller sista förbrukningsdag är obetydligt 
eller obefintligt.

Skattehinder ska inte förhindra livsmedelsdonationer.

Mervärdesskatt (moms) kan få konsekvenser för överföring av överskottslivsmedel 
från givare till livsmedelsbanker och andra välgörenhetsorganisationer.

Regler för mervärdesskatt och andra skatteinstrument kan ge ekonomiska incitament 
för livsmedelsdonationer för att främja omfördelning av överskottslivsmedel och 
förebyggande av livsmedelsavfall.

”[...] beskattningsunderlaget ska 
utgöras av de donerade varornas 
inköpspris (eller liknande varors 
inköpspris eller, i avsaknad av 
ett inköpspris, självkostnadspris), 
anpassat till varornas skick vid den 
tidpunkt då donationen äger rum 
[...]”.

Relevant EU-lagstiftning

Skatteincitament

Skattelättnader
I Frankrike och Spanien kan 60 respektive 
35 procent av det bokförda värdet 
av donerade livsmedel godtas som 
skatteavdrag för företagsskatt. Denna 
andel kan dras av från företagsskatten på 
deras intäkter.

Skatteavdrag
I Portugal kan givare dra av upp 
till 140 procent av livsmedlens 
värde vid tidpunkten för donationen 
(begränsat till 8/1 000 av givarens 
omsättning) om livsmedlen kommer 
att användas för sociala ändamål.
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