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Lataa elintarvikkeiden lahjoittamista koskevat ohjeet koskevat EU:n ohjeet omalla kielelläsi: 
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Elintarvikkeiden lahjoittamista koskevissa EU:n ohjeissa keskitytään sellaisiin 
kysymyksiin, joita on käsiteltävä EU:n tasolla. Tarvittaessa on otettava 
huomioon myös jäsenvaltioiden omat säännöt ja ohjeet.

Elintarvikkeiden lahjoittamista koskevat ohjeet

Euroopan komissio hyväksyi 16. lokakuuta 
2017 Euroopan unionin ohjeet elintarvikkeiden 
lahjoittamisesta. Niiden tavoitteena on 
edistää turvallisten ja syötäväksi kelpaavien 
elintarvikkeiden hyödyntämistä ja 

uudelleenjakoa vähäosaisille.

Ohjeiden tarkoituksena on 

Ohjeiden tarkoituksena on

selventää EU:n lainsäädännön asiaan liittyviä säännöksiä 
ja auttaa poistamaan ruoan uudelleenjakelun esteitä EU:n 
nykyisessä sääntelykehyksessä.

edistää sitä, että ylijäämäruoan tarjoajat ja vastaanottajat 
noudattavat EU:n sääntelykehyksen mukaisia asiaan liittyviä 
vaatimuksia (esimerkiksi elintarviketurvallisuus ja -hygienia, 
jäljitettävyys, vastuukysymykset, arvonlisävero jne.)
edistää EU:n jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten 
yhtenäistä tulkintaa EU:n säännöistä, joita sovelletaan 
ylijäämäruoan uudelleenjakeluun.

EU on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteeseen 12.3 eli puolittamaan vuoteen 
2030 mennessä maailmanlaajuisen 
ruokajätteen määrän henkeä kohti jälleenmyyjä- 
ja kuluttajatasolla sekä vähentämään 
ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa 
sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien.

‘“Elintarvikejätteeseen liittyy myös 

merkittävä sosiaalinen näkökohta. 

Elintarvikkeet, jotka ovat edelleen 

syömäkelpoisia mutta joita ei voida 

logistiikka- tai markkinointisyistä kaupata, 

olisi voitava lahjoittaa helpommin.”

(Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, COM(2015) 614 final)

Maatilalta ruokapöytään

Ruokajätettä syntyy elintarvikkeiden arvoketjun jokaisessa vaiheessa, ja sen syyt ovat moninaisia. 
Ruokajätteen ehkäisemiseksi on siirryttävä kohti kiertotaloutta ja entistä kestävämpiä elintarvikejärjestelmiä.

Ruokajätteen ehkäisyssä on keskityttävä ongelman lähteeseen rajoittamalla elintarvikeylijäämän tuotantoa 
elintarvikeketjun joka vaiheessa. Kun elintarvikeylijäämiä syntyy, paras ratkaisu, jolla varmistetaan syötäväksi 

kelpaavan ravintovarannon mielekkäin käyttö, on jakaa ne uudelleen ihmisravinnoksi  
elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

Runsauden ja 
niukkuuden 
paradoksi

EU:ssa syntyy vuosittain 88 miljoonaa 
tonnia ruokajätettä (20 % 

kokonaisruoantuotannosta), mistä aiheutuu 
arviolta 143 miljardin euron kustannukset 

(FUSIONS-hanke, 2016).

Eurostatin mukaan noin 112 miljoonaa EU:n 
kansalaista on köyhyys- tai syrjäytymisriskin 
alaisena ja yli 40 miljoonalla ihmisellä ei 
ole joka toinen päivä varaa laadukkaaseen 
ateriaan, joka sisältää lihaa, kalaa tai vastaavaa 
kasvisvaihtoehtoa.

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


ELINTARVIKETIEDOT JA UUDELLEENJAKELU
On olennaisen tärkeää antaa kuluttajille mahdollisuus saada selkeitä, ymmärrettäviä ja 
luotettavia elintarviketietoja, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia ja turvallisia valintoja.
Ylijäämäruoan uudelleenjakelun yhteydessä lopullisilla avustuksen saajilla on oltava käytettävissään 
samat tiedot, jotka vaaditaan ja annetaan, kun ruokaa ostetaan kaupasta.

Saving Food Together

#FoodDonationGuidelines  #EUCircularEconomy  #FoodWasteEU

Lataa elintarvikkeiden lahjoittamista koskevat ohjeet koskevat EU:n 
ohjeet omalla kielelläsi: 

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

Elintarvikkeiden lahjoittamista koskevissa EU:n ohjeissa 
keskitytään sellaisiin kysymyksiin, joita on käsiteltävä 
EU:n tasolla. Tarvittaessa on otettava huomioon myös 
jäsenvaltioiden omat säännöt ja ohjeet.

Elintarviketietojen antaminen kuluttajille  
(asetus (EU) N:o 1169/2011) 

Jotkin jäsenvaltiot ovat lisäksi toteuttaneet 
kansallisia toimenpiteitä ja/tai antaneet ohjeita.

Asiaankuuluva EU:n lainsäädäntö*Munat:

Munilla on “parasta ennen” 
-päivämäärä, joka on 28 päivää 
muninnasta, mutta niitä ei voida 
enää myydä vähittäismyynnissä 
21 päivän kuluttua muninnasta.

Elintarvikkeiden lahjoitus on 
sallittua 21 päivän rajan jälkeen 
edellyttäen, että elintarvikealan 
toimija käsittelee munat, ennen kuin 
ne toimitetaan kuluttajien saataville.

Valmiiksi pakattuja elintarvikkeita koskevat tietovaatimukset

Pakkaamattomia elintarvikkeita koskevat tietovaatimukset

LoPäiväysmerkintä

Kielivaatimukset

Ruokaa lahjoitettaessa pakolliset elintarviketiedot on esitettävä maan 
virallisilla kielillä tai vieraalla kielellä, jota kuluttajat ymmärtävät helposti.

Ruokaa lahjoitettaessa elintarvikkeissa on oltava vaaditut tiedot ja ne on annettava lopulliselle 
avustuksen saajalle. Pakolliset elintarviketiedot on esitettävä suoraan pakkauksessa tai siihen 
kiinnitetyssä etiketissä.
Tietyissä tapauksissa (jos ylijäämäruokaa ei ole tarkoitettu loppukuluttajalle tai suurtalouksiin) nämä 
tiedot voidaan myös esittää elintarvikkeisiin liittyvissä kaupallisissa asiakirjoissa, jotka toimitetaan 
elintarvikkeiden mukana.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden lahjoittaminen on sallittua, jos kuluttajat saavat vaaditut tiedot.
Vaadittavat elintarviketiedot on rajattu allergeenien ja muiden kansallisten sääntöjen edellyttämien 
lisätietojen ilmoittamiseen.

“Viimeinen käyttöajankohta” kertoo 
ttöajankoht
Elintarvikkeiden lahjoitus ei ole sallittua viimeisen 
käyttöajankohdan jälkeen.
Lahjoittajien on varmistettava, että säilytysaika on 
vielä riittävän pitkä elintarvikkeiden turvallisen 
uudelleenjakelun ja käytön varmistamiseksi.

“Parasta ennen” -merkintä elintarvikkeiden  
laadusta.
Elintarvikkeiden lahjoittaminen on sallittua “parasta ennen” 
-päivämäärän jälkeen.

Kun elintarvikkeita jaetaan uudelleen “parasta ennen” 
-päivämäärään jälkeen elintarvikealan toimijan vastuulla on taata 
asianmukaiset säilytysolosuhteet ja pakkauksen eheys. 

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


ELINTARVIKKEIDEN LAHJOITTAMINEN EU:SSA: ELINTARVIKETURVAL-
LISUUTTA JA -HYGIENIAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Yleinen elintarvikelainsäädäntö (asetus (EY) N:o 178/2002)

Elintarvikehygieniapaketti (asetukset (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 
853/2004)

Yleiset hygieniavaatimukset 

Yleiset hygieniavaatimukset koskevat kaikkia 
elintarviketuotteita kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa.  
EU:n elintarvikehygieniasäännöt ovat yleisluotoisia ja hyvin 
joustavia, jotta erityyppisten laitosten tarpeet voidaan 
ottaa huomioon, mutta niihin liittyy usein

Pakastettavaksi tarkoitetut eläinperäiset elintarvikkeet 
on pakastettava välittömästi valmistuksen jälkeen. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta vähittäismyyjiin, jotka toimittavat 
elintarvikkeita muille elintarvikealan toimijoille (esimerkiksi 
ruokapankeille), jos toiminta on vähäistä, paikallista ja 
rajoitettua.
Niiden jäsenvaltioiden, joissa eläinperäisten elintarvikkeiden 
pakastaminen uudelleenjakelua varten on hyväksytty, olisi 
kehitettävä tähän liittyviä kansallisia toimia ja ilmoitettava 
niistä Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

EU on sitoutunut tarjoamaan kansalaisilleen turvallisia, 
ravitsevia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita. 
Samoilla elintarvikkeiden turvallisuutta koskevilla 
vaatimuksilla on voitava suojella kaikkia kuluttajia tasa-
arvoisesti riippumatta siitä, myydäänkö elintarvikkeita suoraan 
kuluttajille vai jaetaanko niitä uudelleen vähäosaisille.

Elintarvikkeiden lahjoittamisessa on noudatettava yleistä 
elintarvikelainsäädäntöä ja elintarvikehygieniaa koskevia EU:n 
sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin elintarvikealan toimijoihin. Jotkin 
jäsenvaltiot ovat lisäksi toteuttaneet kansallisia toimenpiteitä ja/tai 
antaneet ohjeita.
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Elintarvikkeiden lahjoittamista koskevissa EU:n ohjeissa keskitytään sellaisiin 
kysymyksiin, joita on käsiteltävä EU:n tasolla. Tarvittaessa on otettava 

huomioon myös jäsenvaltioiden omat säännöt ja ohjeet.
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• laitoksen rekisteröinti toimivaltaisille 
viranomaisille

• hyvien hygieniakäytäntöjen soveltaminen

• vaara-analyysin ja kriittisten 
hallintapisteiden järjestelmään (HACCP-
järjestelmä) perustuvien menettelyjen 
noudattaminen.

Eläinperäiset elintarvikkeet 

Vähittäismyyjien ja uudelleenjakeluorganisaatioiden, 
jotka jakavat uudelleen eläinperäisiä elintarvikkeita (lihaa, 
kalastus-, vesiviljelytuotteita, maitotuotteita, kananmunia ja 
kananmunatuotteita jne.), on noudatettava kansanterveyden 
turvaamiseksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisia erityisiä 
hygieniasääntöjä kuten

Asiaankuuluva EU:n lainsäädäntö*

• kansallisten viranomaisten antama 
hyväksyntä ennen lahjoitusten 
aloittamista

• erityiset ja yksityiskohtaiset lämpötilaa 
koskevat määräykset. 

Poikkeuksia näihin erityisiin hygieniavaatimuksiin, lämpötilaan 
liittyviä vaatimuksia lukuun ottamatta, voidaan myöntää, 
jos jälleenmyyjien toiminta pysyy vähäisenä, rajoitettuna ja 
paikallisena tai rajoittuu kuljetukseen ja säilytykseen.

Ylijäämäruoan pakastaminenRavintola-, catering- ja ruokapalvelualat

Ravintola-, catering- ja ruokapalvelualoilla ylijäämäruoan 
uudelleenjakelu on elintarviketurvallisuuden vuoksi 
rajoitetumpaa, mutta tapauskohtaisesti voidaan kuitenkin 
määrittää ja arvioida, onko se mahdollista. Esimerkiksi aterioiden 
jäähdytys päivän päätteeksi voi helpottaa elintarvikkeiden 
lahjoittamista. Jotkin jäsenvaltiot ja alan organisaatiot ovat 
laatineet tai laativat parhaillaan nimenomaan alakohtaisia 
ruokalahjoituksiin liittyviä ohjeita.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en
Add space between '-H' so it becomes '- HYGIENIAA'



Jotkin jäsenvaltiot pyrkivät edistämään elintarvikkeiden 
lahjoittamista seuraavilla tavoilla:

ELINTARVIKKEIDEN LAHJOITTAMISTA KOSKEVAT 
TALOUDELLISET SÄÄNNÖT

Arvonlisäverodirektiivi (neuvoston direktiivi 2006/112/EY) – jäsenvaltiot 
ovat vastuussa näiden säännösten saattamisesta osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Arvonlisävero

EU:n jäsenvaltioissa sovellettava 
arvonlisäverolainsäädäntö voi joskus vaikuttaa 
elintarvikkeiden lahjoittamiseen. Mukauttamalla 
ilmaiseksi luovutettaviin tavaroihin sovellettavia 
sääntöjä (arvonlisäverodirektiivin 16 ja 74 artikla) 
jäsenvaltiot voivat helpottaa ylijäämäruoan 
lahjoittamista hyväntekeväisyyteen.

EU:n arvonlisäverokomitea on antanut ohjeet, joiden 
tarkoituksena on varmistaa arvonlisäverodirektiivin 
yhtenäinen soveltaminen EU:n jäsenvaltioissa.

Joissakin jäsenvaltioissa lahjoitetuista elintarvikkeista 
maksetaan arvonlisäveroa vain vähän tai sitä ei makseta 
lainkaan, koska lahjoitettujen elintarvikkeiden, joiden 
parasta ennen -päivämäärä tai viimeinen käyttöajankohta 
on lähellä, arvo on hyvin pieni tai olematon.

Veroesteet eivät saisi estää elintarvikkeiden lahjoittamista.

Kun ylijäämäruokaa siirretään lahjoittajilta ruokapankeille ja muille 
hyväntekeväisyysjärjestöille, voi aiheutua arvonlisäverovaikutuksia.

Arvonlisäverosäännöt ja muut verotusjärjestelyt voivat toimia taloudellisina 
kannustimina elintarvikkeiden lahjoittamiseen. Ne voivat siten edistää 
ylijäämäruoan uudelleenjakelua ja ehkäistä ruokajätteen syntymistä.

“[...] veron perusteena on 
lahjoitettujen tavaroiden (tai 
samanlaisten tavaroiden) ostohinta 
(tai ostohinnan puuttuessa 
tavaroiden omakustannushinta), 
jota tarkistetaan näiden tavaroiden 
kunnon mukaan lahjoituksen 
suoritushetkellä [...]”.

Asiaankuuluva EU:n lainsäädäntö*

Verotukselliset kannustimet

Verohyvitykset
Ranskassa 60 prosenttia ja Espanjassa 35 
prosenttia  lahjoitettujen elintarvikkeiden 
nettokirjanpitoarvosta voidaan hakea 
yrityksen verohyvitykseksi.. Tämä 
prosenttiosuus voidaan vähentää tuloihin 
perustuvista yhtiöveroista.

Verovähennykset
Portugalissa lahjoittajat voivat 
vähentää jopa 140 prosenttia 
elintarvikkeiden lahjoitushetken 
arvosta (verovähennyksen ylärajaksi 
on määritetty 8/1 000 lahjoittajan 
liikevaihdosta) edellyttäen, että 
elintarvikkeita käytetään sosiaaliseen 
tarkoitukseen.
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