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Pobierz wytyczne UE dotyczące darowizn żywności w swoim języku tutaj:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Wytyczne UE dotyczące darowizny żywności koncentrują się na kwestiach, 
które należy rozwiązać na szczeblu UE. W stosownych przypadkach należy 
również wziąć pod uwagę zasady i wytyczne państw członkowskich.

Wytyczne dotyczące darowizny 
żywności

W dniu 16 października 2017 r. Komisja 
Europejska przyjęła wytyczne UE w sprawie 
darowizny żywności w celu ułatwienia 
odzyskiwania i redystrybucji bezpiecznej 
i jadalnej żywności wśród potrzebujących

Idea:

Cele:

Wyjaśnienie odpowiednich przepisów prawodawstwa UE i pomoc 
w zniesieniu barier dla redystrybucji żywności w obecnych ramach 
regulacyjnych UE.

Ułatwienie zgodności dostawców i odbiorców nadwyżki żywności z 
odpowiednimi wymogami rozporządzenia UE (higiena i bezpieczeństwo 
żywności, identyfikowalność, odpowiedzialność, VAT itp.).
Promowanie wspólnej interpretacji przepisów UE mających 
zastosowanie co do redystrybucji nadwyżki żywności przez 
organy regulacyjne w państwach członkowskich.

UE jest zaangażowana w realizację Celu  
Zrównoważonego Rozwoju 12.3, polegającego na 
zmniejszeniu o połowę marnotrawienia żywności 
na mieszkańca na poziomie detalicznym i 
konsumpcyjnym oraz zmniejszeniu strat żywności 
wzdłuż łańcuchów produkcji i dostaw, w tym strat 
po zbiorach, do 2030 r.

“Marnotrawienie żywności ma 
również ważny aspekt społeczny:

należy ułatwić przekazywanie 
żywności, która jest jadalna, ale 
ze względów logistycznych lub 
marketingowych nie można jej 

komercjalizować ”.
(Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący 

gospodarki o obiegu zamkniętym, COM (2015) 614 final)

Od pola do stołu

Marnotrawienie żywności powstaje na każdym etapie łańcucha wartości żywności, a jej przyczyny są złożone. Aby zapobiec 
marnowaniu żywności, musimy przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym i bardziej zrównoważone systemy żywnościowe.

Głównym celem zapobiegania marnotrawieniu żywności powinno być działanie u źródła poprzez ograniczenie 
wytwarzania nadwyżki żywności na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Gdy pojawia się nadwyżka żywności, 
najlepszym rozwiązaniem zapewniającym najwyższą wartość wykorzystania jest - bez uszczerbku dla bezpieczeństwa 

żywności - redystrybucja jej do spożycia przez ludzi.

Paradoks 
dostatku i  
niedoboru

• Każdego roku w UE powstaje 
88 milionów ton  

marnotrawionej żywności
(20% całkowitej wyprodukowanej żywności),

co kosztuje szacunkowo  
143 miliardy euro 

Około 112 milionów obywateli UE jest 
zagrożonych ubóstwem lub 

z mięsem, rybami lub ekwiwalentem  
wegetariańskim co drugi dzień 

wykluczeniem społecznym, a ponad 40 milionów 
ludzi nie stać na wysokiej jakości posiłek

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

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


Informacje o żywności i redystrybucja
Zapewnienie konsumentom dostępu do jasnych, kompleksowych i wiarygodnych informacji o żywności 
w celu dokonywania świadomych i bezpiecznych wyborów jest niezbędne.
W przypadku redystrybucji nadwyżki żywności beneficjenci końcowi muszą mieć dostęp do tych samych 
informacji, które są wymagane i podawane przy zakupie żywności w sklepie.

Saving Food Together

#FoodDonationGuidelines  #EUCircularEconomy  #FoodWasteEU

Pobierz wytyczne UE dotyczące darowizn żywności w swoim języku tutaj:
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Wytyczne UE dotyczące darowizny żywności koncentrują 
się na kwestiach, które należy rozwiązać na szczeblu UE. W 
stosownych przypadkach należy również wziąć pod uwagę 
zasady i wytyczne państw członkowskich.

Informacje o żywności dla konsumentów 
(rozporządzenie (UE) nr 1169/2011)

Ponadto niektóre państwa członkowskie 
przyjęły również krajowe środki i / lub wytyczne.

Właściwe prawodawstwo UE Przypadek jaj:

Jaja mają datę przydatności do 
spożycia, która jest ustalona na 28 
dni od zniesienia, ale nie można 
ich już sprzedawać w sprzedaży 
detalicznej po 21 dniach od 
zniesienia.

Darowizna żywności jest dozwolona 
po upływie 21 dni, pod warunkiem, że 
podmiot prowadzący przedsiębiorstwo 
spożywcze przetworzy jaja przed 
udostępnieniem ich konsumentom.

Wymagania dotyczące informacji na temat żywności paczkowanej

Wymogi informacyjne dotyczące żywności niepaczkowanej

LoDatowanie produktów 

Wymagania językowe

W przypadku darowizny żywności należy podać obowiązkowe informacje o 
żywności w języku (-ach) urzędowym (-ych) kraju lub w języku obcym łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów.

Informacje o żywności muszą być obecne i przekazywane beneficjentowi końcowemu, jeśli 
żywność jest darowizną. Obowiązkowe informacje o żywności muszą znajdować się bezpośrednio na 
opakowaniu lub na dołączonej etykiecie.
W niektórych przypadkach (nadwyżka żywności nieprzeznaczonej dla konsumenta końcowego lub 
dostarczonej do zakładów żywienia zbiorowego) informacje na temat żywności można również 
przedstawić w dokumentach handlowych towarzyszących żywności.

Podarowanie żywności niepaczkowanej żywności jest dozwolone, jeśli konsumenci otrzymają 
wymagane informacje.
Wymagane informacje o żywności są ograniczone do obecności alergenów i wszelkich innych 
dodatkowych informacji wymaganych przez przepisy krajowe.

„Spożywaj do” informuje o bezpieczeństwie 
żywności
Darowizna żywności nie jest dozwolona po upływie terminu 
„spożyć przed”.
Dawcy powinni zapewnić wystarczający okres trwałości, 
aby umożliwić bezpieczną redystrybucję i stosowanie przez 
konsumenta końcowego

„Najlepiej spożyć przed” informuje o jakości  
żywności
Darowizna żywności jest dozwolona po upływie terminu „najlepiej 
spożyć przed”.
Przy redystrybucji żywności po upływie terminu “Najlepiej spożyć 
przed” - obowiązkiem podmiotu działającego na rynku spożywczym 
jest zagwarantowanie odpowiednich warunków przechowywania i 
integralności opakowania

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


Przekazywanie żywności w UE: bezpieczeństwo żywności i zasady higieniczne

Ogólne prawo żywnościowe (rozporządzenie (WE) nr 178/2002)

Pakiet dotyczący higieny żywności (rozporządzenie (WE)  
nr 852/2004 i 853/2004)

Ogólne wymagania higieniczne

Ogólne wymagania higieniczne dotyczą wszystkich 
produktów spożywczych na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw żywności. Unijne przepisy dotyczące 
higieny żywności są ogólne i oferują dużą elastyczność 
w zależności od rodzaju zakładu, ale często obejmują:

Żywność pochodzenia zwierzęcego przeznaczona  
do zamrożenia musi zostać zamrożona od razu po 
wyprodukowaniu. Wymóg ten nie ma zastosowania do 
detalistów, którzy dostarczają żywność innym podmiotom 
działającym na rynku spożywczym (np. Bankom żywności), 
jeżeli działalność jest marginalna, zlokalizowana i ograniczona.

Member States allowing freezing of animal food for 
redistribution purpose should adopt national measures and 
notify the European Commission and other Member States.

UE jest zobowiązana do zapewnienia swoim obywatelom 
bezpiecznej, pożywnej, wysokiej jakości i niedrogiej żywności. 
Wszyscy konsumenci muszą być w równym stopniu chronieni 
przez te same normy bezpieczeństwa żywności, niezależnie 
od tego, czy żywność jest sprzedawana bezpośrednio 
konsumentom, czy rozdzielana wśród potrzebujących.

Darowizna żywności musi być zgodna z ogólnym prawem 
żywnościowym i przepisami UE dotyczącymi higieny 
żywności, mającymi zastosowanie do wszystkich podmiotów 
działających na rynku spożywczym. Ponadto niektóre państwa 
członkowskie przyjęły własne środki i / lub wytyczne.
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• Rejestracja zakładu we właściwych 
organach

• Stosowanie dobrych praktyk higienicznych

• Wdrożenie procedur opartych na zasadach 
Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu 
Kontroli (HACCP)

Żywność pochodzenia zwierzęcego

Detaliści i organizacje redystrybucyjne, które dokonują 
redystrybucji żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, 
produkty rybne i akwakultury, produkty mleczne, jaja i produkty 
jajeczne itp.) muszą stosować szczególne wymagania dotyczące 
higieny określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, aby 
chronić zdrowie publiczne , jak na przykład

Właściwe prawodawstwo UE 

• Zatwierdzenie przez władze krajowe 
przed rozpoczęciem darowizny

• Szczegółowe i szczegółowe przepisy dotyczące 
temperatury

Wyjątek od tych szczególnych wymagań higienicznych mogą 
stanowić działalności detalistów, która pozostaje marginalna, 
ograniczona i lokalna lub ogranicza się do transportu  
i przechowywania.

Zamrożenie nadwyżki żywnościBranża hotelarska, cateringowa i gastronomiczna

W sektorach hotelarskim, gastronomicznym i cateringowym 
darowizny żywnościowe są bardziej ograniczone ze względów 
bezpieczeństwa żywności, ale możliwe jest określenie i 
ocena możliwości w poszczególnych przypadkach. Na 
przykład zamrażanie posiłków pod koniec dnia może 
ułatwić darowiznę żywności. Niektóre państwa członkowskie 
i organizacje handlowe ustanowiły lub opracowują obecnie 
szczegółowe wytyczne dla tego sektora.

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


Sommige lidstaten proberen de voedseldonatie te stimuleren door 
het aanbieden van:

Financiële regels voor voedseldonatie

Btw-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG van de Raad) - De lidstaten 
zijn verantwoordelijk voor de omzetting van deze bepalingen  
in nationale wetgeving. 

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

De BTW-wetgeving zoals die in de EU-lidstaten wordt 
toegepast, kan soms gevolgen hebben voor de donatie 
van levensmiddelen. Door de regels die van toepassing 
zijn op gratis verstrekte goederen (artikelen 16 en 
74 van de btw-richtlijn) aan te passen, kunnen de 
lidstaten de schenking van voedseloverschotten voor 
liefdadigheidsdoeleinden vergemakkelijken.

Het EU-btw-comité heeft overeenstemming bereikt over 
richtlijnen om de uniforme toepassing van de btw-
richtlijn in alle lidstaten te waarborgen.

In sommige lidstaten wordt weinig of geen BTW betaald 
op de donatie van levensmiddelen, aangezien de waarde 
van de gedoneerde levensmiddelen die dicht bij de 
‘tenminste houdbaar tot’ of de ‘te gebruiken tot’ datum 
liggen, klein of nihil is.

Belastingbarrières mogen geen obstakel vormen voor voedseldonaties.

De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) kan gevolgen hebben voor de 
overdracht van voedseloverschotten van donoren naar voedselbanken en andere 
liefdadigheidsorganisaties.

De btw-regels en andere fiscale instrumenten kunnen economische stimulansen 
bieden voor de donatie van levensmiddelen ter ondersteuning van de herverdeling 
van voedseloverschotten en ter voorkoming van voedselverspilling.

“[...] is de maatstaf van heffing de 
aankoopprijs van de geschonken 
goederen (of van soortgelijke 
goederen of, bij gebreke van een 
aankoopprijs, de kostprijs van 
de goederen), aangepast aan de 
toestand van deze goederen op 
het tijdstip waarop de schenking 
plaatsvindt [...]”.

Relevante EU-wetgeving

Fiscale stimuleringsmaatregelen

Heffingskortingen
In Frankrijk en Spanje kan respectievelijk 
60% en 35% van de nettoboekwaarde 
van gedoneerde levensmiddelen 
worden geclaimd als aftrek voor de 
vennootschapsbelasting. Dit percentage 
kan worden afgetrokken van de 
vennootschapsbelasting op hun inkomsten.

Belastingaftrek
In Portugal kunnen voedseldonoren 
tot 140% van de waarde van 
het voedsel op het moment van 
de donatie aftrekken (beperkt tot 
8/1000 van de omzet van de donor) 
als het voedsel voor een sociaal doel 
zal worden gebruikt.
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De EU-richtlijnen voor voedseldonaties zijn gericht op kwesties die op EU-
niveau moeten worden aangepakt. In voorkomend geval moet ook rekening 

worden gehouden met de voorschriften en richtlijnen van de lidstaten.
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Download hier de EU-richtlijnen voor voedseldonatie in het Nederlands:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

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

