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Ghidul UE privind donarea de alimente se concentrează pe probleme 
care trebuie abordate la nivelul UE. Dacă sunt relevante, trebuie luate de 
asemenea în considerare regulile și orientările statelor membre.

Ghidul UE privind donarea de alimente

În 16 octombrie 2017, Comisia Europeană 
a adoptat Ghidul UE privind donarea de 
alimente pentru a facilita recuperarea 
și redistribuirea alimentelor sigure și 

comestibile către cei care au nevoie.

Scopul:

Obiectivele ghidului:

ghidului este de a clarifica dispozițiile relevante din legislația UE și de a 
ajuta la îndepărtarea obstacolelor din calea redistribuirii alimentelor în 
cadrul actual de reglementare al UE.

Să faciliteze asigurarea de către furnizorii și beneficiarii excedentului de 
alimente a conformității cu cerințele relevante prevăzute în cadrul de 
reglementare al UE (siguranța alimentelor, igiena alimentelor, trasabilitate, 
răspundere, TVA etc.); 
Să promoveze o interpretare comună de către autoritățile de 
reglementare din statele membre ale UE a normelor aplicabile 
pentru redistribuirea excedentului de alimente.

UE se angajează să îndeplinească Obiectivul de Dezvoltare 
Durabilă 12.3, de a înjumătăți pe cap de locuitor risipa 
de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 
consum și de a reduce pierderile de alimente de-a 
lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv 
a pierderilor post-recoltare, până în 2030.

Deșeurile alimentare pot fi 
privite și dintr-o perspectivă 

socială importantă: 
donarea de alimente care mai sunt 

comestibile, dar care, din motive 
logistice sau comerciale, nu pot fi 

vândute ar trebui facilitată.”

(Closing the loop – An EU action plan for the Circular 
Economy, COM(2015) 614 final)

În fiecare etapă a lanțului alimentar se generează risipă de alimente iar cauzele acesteia sunt complexe. Pentru a preveni 
risipa de alimente, trebuie să ne îndreptăm către o economie circulară și sisteme alimentare mai durabile.

Obiectivul principal al prevenirii risipei de alimente ar trebui să fie acela de a acționa la sursă prin limitarea producerii de alimente în 
exces în fiecare etapă din lanțul de aprovizionare cu alimente. Atunci când apare un surplus de alimente, cea mai bună destinație care 

asigură valorificarea la maximum a resurselor de alimente comestibile este redistribuirea acestora pentru consumul uman.

Paradoxul 
abundenţă 

–
insuficienţă

În fiecare an, 
în UE sunt irosite aproximativ  

88 de milioane de tone de alimente 

De la fermă la furculiţă

(20% din totalul alimentelor produse),

costurile asociate fiind estimate la 
143 de miliarde EUR 

În UE, aproape 112 milioane de cetăţeni sunt expuși 
riscului de sărăcie sau excluziune socială şi 

conţinând carne, peşte sau echivalentul  
de legume, o dată la două zile

peste 40 de milioane de oameni nu își 
pot permite o masă de calitate,

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

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


Informarea Și redistribuirea alimentelor
Este esențial să se ofere consumatorilor acces la informații alimentare clare, cuprinzătoare și fiabile pentru 
a face alegeri informate și sigure.
Când se redistribuie surplusul de alimente, beneficiarii finali trebuie să aibă acces la aceleași informații care 
sunt necesare și furnizate atunci când produsele alimentare sunt cumpărate din magazin.
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Ghidul UE privind donarea de alimente se concentrează 
pe probleme care trebuie abordate la nivelul UE. 
Dacă sunt relevante, trebuie luate de asemenea în 
considerare regulile și orientările statelor membre.

Informații alimentare pentru consumatori 
(Regulamentul (UE) nr. 1169/2011)

În plus, unele state membre au adoptat, de 
asemenea, măsuri și / sau orientări naționale.

Legislația relevantă a UECazul ouălor:  

Ouăle sunt etichetate cu data „A se 
consuma de preferință înainte de”, 
care este stabilită la 28 de zile de 
la ouare, dar nu mai pot fi vândute 
cu amănuntul după 21 de zile.

Donarea este permisă după 
limita de 21 de zile, cu condiția ca 
operatorul din industria alimentară să 
proceseze ouăle înainte de a le pune 
la dispoziția consumatorilor.

Cerințe de informare cu privire la produsele alimentare preambalate

Cerințe de informare cu privire la produsele alimentare care nu sunt preambalate

LoMarcarea datei

Cerinte lingvistice

Atunci când alimentele sunt donate, informațiile referitoare la produsele 
alimentare obligatorii trebuie furnizate în limba (limbile) oficiale ale țării 
sau într-o limbă străină ușor de înțeles de către consumatori.

Informațiile referitoare la produsele alimentare donate trebuie să existe și să fie furnizate beneficiarului 
final. Informațiile alimentare obligatorii trebuie să fie prezentate direct pe ambalaj sau pe o etichetă 
atașată acestuia.
În anumite cazuri (surplusul de alimente care nu sunt destinate consumatorului final sau livrate furnizorilor 
de masă) informațiile pot fi, de asemenea, prezentate în documentele comerciale care însoțesc produsele.

Donarea alimentelor care nu sunt preambalate este permisă dacă consumatorii primesc 
informațiile necesare. Informațiile alimentare necesare sunt limitate la prezența alergenilor și la 
orice alte informații suplimentare cerute de normele naționale.

„A se consuma pana la” informează  
despre siguranța alimentelor
Donarea de alimente nu este permisă după expirarea 
perioadei „a se consuma până la data”.
Donatorii ar trebui să asigure o durată de valabilitate 
suficientă pentru a permite redistribuirea și utilizarea în 
siguranță de către consumatorul final.

“A se consuma de preferință înainte de”  
informează despre calitatea alimentelor
Donarea alimentelor este permisă după expirarea datei “A se consuma de 
preferință înainte de”.
Atunci când se redistribuie alimentele dupa expirarea datei „A se consuma de 
preferință  înainte de”, este responsabilitatea operatorului din domeniul alimentar 
să garanteze condiții de depozitare adecvate și integritatea ambalajelor. 

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


Donarea alimentelor în UE: siguranța alimentară și reguli de igienă

Legea generală privind produsele alimentare (Regulamentul (CE) nr. 
178/2002)
Regulamente privind igiena produselor alimentare (Regulamentele 
(CE) nr. 852/2004 și 853/2004)

Cerințe generale de igienă

Cerințele generale de igienă se aplică tuturor 
produselor alimentare, în toate etapele lanțului de 
aprovizionare. Normele UE privind igiena alimentară 
sunt generale și oferă un grad mare de flexibilitate în 
funcție de tipul de unitate, dar implică adesea:

Alimentele de origine animală destinate înghețării trebuie 
congelate fără întârzieri nejustificate după producție. 
Această cerință nu se aplică comercianților cu amănuntul care 
furnizează alimente altor operatori din sectorul alimentar (de 
exemplu băncile de alimente), dacă activitatea este marginală, 
localizată și restrânsă.
Statele membre care permit înghețarea alimentelor de 
origine animală în scop de redistribuire ar trebui să adopte 
măsuri naționale și să notifice Comisia Europeană și  
celelalte state membre.

UE se angajează să furnizeze cetățenilor săi alimente sigure, 
hrănitoare, de înaltă calitate și la prețuri accesibile. Toți 
consumatorii trebuie să fie protejați în mod egal de aceleași 
standarde de siguranță alimentară, indiferent dacă produsele 
alimentare sunt comercializate direct către consumatori sau 
redistribuite celor care au nevoie.

Donarea alimentelor trebuie să respecte Legea generală privind 
produsele alimentare și normele UE privind igiena alimentară, 
aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar. În plus, 
unele state membre au adoptat, de asemenea, măsuri și / sau 
orientări naționale.
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• Înregistrarea unității la autoritățile 
competente

• Aplicarea unor bune practici de igienă

• Implementarea procedurilor bazate pe 
principiile privind analiza riscurilor și 
punctele critice de control (HACCP)

Alimente de origine animală

Comercianții cu amănuntul și organizațiile de redistribuire care 
livrează produse alimentare de origine animală (carne, produse 
de pescuit și acvacultură, produse lactate, ouă și produse pe bază 
de ouă etc.) trebuie să aplice normele specifice de igienă din 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru a proteja sănătatea 
publică, de exemplu:

Legislatia relevantă a UE

• Aprobarea de către autoritățile naționale 
înainte de începerea donației

• Norme specifice și detaliate privind temperatura

Derogare de la aceste cerințe specifice de igienă poate fi acordată, 
dacă activitatea retailerilor rămâne marginală, restricționată și 
locală sau este limitată la transport și depozitare.

Congelarea surplusului de alimenteSectorul hotelier, de catering și al serviciilor alimentare

Redistribuirea excedentului de alimente din sectorul hotelier, 
de catering si al serviciilor alimentare este mai limitată din 
motive de igienă, insă operatorii din sectorul alimentar pot 
identifica și evalua posibile oportunități în acest sens de la 
caz la caz.
De exemplu, răcirea preparatelor la sfârșitul serviciului 
poate facilita donarea alimentelor. Unele state membre și 
organizații comerciale au stabilit sau dezvoltă în prezent 
orientări specifice pentru acest sector.

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


Unele state membre încearcă să stimuleze donarea de  
alimente oferind:

Norme fiscale referitoare la donarea alimentelor

Directiva TVA (Directiva Consiliului 2006/112/CE) - Statele membre sunt 
responsabile de transpunerea acestor dispoziții în legislația națională.

Taxa pe valoare adaugata

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) așa cum este aplicată 
în statele membre ale UE, poate avea uneori implicații 
asupra donării de produse alimentare. Adapând 
normele aplicabile produselor oferite gratuit (în temeiul 
articolelor 16 și 74 din Directiva TVA), statele membre 
pot facilita donarea excedentului de alimente în scopuri 
caritabile.

Comitetul pentru TVA al UE a convenit asupra unor 
orientări care să asigure aplicarea uniformă a Directivei 
TVA în statele membre ale UE.

În unele state membre, TVA este diminuată sau nu se 
plătește deloc, deoarece valoarea alimentelor donate 
în apropierea datei “expiră la data de” sau “a se consuma 
de preferință până la” este mică sau zero.

Barierele fiscale nu ar trebui să împiedice donarea produselor alimentare

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) poate avea implicații asupra transferului surprusului 
de alimente de la donatori la băncile de alimente și alte organizații de caritate.

Normele TVA și alte instrumente fiscale pot oferi stimulente economice pentru donarea 
de produse alimentare, și astfel pot susține redistribuirea excedentului de alimente și 
prevenirea risipei alimentare.

„[…] Valoarea impozabilă trebuie să 
fie prețul de achiziție al mărfurilor 
(sau al bunurilor similare sau, în 
absența unui preț de achiziție, 
al prețului de cost al mărfurilor) 
donate, ajustat la starea mărfurilor 
respective la momentul când 
donația are loc [...] ”.

Legislația relevantă a UE

Stimulente fiscale

Credite fiscale
În Franța, 60 % și în Spania 35 % din 
valoarea contabilă netă a produselor 
alimentare donate pot fi declarate drept 
credit fiscal, însemnând că donatorii de 
produse alimentare pot deduce procentul 
respectiv din valoarea produselor alimentare 
donate din impozitul pe profit aplicat 
veniturilor acestora.

Deduceri fiscale
În Portugalia, se poate deduce până 
la 140% din valoarea produselor 
alimentare la momentul donării (în 
limita a 8/1000 din cifra de afaceri 
a donatorului) dacă alimentul va fi 
utilizat în scop social.
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