
Olasz törvény az élelmiszerek és gyógyszerek 
adományozására és terjesztésére, az 
élelmiszer-pazarlás csökkentése végett
Élelmiszerhulladék-megelőzési jogszabályok
LEGGE 19 agosto 2016, n. 166, Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a 
fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

2016 augusztusában Olaszország törvényt fogadott el, amelynek célja az élelmiszerpazarlás csökkentése az élelmiszer ellátási 
lánc minden egyes lépésében, nagy hangsúlyt fektetve az élelmiszer hulladék és gyógyszeripari termékek adományozására 
és terjesztésére. A büntetés helyett a törvény adókedvezményekkel arra ösztönzi a vállalkozásokat , hogy adományozzák el 
vagy osszák szét a felesleges élelmiszereket.

OLASZORSZÁG

Szint: Nemzeti
Lakossága: 60 millió lakos
Fő jellemzője: évente 149 kg az egy főre jutó élelmiszer pazarlás

ÉLELMISZER-HULLADÉKOK OLASZORSZÁGBAN

Olaszországban az élelmiszer-pazarlás átlagos mennyisége alacsonyabb az EU átlagánál (149 kg a 173 kg-hoz képest). Ennek 
ellenére ez az éves mennyiség körülbelül 13 milliárd eurót tesz ki. Becslések szerint több mint a fele (55%) a fogyasztók előtti 
szakaszban fordul elő, és az élelmiszer-felesleg járul hozzá a legnagyobb mértékben.

A TÖRVÉNY CÉLJA

A törvény általános célja „csökkenteni a hulladékot az élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb termékek előállításának, 
feldolgozásának, forgalmazásának és kezelésének minden szakaszában, bizonyos prioritások végrehajtásával.” Ennek 
érdekében a hangsúlyt az élelmiszer feleslegek és gyógyszerek adományozásának ösztönzésére és megkönnyítésére 
helyezik, kiemelten kezelve az emberi fogyasztást. Az élelmiszer-pazarlás tekintetében a törvény a szupermarketekben 
található termékekről szól, de a mezőgazdasági üzemekből közvetlenül származó mezőgazdasági termékekről is.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


Cikk Intézkedések

2. cikk: definíciók ● Az élelmiszer-többletek meghatározása
● Pontosítás és a „minőségét megőrzi” és a „felhasználható ...-ig” megkülönböztetése 

3. cikk: az élelmiszer-felesleg 
felajánlása szolidaritási célokra

● Az élelmiszeripari vállalkozók ingyen adhatnak felesleges ételt az adományozóknak
● Az adományozók elsőként a leginkább rászoruló embereket célozzák meg az adományokkal
● Az emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer-felesleget állati takarmányként kell 

felhasználni, vagy komposztálni kell,  illetve anaerob lebontásnak kell alávetni.
● A szabálytalan címkével ellátott élelmiszerek is adományozhatók
● A telepen történő szétválasztás esetén a higiéniai és biztonsági szabályok betartása a 

munkálatok kivitelezőjét terheli, nem pedig a gazdákat.

4. cikk: az élelmiszer-felesleg 
átadásának módszere 

● A szavatossági időn túli termékek adományozása akkor lehetséges, ha biztosítottak a 
megfelelő tárolási feltételek és garantált az elsődleges csomagolás sértetlensége

● A hőkezelést nem igénylő sütőipari termékek akár 24 órával az előállításuk után is 
adományozhatók

16. cikk: az élelmiszerek 
adományozására vonatkozó 
rendelkezések

● 15 000 euró alatti adomány esetén nincs szükség hivatalos eljárásra
● A könnyen romlandó élelmiszerek adományozása mentesül a bejelentési kötelezettségek alól

17. cikk: adományozással 
kapcsolatos 
hulladékadó-csökkentés

● Az önkormányzatok hulladék adókedvezményt alkalmazhatnak az élelmiszer-adományozó 
szervezeteknek. A csökkentésnek arányosnak kell lennie az adományozott élelmiszer 
mennyiségével

Adományok utáni hulladékadó-
csökkentés

Telephelyi válogatás A rászorulók kiemelt 
kezelése

LINKEK AZ EU TÖRVÉNYEKHEZ
Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive)

FŐBB INTÉZKEDÉSEK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


A Zero Waste Europe egy közösségeket, helyi vezetőket, vállalatokat, szakértőket 
és aktivistákat tömörítő európai hálózat, amely célul tűzte ki, hogy kiiktatja a 
hulladékot társadalmunkból. Arra bíztatjuk a közösségeket, hogy gondolják újra 
az erőforrásokkal való kapcsolatukat, alakítsanak ki tudatosabb életmódot és 
fenntarthatóbb fogyasztási mintákat, és gondolkodjanak körforgásokban.

A Zero Waste Europe hálával fogadta az Európai Unió anyagi támogatását. Az 
útmutató tartalmáért a Zero Waste Europe-ot kizárólagos felelősség terheli. A 
tartalom nem feltétlenül tükrözi a fent nevezett támogató véleményét. A 
támogató nem tehető felelőssé az itt fellelhető információk esetleges 
felhasználásáért.
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További jó gyakorlatok itt Zero Waste Europe website vagy European Environmental Bureau brief on the 
economic incentives to reduce waste. 
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