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A Csomagolási törvény előírásai
(Verpackungsgesetz)

2019. január 1-én lépett hatályba az új Csomagolási törvény (Verpackungsgesetz –
VerpackG). A rendelet értelmében gyártónak minősülnek a forgalmazók és online-kereskedők
is, ha Németország területén olyan, terméket tartalmazó csomagolást hoznak forgalomba,
melynek végfelhasználói a fogyasztók.
1. Regisztrációs kötelezettség (9 §)
A gyártók a jövőben kötelesek a csomagolás forgalomba hozatala előtt regisztráltatni magukat
az erre a célra kialakított Központi Csomagolási Nyilvántartó Rendszerben (LUCID www.verpackungsregister.com) online felületén. A regisztráció során meg kell adni a
következő adatokat: vállalkozás neve, címe, közösségi azonosítója, forgalmazott termékek
márkaneve, kapcsolattartó neve és e-mail címe, nyilatkozat a csomagolási hulladék begyűjtési
rendszert üzemeltetővel kötött szerződésről és a bevallott adatok valódiságáról)
2. Adatszolgáltatási kötelezettség (10 §)
A kötelezetteknek továbbra is részt kell venniük a csomagolási hulladékok begyűjtését végző
rendszerben, az adatokat pedig haladéktalanul jelenteni kell a központi nyilvántartás (LUCID)
felé. Hasonlóképpen jelenteni kell az adatokban bekövetkezett változásokat is. Az első
regisztrációt követően a következő adatokat kell rendszeresen jelenteni: regisztrációs szám, a
csomagolóanyag fajtája és súlya, a csomagolási hulladék begyűjtését végző szervezet neve,
a szerződés időtartama. A rendelet 33 §-a szerint az adatokat kizárólag a kötelezett adhatja
meg a LUCID-rendszernek, harmadik fél megbízása nem lehetséges. Az adatszolgáltatás
elmulasztása bírságot von maga után, melynek összege 10.000 euróig terjedhet.
3. Csomagolási hulladékok begyűjtési rendszerében való részvétel (3 §)
A rendszerben való részvétel valamennyi termékcsomagolásra vonatkozik, amelynek
szelektív gyűjtéséről felhasználás után jellemzően a fogyasztónak kell gondoskodnia. Ide
tartoznak a szerviz-csomagolások (fóliás tálak) és a csomagküldők szállításhoz használt
csomagolásai is.
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4. Teljességi nyilatkozat (11 §)
A begyűjtési rendszerben részt vevő vállalkozásoknak minden év május 15-ig Teljességi
nyilatkozatot (Vollständigkeitserklärung) kell benyújtaniuk az előző évben ténylegesen termelt
csomagolási hulladék mennyiségéről. Az adatokat szakértővel hitelesíttetni kell, majd a
LUCID-rendszerben rögzíteni kell a nyilatkozatot. A teljességi nyilatkozat csak abban az
esetben szükséges, ha az éves kibocsátás meghaladta üveg esetén a 80.000 kg, papír, karton
és hullámpapír esetén az 50.000 kg, illetve vas, alumínium, műanyag, üvegkarton és egyéb
csomagolás esetén a 30.000 kg határértéket.

További információk:
Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer
Bereich Recht, Steuern und Investitionen
H-1024 Budapest, Lövőház u. 30.
Kornélia John
Telefon: (0036-1) 345-7642; Fax: (0036-1) 345-7652
E-Mail: john@ahkungarn.hu
www.duihk.hu

2019. január
Felelősségkizárás: A fenti információkat a lehető legnagyobb alaposságra törekedve
állítottuk össze. A Kamara nem vállal felelősséget az információ felhasználásából származó
semmiféle veszteségért, illetve kárért.
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