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ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

Νέοσ γερμανικόσ νόμοσ περί Εναλλακτικήσ Διαχείριςησ Αποβλήτων 

υςκευαςιών 

Ετζκθ ςε ιςχφ ο υιοκετθκείσ τθν 5 Ιουλίου 2017 νζοσ γερμανικόσ Νόμοσ περί 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν – Verpackungsgesetz, ετζκθ ςε 

ιςχφ τθν 01.01.2019.  

Οι βαςικότερεσ αλλαγζσ που επιφζρει ο νζοσ Νόμοσ είναι οι εξισ: 

(§ 9) Υποχρζωςθ νζασ εγγραφισ 

Εταιρείεσ παραγωγισ ι διακίνθςθσ/ειςαγωγισ ςυςκευαςμζνων προϊόντων 

υποχρεοφνται πριν τθν διάκεςθ των προϊόντων/ςυςκευαςιϊν ςτθν αγορά να 

εγγράφονται ςτο μθτρϊο του νεοςυςτακζντοσ Κεντρικοφ Φορζα, "Zentrale Stelle" 

(https://www.verpackungsregister.org/). Σε περίπτωςθ, που οι εταιρείεσ διακζςουν 

ςτθ γερμανικι αγορά προϊόντα χωρίσ τθ ςχετικι εγγραφι, απειλοφνται με 

πρόςτιμο, το οποίο δφναται να ανζλκει ζωσ 100.000 με 200.000 Ευρϊ κατά 

περίπτωςθ. Ο ςχετικόσ ςφνδεςμοσ για τθν εγγραφι, ςτα αγγλικά είναι: 

https://lucid.verpackungsregister.org/? 

(§ 10) Υποχρζωςθ νζασ υποβολισ αναφοράσ δεδομζνων 

Εκτόσ από τθν εγγραφι, κα πρζπει να διαβιβάηονται ςτον νζο φορζα και τα ςχετικά 

με τθ ςυςκευαςία δεδομζνα και κυρίωσ: Αρικμόσ εγγραφισ (χορθγείται από τθν 

Zentrale Stelle) – Υλικό και όγκοσ τθσ ςυςκευαςίασ που διακινείται ςτθν αγορά – 

Επωνυμία του Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Συςκευαςιϊν με 

το οποίο ζχει ςυμβλθκεί ο παραγωγόσ τθσ ςυςκευαςίασ/προϊόντοσ (Διευρυμζνθ 

ευκφνθ του παραγωγοφ) – Χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

(§ 33) Ανάκεςθ ςε τρίτουσ 

Η εταιρεία μπορεί να ανακζςει ςε τρίτο μζροσ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 

τθσ, αν και θ τελικι ευκφνθ ανικει ςτθν παραςκευάςτρια εταιρεία.  

(§§ 24-30) Δθμιουργία του Κεντρικοφ Φορζα "Zentrale Stelle" 

Μζςω τθσ δθμιουργίασ ωσ άνω ουδζτερου φορζα με δυνατότθτα άςκθςθσ 

δθμόςιασ εξουςίασ επιδιϊκεται θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Συςκευαςιϊν και ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ 

ςτον εν λόγω τομζα δραςτθριότθτασ. 
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(§ 16) Αφξθςθ του ποςοςτοφ ανάκτθςθσ/ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ. 

Η αφξθςθ των ποςοςτϊν ανάκτθςθσ/ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ, τα 

οποία υποχρεοφνται να επιτφχουν τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων Συςκευαςιϊν κα ολοκλθρωκεί ςε δφο φάςεισ, το 2019 και το 2022. Για 

παράδειγμα, το ποςοςτό ανάκτθςθσ των ςυςκευαςιϊν από χαρτόνι, που μζχρι 

τοφδε ανερχόταν ςε 70%, κα αυξθκεί λόγω του νζου Νόμου από 1.1.2019 ςε 85% 

και 90% από 1.1.2022. 

(§ 3) Επαναπροςδιοριςμόσ ορολογίασ 

Με το νζο νόμο τροποποιοφνται παλαιότεροι οριςμοί. Παραδείγματοσ χάριν ωσ 

ςυςκευαςίεσ που υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του νόμου ορίηονται οι ςυςκευαςίεσ 

προϊόντων, οι οποίεσ καταλιγουν ωσ επί των πλείςτον ωσ απορρίμματα ςτον τελικό 

καταναλωτι.  

(§ 21) Τροποποιθμζνα τζλθ 

Τα εκάςτοτε Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων είναι μελλοντικά 

υποχρεωμζνα κατά το κακοριςμό του τζλουσ ςυμμετοχισ να λαμβάνουν υπόψθ 

τουσ οικολογικά κριτιρια. Τα ςχετικά τζλθ ζχουν ςκοπό να ενκαρρφνουν τουσ 

καταςκευαςτζσ να χρθςιμοποιοφν υλικά ςυςκευαςίασ που αποτελοφνται (εν μζρει) 

από ανακυκλωμζνα υλικά. Τα εν λόγω οικολογικά κριτιρια κα κακοριςτοφν από τον 

νεοςυςτακζντα Κεντρικό Φορζα Zentrale Stelle υπό τθν εποπτεία τθσ 

Ομοςπονδιακισ Υπθρεςίασ Περιβάλλοντοσ. 

Σθμειϊνεται ότι οι εταιρείεσ παραγωγισ, οι ειςαγωγείσ και οι εταιρείεσ 

θλεκτρονικοφ εμπορίου κεωροφνται διανομείσ, που φζρουν ευκφνθ για τθν ζννομθ 

διάκεςθ ςυςκευαςμζνων καταναλωτικϊν προϊόντων ςτθ γερμανικι αγορά. 

Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ των ςθμαντικότερων ςθμείων του νζου Νόμου, οποίοσ 

διατίκεται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, δφνανται να αντλθκοφν μζςω του 

θλεκτρονικοφ ςυνδζςμου: https://verpackungsgesetz-info.de/wp-

content/uploads/2018/04/landbell_group_factsheet_varpackg_en.pdf  
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