SİZ SİSTEM KATILIM ŞARTINA GÖRE
BIR AMBALAJ ÜRETICISI MISINIZ?

SİZİN MALLARLA DOLU SATIŞ PAKETLERİNİZ VE
AMBA¬LAJLARINIZ KULLANIMDAN SONRA, GENELDE, ATIK OLARAK SON TÜKETİCİ¬NİN ELİNDE Mİ
KALIYOR?*

İLK KAYITTA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ:

ÜRETİCİ

Piyasaya
girmeden önce

Merkez Ofisine online kayıt:
www.verpackungsregister.org

MERKEZ
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YENI AMBALAJ
YASASI
(VerpackG)

Kayıtlı üreticilerin
online
yayınlanması

1 OCAK 2019’TAN ITIBAREN

Üçüncü taraf
görevlendirilemez!

Bir sisteme katılım, misalen bizim
şirketimiz “Der Grüne Punkt”

ÜRETİCİLER VE DİSTRİBÜTÖRLER İÇİN
TEMEL VE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

SISTEM

VerpackG ile ilgili güncel bilgiler ayrıca şu adreste bulunabilir:
www.verpackgo.de
Bu broşürün içeriği mevcut bilgi durumunu göstermektedir. Merkez
ofis tarafındaki nihai tanımlar ve somutlaştırmalar halen beklemededir.

Damga:
Der Grüne Punkt –
Duales System Deutschland GmbH (DSD)
51170 Köln
Tel. 02203 937-0
Fax 02203 937-190
www.gruener-punkt.de
İçerikten sorumlu:
Helmut Schmitz
Ocak 2019 itibariyle

Sisteme katılım verilerinin derhal
Merkez Ofisine bildirilmesi

Düzenli olarak
01.01.2019‘dan

Sistem katılımı bağlamında sağlanan
bilgilerin derhal aktarılması (veri
raporları)
Sadece minimum sınırları aşılır ise: bir önceki yıl
için tamlık beyanının 15 Mayıs‘a sunulması
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MERKEZ
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Kontrol ve veri
karşılaştırması

SISTEM

Kontrol ve veri
karşılaştırması

SISTEM

* bkz. § 3 Madde 8 Ambalaj Yasası (VerpackG)

Daha fazla
bilgi
verpackgo.de

EN ÖNEMLİ YENİ
DÜZENLEMELER
1 Ocak 2019‘da, yeni Ambalaj Yasası (VerpackG) mevcut
Ambalaj Yönetmeliğinin yerine geçer. Kanun uyarınca her
üretici, yani Alman pazarına ilk kez ambalajlı mal sokan
veya yasa kapsamına çalışan her distribütör etkilenir,
yalnızca paketlenmiş ürünlerin ulusal üreticileri değil,
aynı zamanda ithalatçılar, online-tüccar vb. (asgari bir
sınır yoktur) bu değişiklikten etkilenecektir. Bu gelişme
ile bazı değişikliklerin oluşmasının yanı sıra, ambalajli mal
satıcıları için tamamen yeni düzenlemeler ve yükümlülükler
ortaya çıkacaktır. Aşağıda en önemli yeni düzenlemelere ait
kısa bir bilgilendirme bulunmaktadır.
Aşağıda
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zorunluluk.

Bunun için aşağıdaki bilgiler Merkez Ofisine sunulmalıdırlar:
•  Şirketin tam adı ve iletişim bilgileri
• 	Üreticinin Avrupa veya ulusal vergi kodunu içeren
ulusal kimlik numarası

» SİSTEME KATILIM ZORUNLULUĞU
Her üretici için bizim ki gibi bir geri dönüsüm sistemine katılma zorunluluğu vardır - bununla ilgili bilgi
www.verpackgo.de.

» MERKEZ OFİSE EK BİLGİLENDİRME
Sisteme katılım bağlamında bildirilen ambalajların detayları üretici tarafından gecikmeden Merkez Ofisine
iletilmelidir.
Bildirilmesi gereken bilgiler en az aşağıdakiler olmalıdırlar:
•  Kayıt numarası
• 	Kayıtlanan ambalajın malzemesi ve kütlesi
• 	Ambalajın dahil olduğu sistemin adı
• 	Sistem katılımının yapıldığı süre

» ÜRETİCİLER VE DİSTRİBÜTÖRLER IÇİN KATILIM ZORUNLULUĞU
Kullanımdan sonra, genelde, atık olarak son tüketicinin elinde kalan mallarla dolu satış paketleri ve ambalajları, ülke çapında geri dönüşüm sağlamak için bizim ki gibi bir sisteme dahil edilmelidir (Sistem Katılım
Şartı). Yasalara uygun olmayan paketlerin ve ambalajların dağıtılmı yasaktır.

» ÜRETİCİLER IÇİN KAYIT ZORUNLULUĞU
Her üretici, piyasaya girmeden ilk önce “Paket Kayıt
Merkez Ofis’inden” (Merkez Ofisi / Zentrale Stelle
Verpackungsregister) kayıt numarasına başvurmalıdır. Bu, www.verpackungsregister.org adresinden
yapılabilmektedir.

Merkez Ofisi hakkında daha fazla bilgiyi www.
verpackungsregister.org web sitesinde
bulabilirsiniz.

	Piyasaya sürülmüş sisteme katılım zorunluluğu
olan ambalaj üreticilerinin marka adları
• 	Yasal sistem katılım yükümlülüğünün yerine
getirildiğine dair beyanname
• 	Tüm bilgilerin doğru olduğuna beyanname
•

Not: Ambalaj yasası 9. paragrafı (§ 9 VerpackG)
uyarınca kayıt yapılması ve ambalaj yasası 10. paragrafı (§ 10 VerpackG) uyarınca veri raporlarının
sunulması için üçüncü taraf görevlendirilemez (bkz.
Ambalaj Yasası Paragraf 33 / § 33 VerpackG)!
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» MERKEZ OFİSİ
Yeni oluşturulan Merkez Ofisi medeni kanuna göre bir
vakıftır ve diğer şeylerin yanı sıra, aşağıdaki görevlerden sorumludur:
• 	Pazarlama öncesi üreticilerin tescili
• 	Üreticilerden ve sistemlerden veri raporları almak
•  Tamlık beyannameleri tanımlamak / dosyalamak
• 	Denetçiler listesi tutmak (uzmanlar, muhasebeciler / denetçiler, vergi danışmanları, sertifikalı /
yeminli muhasebeciler)
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» TAMLIK BEYANNAMESİ
Tamlık beyanname sistemi ve minimum sınırları
(bkz. §11 Amabalaj Yasası Paragraf 11 Madde 4 /
§11 Abs. 4 VerpackG) değişmemektedir. Yeni düzenlemeler aşağıdadır:
• 	Tamlık beyannamesi için son başvuru tarihinin
uzatılması: 15 Mayıs (eskiden 1 Mayıs)
•  	Tamlık beyannamesi sadece tescilli uzmanlar,
denetçiler, vergi danışmanları veya sertifikalı/
yeminli muhasebeciler tarafından incelenebilir
• 	Hasar görmüş veya satılamaz olan ambalajlanmış mallar için indirim yapılır ve geri kazanım
şartlarının yerine getirilmesi ayrı olarak teyit edilir
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» DEPOZİTO ZORUNLULUĞUNUN
GENİŞLETİLMESİ
Depozito zorunluluğu değişiklikleri esasen karbondioksitli meyve ve sebze nektarlarının tek kullanımlık
içecek paketleri depozito zorunluluğu genişletilmesi
kapsamına alınmıştır. Bununla beraber son distribütör
için bu ürünler rafta ‘Tek Kullanımlık’ (EINWEG) veya
‘Yeniden Kullanılabilir’ (MEHRWEG) diye etiketlenmelidirler.
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» ÜRETİCİLERİN EKOLOJİK AÇIDAN FAYDALI
VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AMBALAJLAR
KULLANMASI IÇİN TEŞVİKLER
Geri dönüşümlü ve yenilenebilir hammaddelerin
kullanımı ve yüksek oranda geri dönüştürülebilen
malzemelerin kullanımı için sistemler katılım ücretlerine indirim olmasını sağlayan teşsvik yapmalıdırlar.
Orta vadede katılım ücretleri ekolojik kritterlere göre
hesaplanmalıdır.
Şirketimiz (Der Grüne Punkt), geri dönüşüme uygun
tasarım, ürün geliştirme ve ambalaj optimizasyonunun
yanı sıra yüksek kaliteli geri dönüşümlerin kullanılması konusunda da sizi destekler ve danışmanlık
vermektedir.
Daha fazla bilgiyi www.gruener-punkt.de/de/
leistungen/design4recycling.html adresinden
bulabilirsiniz.

 GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARINDA TALEP ARTIŞI
»
Her türlü malzemede mevcut yasal asgari geri
dönüşüm oranları yükseltilmiştir. Bu kotaların başarılması, yıllık olarak sistem tarafından hacimsel akış
doğrulamasının bir parçası olarak gösterilmelidir.

2019‘dan itibaren oran

2022‘dan itibaren oran
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