TÁI SỬ DỤNG
LÀ LUẬT!
NGHĨA VỤ TÁI SỬ DỤNG
SẼ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2023

Luật về bao bì đóng gói (§ 33, § 34 VerpackG) quy
định việc tái sử dụng là nghĩa vụ bắt đầu từ ngày
01.01.2023:
Luật này áp dụng cho việvc cung cấp bao bì dùng một
lần được làm bằng nhựa hoặc có các thành phần bằng
nhựa và chỉ để dùng một lần. Các doanh nghiệp bán đồ
ăn mang đi cũng phải có bao bì tái sử dụng để lựa chọn
bên cạnh loại bao bì dùng một lần thường sử dụng.
Khi bán đồ uống mang đi, luôn phải có một loại cốc có
thể tái sử dụng thay thế cho cốc dùng một lần. Bất kể
chất liệu của cốc dùng một lần là gì.

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÁI
SỬ DỤNG
Bao bì tái sử dụng dùng để mang đi
• Phương án 1: Cung cấp đồ đựng có thể tái sử dụng
riêng, ví dụ đồ bằng thủy tinh, gốm hoặc nhựa. Khi
chọn đồ đựng, hãy đảm bảo chọn loại phù hợp với
thực phẩm.
• Phương án 2: Làm việc với một công ty cung cấp
các loại đồ đựng trong hệ thống tái sử dụng (ví dụ, hệ
thống dây chuyền tái sử dụng khép kín).
Quy định về đặt cọc và chiết khấu
• Có thể cần phải đặt cọc một khoản cho bao bì tái sử
dụng. Khi sử dụng hệ thống tái sử dụng, nhà cung cấp
sẽ chỉ định số tiền đặt cọc.

• Không được phép chiết khấu hoặc giảm giá cho thực phẩm
và đồ uống đựng trong bao bì dùng một lần so với loại tái sử
dụng.

Doanh
nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp lớn

Thông báo cho khách hàng biết!
• Doanh nghiệp phải ghi rõ thông tin về các loại đồ đựng có
thể tái sử dụng của họ trong khu vực bán hàng.
• Kích thước và hình dạng của bảng thông báo phải tương
ứng với bảng giá.
• Thông báo phải có nội dung sau: “Có bán thức ăn và đồ
uống trong bao bì tái sử dụng.” Nếu chỉ cung cấp riêng
thức ăn hoặc đồ uống, thì được phép ghi rút ngắn tương
ứng.
• Những quy định sau đây áp dụng cho việc giao thức ăn và
đồ uống: Khi đặt hàng, phải chủ động cung cấp lựa chọn bao
bì tái sử dụng.
Thu hồi và quy định về vệ sinh
• Các doanh nghiệp phải thu hồi các đồ đựng dùng nhiều lần
đã được sử dụng. Nếu sử dụng hệ thống tái sử dụng, phải
lấy lại tất cả các đồ đựng tương ứng từ nhà cung cấp đồ tái
sử dụng.
• Phải tuân thủ các quy định về vệ sinh và các yêu cầu về an
toàn thực phẩm đối với việc thu hồi, làm sạch và cung cấp đồ
đựng tái sử dụng. Hãy tham khảo các hướng dẫn vệ sinh liên
quan tại: www.betterworldcup.de/downloads

Ngoại lệ đối với nghĩa vụ tái sử dụng
Nghĩa vụ tái sử dụng được áp dụng cho tất cả các doanh
nghiệp có mặt bằng kinh doanh trên 80 m² (bao gồm cả
khu vực khách ngồi ăn uống và lưu trú sử dụng miễn phí;
các chi nhánh được bổ sung) và có nhiều hơn năm nhân
viên1. Ngoại lệ được áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ
có mặt bằng kinh doanh nhỏ hơn và có tối đa năm nhân
viên1 nếu họ không thể hoặc không muốn cung cấp đồ
đựng tái sử dụng hoặc đồ đựng thuộc hệ thống tái sử
dụng.
¹ Khi tính số lượng nhân viên, nhân viên bán thời gian có thời gian làm
việc thường xuyên hàng tuần không quá 20 giờ phải được tính bằng 0,5
và không quá 30 giờ là 0,75.

1 đến 5
nhân viên

80 m²

hơn 5 nhân viên

Ngoại lệ đối với các doanh nghiệp nhỏ
• Thức ăn và đồ uống phải được trút vào đồ đựng sạch, có thể
dùng nhiều lần mà khách hàng mang theo.
• Trong phạm vi thông báo, các doanh nghiệp phải hướng dẫn
rằng, thức ăn và đồ uống sẽ được trút vào các bình mang
theo. Thông báo phải có các thông tin sau: “Có bán thức ăn
và đồ uống trong bao bì tái sử dụng." Hoặc: "Chúng tôi
sẽ trút thức ăn và đồ uống vào đồ đựng riêng của khách
hàng."
• Khi đựng thực phẩm vào đồ mà khách hàng mang theo,
phải tuân thủ các quy định vệ sinh hiện hành và yêu
cầu về an toàn thực phẩm (xem hướng dẫn vệ sinh tại:
www.betterworldcup.de/downloads).
Chú ý! Tiền phạt có thể lên đến 10.000 euro nếu không
tuân thủ các quy định pháp lý của Điều 33 và Điều 34
Luật về bao bì đóng gói.

www.betterworldcup.berlin
Hãy sử dụng hướng dẫn vệ sinh của chúng
tôi: www.betterworldcup.de/downloads

