
 Kế hoạch được thực hiện bởi:

Quy định mới dành cho thức ăn và đồ uống đem về:
Những điều gì ngành nhà hàng cần phải biết.
Để bảo vệ khí hậu và môi trường một luật mới về việc 
đóng gói được đưa ra (luật bao bì đóng gói -VerpackG2): 
những bao bì bằng nhựa dùng một lần cho thức ăn và 
đồ uống để đem về cần phải sử dụng ít hơn, ví dụ ca  
để uống cà phê (Coffee-to-go) hoặc là hộp đựng thức ăn 
(Takeaway-Essen).

Nhà cung cấp thức ăn và đồ uống để đem về phải cung cấp 
bao bì tái sử dụng được nhiều lần bên cạnh những bao bì 
bằng nhựa dùng một lần cũng như một phần bộ phận của  
bao bì bằng nhựa (điều 33, 34 của bộ luật bao bì đóng gói- 
VerpackG2). Dành cho cửa hàng nhỏ có quy định khác*. Quy 
định mới có giá trị bắt đầu từ ngày 01.01.2023.

Quy Định Dành Cho Cửa Hàng Nhỏ*
Đóng gói bao bì cho khách hàng

• Cửa hàng phải đóng gói thức ăn và đồ uống vào ca hoặc 
hộp của khách hàng tự đem đến.

Thông tin dành cho khách hàng
• Cửa hàng phải chỉ dẫn rõ ràng và dễ hiểu trên bảng thông 

tin về việc đóng gói thức ăn và đồ uống vào ca hoặc hộp 
của khách hàng tự đem đến.

Vệ sinh và trách nhiệm
• Cửa hàng không phải chịu trách nhiệm về sự thích hợp của 

bao bì dành cho thực phẩm của khách hàng đem đến trong 
vấn đề chuyên chở.

• Trong việc đóng gói bao bì phải để ý đến quy định về vệ 
sinh và phải đáp ứng được đòi hỏi về vấn đề an toàn của 
thực phẩm.

* Xí nghiệp nhỏ: Mặt bằng buôn bán đến 80 mét vuông (tổng cộng khu vực ghế được 
ngồi và khu vực chung) và nhiều nhất chỉ là 5 người làm việc.

Quy Định Dành Cho Cửa Hàng Lớn 
Cung cấp bao bì tái sử dụng cho thức ăn và đồ uống để đem về
Nếu một cửa hàng lớn cung cấp bao bì bằng nhựa dùng một lần thì 
cũng cần có giải pháp khác như là cung cấp bao bì tái sử dụng.

• Phương án thứ nhất: Cửa hàng có thể mua bao bì tái sử dụng 
cho cửa hàng của mình, ví dụ bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh.

• Phương án thứ hai: Cửa hàng có thể hợp tác chung với  
một doanh nghiệp cung cấp bao bì tái sử dụng (Hội hệ  
thống tái sử dụng).

Bình đẳng giữa sản phẩm tái sử dụng và sản phẩm dùng một lần
• Thức ăn và đồ uống trong bao bì tái sử dụng không được phép 

cao giá hơn trong bao bì dùng một lần.

• Thức ăn và đồ uống trong bao bì dùng một lần không được 
phép được ưu đãi và chiết khấu.

• Được phép đặt tiền thế chấp cho bao bì tái sử dụng.

Thông tin dành cho khách hàng
• Cửa hàng cần phải gắn bảng thông báo hoặc biểu ngữ về thông 

tin cho bao bì tái sử dụng một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Thu hồi bao bì tái sử dụng và vấn đề vệ sinh
• Cửa hàng phải có trách nhiệm thu hồi bao bì tái sử dụng của 

mình khi đã được phát ra.

• Một số nội quy (quy định về vệ sinh) trong việc thu hồi,  
tẩy rửa và cấp phát dành cho ca và hộp đựng. Những nội  
quy cần phải được quan tâm.

• Cửa hàng phải có trách nhiệm phân loại bao bì dơ khi thu 
hồi lại. Bao bì dơ không được phép để gần thực phẩm.

Tham khảo thêm
• „Vệ sinh & bát đĩa tái sử dụng“: www.lebensmittelverband.de
• Chiến dịch “Thực phẩm trong bao bì tái sử dụng“: www.esseninmehrweg.de


