قواعد جديدة ألخذ املأكوالت واملرشوبات
ما الذي يجب عىل أماكن تقديم األطعمة معرفته؟
صدر قانون جديد خاص بالتعبئة ( ،)VerpackG2يهدف
لحامية البيئة واملناخ :يلزم تقليل استخدام العبوات البالستيكية
أحادية االستخدام يف أخذ املأكوالت واملرشوبات ،مثل أكواب
القهوة (قهوة تيك أواي) أو علب الطعام (مأكوالت تيك أواي).

قواعد للرشكات الكربى

إشارة :تُقدِّم النرش ُة املعلوماتية ُملخ ًَّصا للمبادئ القانونية ،وتحتوي عىل
ٍ
إرشادات أولية ،وال تدِّعي االكتامل .و ُرغم توخِّي أكرب قد ٍر ممكن من الحذر
ٍ
عند إعداد النرشة املعلوماتية ،ال ميكن تح ُّمل ِّ
أي مسؤولية عن صحة املحتوى.

تقديم عبوات قابلة إلعادة االستخدام ألخذ املأكوالت واملرشوبات
إذا كانت إحدى الرشكات تستخدم عبوات أحادية االستخدام ومصنوعة من البالستيك،
فيجب عليها استخدام عبوة قابلة إلعادة االستخدام كبديل.
اإلمكانية األوىل :ميكن للرشكة رشاء عبواتها الخاصة القابلة إلعادة االستخدام،
املصنوعة من البالستيك أو الزجاج مثالً.
اإلمكانية الثانية :ميكن للرشكة التعاون مع رشكة أخرى ،لتقديم العبوات
القابلة إلعادة االستخدام (نظام إعادة استخدام جامعي).
فرص متساوية لألدوات القابلة إلعادة االستخدام وأحادية االستخدام
يجب أال تكون املأكوالت واملرشوبات املعبأة يف عبوات قابلة إلعادة االستخدام
أعىل تكلفة.
ويجب أيضً ا وضع تخفيضات أو ما شابه عىل املأكوالت واملرشوبات املعبأة يف
عبوات أحادية االستخدام.
ميكن أخذ رهن مقابل العبوات القابلة إلعادة االستخدام.
معلومات للعمالء
يجب عىل الرشكات إضافة معلومات سهلة الرؤية والقراءة عىل العبوات
القابلة إلعادة االستخدام ،مثالً عىل امللصقات أو الالفتات.
إرجاع العبوات القابلة إلعادة االستخدام ومعايري النظافة
يجب عىل الرشكات اسرتجاع العبوات القابلة إلعادة االستخدام التي توزّعها.
توجد قواعد (قوانني خاصة بالنظافة) إلرجاع األكواب أو األطباق ،وتنظيفها
وتوزيعها .تلزم مراعاة تلك القواعد.
يجب عىل الرشكات جمع العبوات املُتّسخة بشكل منفصل.ال يجوز وضع
العبوات املُتّسخة بالقرب من األطعمة.

يجب عىل مو ّردي املأكوالت واملرشوبات التيك أواي توفري عبوة قابلة إلعادة
االستخدام باإلضافة إىل العبوة أحادية االستخدام املصنوعة من البالستيك أو التي
**
يدخل يف صناعتها البالستيك (مبوجب املادتني  33و 34من قانون )VerpackG2
توجد قواعد أخرى تنطبق عىل الرشكات الصغرية* .ترسي القواعد الجديدة اعتبا ًرا
من  1يناير .2023

قواعد للرشكات الصغرية*

ملء األواين الخاصة بالعميل
يجب عىل الرشكات وضع املأكوالت واملرشوبات يف األكواب أو األطباق التي
يحرضها العميل ،وذلك وفقًا لطلبه.
معلومات للعمالء
يجب عىل الرشكات اإلشارة يف لوحات املعلومات سهلة الرؤية والقراءة إىل
إمكانية وضع املأكوالت أو املرشوبات يف األواين التي يحرضها العمالء معهم.
النظافة واملسؤوليات
ال تتحمل الرشكات أي مسؤولية عن مدى مواءمة األواين التي يحرضها العمالء
ألخذ األطعمة.
عند ملء األواين ،تلزم مراعاة قواعد ومتطلبات النظافة السارية ،والتي تخص
السالمة الغذائية.

املزيد من املعلومات:

«النظافة واألواين القابلة إلعادة االستخدام»www.lebensmittelverband.de :

حملة «األكل باستخدام أدوات قابلة إلعادة االستخدام»www.esseninmehrweg.de :
*الرشكة الصغرية :تصل مساحة املبيعات إىل  80مرتًا مرب ًعا (مبا يف ذلك مناطق الجلوس وصالة الدخول
ٍ
استخدامات متعددة ،حتى وإن مل تكن تحتوي عىل البالستيك
**يجب أن ت ُقدِّم الرشك ُة نظري األكواب ذات االستخدام أحادي املرة بديالً ذا

تم تنفيذ املرشوع بواسطة
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