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Indledning  

 

Formålet med denne oversigt er at beskrive, hvordan primært EU-landene har valgt at implementere det 

udvidede producentansvar for emballage1 (Extended Producer Responsibility/EPR). Oversigten viser også, 

hvilke kollektivordninger2 (Producer Responsibility Organisation / PRO), det er muligt at melde sig ind i, 

hvis man ønsker at sælge produkter på de pågældende markeder. 

 

Læsere af denne oversigt bør være opmærksom på, at mange lande er ved at ændre deres nationale regulering 

for at sikre, at de overholder de nye krav til producentansvar på emballage. Denne oversigt bør derfor 

betragtes som foreløbig, og det vil være nødvendigt med løbende opdateringer. Lande, der allerede har 

implementeret en form for producentansvar for emballage (dvs. alle EU-lande med undtagelse af Danmark 

og Slovenien) skal have implementeret de nye krav til udvidet producentansvar for emballage inden 2023. 

For Danmark og Slovenien gælder det, at de skal have implementeret udvidet producentansvar på emballage 

inden 2025.  

 

Denne oversigt er baseret på de informationer, der er tilgængelige på henholdsvis Expra’s hjemmeside3 og 

PRO Europe’s hjemmeside4. Det betyder, at de kollektivordninger, som er medtaget i denne oversigt, ikke 

nødvendigvis de eneste, der opererer i de pågældende lande. Ordningerne er dog enten de største i det 

pågældende land eller den eneste ordning, der er medlem af PRO Europe. For hver kollektivordning, som vi 

har inkluderet her, er det desuden angivet, hvorvidt ordningen er medlem af PRO Europe, som  giver 

producenten ret til at anvende Green Dot mærket på deres produkter. 

 

Denne oversigt er tænkt som en hjælp til virksomheder, der ønsker et overblik over henholdsvis 

kollektivordninger og relevant lovgivning i de udvalgte lande. Som tidligere nævnt tages der forbehold for, at 

der kan være kommet ændringer i implementeringen i de beskrevne lande, siden oversigten sidst blev 

 
1 I 2018 blev EU’s affaldsdirektiv og direktiverne for emballageaffald og elektronik revideret. For at forebygge affaldsproduktion og 

øge genanvendelsen af emballageaffald vedtog EU, at indføre udvidet producentansvar på emballage i alle EU-landene fra 2025. 

Med det udvidede producentansvar på emballage bliver påfyldere og importører af fyldt emballage ansvarlige for indsamling og 

genanvendelse af deres emballageaffald. Formålet med producentansvaret er at skabe incitament til cirkulært emballagedesign ud fra 

”forureneren-betaler-princippet”. 

 
2 Som producent kan man vælge enten at leve op til producentansvaret selv, gennem eksempelvis tilbagetagningsordninger, eller at 

gå sammen med andre i en såkaldt kollektivordning, hvor der etableres en organisation, som er praktisk og juridisk ansvarlig for at 

løfte producenternes ansvar.  

  
3 EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE  er en alliance af  26 emballage- og emballageaffaldsindsamlings- og 

genbrugssystemer fra 24 lande. EXPRA fungerer som den autoritative stemme og er den fælles politiske platform, der repræsenterer 

interesserne for alle dets medlemsorganisationer for emballageindsamling og -genbrug. 

 
4 PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe) er paraplyorganisationen for europæiske indsamlings- og 

genbrugsordninger for emballage og emballageaffald. De bruger hovedsageligt det registrerede varemærke "The Green Dot" som et 

finansieringssymbol. I sin primære rolle er PRO Europe den generelle licensgiver af mærkningen Green Dot. 

https://www.expra.eu/
https://www.pro-e.org/
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opdateret. Oversigten skal dermed ikke anses for juridisk rådgivning, hvilket betyder, at DI ikke påtager sig 

rådgiveransvar i forbindelse med brugen af oversigtens indhold.  

 

Spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer til oversigten kan rettes til: miljoe@di.dk 

 

Hvordan bruger du oversigten  

 
Hensigten med oversigten er, at den skal fungere som et opslagsværk for virksomheder, der gerne vil 

markedsføre emballerede produkter på udenlandske markeder. Hvis en virksomhed er interesseret i et 

specifikt land, kan oversigten dermed bruges til at slå op under det pågældende land og få et kort overblik 

over landets implementering af det udvidede producentansvar på emballage og eventuelle landespecifikke 

mærkningsordninger mv. Oversigten viser også, hvilke kollektivordninger, der opererer i de enkelte lande og 

som virksomhederne kan kontakte, hvis de ønsker uddybet information om regler i forbindelse med salg af 

emballerede produkter til det pågældende land.  

 

På grund af den igangværende implementering i mange lande, tages der dog forbehold for, at nogle af de 

beskrevne regler kan være blevet revideret efterfølgende, hvorfor oversigten ikke altid giver et retvisende 

billede. Af samme grund har vi forsøgt, hvor det var muligt, at indsætte henvisninger til den konkrete 

lovtekst eller anden relevant beskrivelse af denne, for at gøre det lettere for virksomhederne selv at 

undersøge, hvorvidt reglerne er gældende eller ej. Oversigten opdateres dog jævnligt, hvorfor det kan være 

hensigtsmæssigt at sikre sig, at man har den nyeste version, da opdaterede versioner løbende vil blive gjort 

tilgængelig på DI’s hjemmeside. 

 

  

mailto:miljoe@di.dk
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Belgien  

 

Juridisk grundlag 
Producentansvar for emballage er implementeret i belgisk lovgivning ved ”Interregional Cooperation 

Agreement”, der sikrer en ensartet håndtering af både husholdnings- og erhvervsaffald på tværs af 

regionerne. 

 

En samlet recovery på mindst 80 pct. bør nås. ”Recovery” forstås som affaldsbehandling via genanvendelse 

eller andre former for genvinding af affald, hvor den primære er forbrænding med energiudnyttelse. 

 

Enhver virksomhed kan anmode et akkrediteret organ om at opfylde sine individuelle forpligtelser, især med 

hensyn til genanvendelse og nyttiggørelse af sin husholdningsemballage. 

 

Læs mere om ”The Interregional Cooperation Agreement” her.  

 

Kollektivordninger  

Samarbejdsaftalen gør producenter og importører ansvarlige for tilbagetagning af deres emballage. I praksis 

kan dette ansvar overføres til de certificerede KO’er for henholdsvis husholdningsemballage (Fost Plus) og 

erhvervsemballage (Valipac). 

 

Fost Plus er ansvarlig for kommunikation, koordinering og finansiering af indsamling, sortering og 

genanvendelse af husholdningsaffald. Virksomheder betaler et gebyr til Fost Plus baseret på type og mængde 

markedsført emballage. Grænseværdien for obligatorisk deltagelse i en KO er en årlig produktion af 300 kg 

emballage. Fost Plus er medlem af PRO Europe, hvilket giver medlemsproducenter ret til at anvende Green 

Dot mærket på deres emballage.  

 

Læs mere om Fost Plus her. 

 

Læs mere om Valipac her.  

 

Rapporteringspligt 

Alle producenter og importører er pålagt rapporteringspligt og skal indsende data om anvendte mængder og 

materiale til den respektive regionale myndighed, der sikrer deltagelse i the Interregional Packaging 

Commission (IRPC). IRPC aggregerer data, og er ansvarlig for det overordnede tilsyn af systemet. 

 

De centrale myndigheder er:  

https://www.ivcie.be/en/
https://www.fostplus.be/en
https://www.valipac.be/en/
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- Brussels Institute for Environmental Management (IBGE/BIM), (Læs mere her) 

- The Flemish Public Waste Company (OVAM) (Læs mere her) 

- Waste Agency of the Walloon Ministry for Natural Resources and Environment (DGARNE). (Læs 

mere her) 

 

Samarbejdsaftalen – virksomhedernes juridiske forpligtigelser 

Samarbejdsaftalen er implementeringen af EU’s emballagedirektiv på tværs af regioner, og den har til 

hensigt at sikre ensartet emballagehåndtering.  

 

Samarbejdsaftalen er baseret på tre grundprincipper:  

1. Returforpligtigelse: Virksomheder, der markedsfører emballage, er ansvarlige for at sikre: 1) 80 

pct. genanvendelse og 90 pct. indsamling totalt, 2) mellem 15 og 60 pct. genanvendelse på 

specifikke materialer.  

2. Informationsforpligtigelse: Virksomheder skal på årsbasis levere detaljerede data om mængde og 

materialesammensætning af anvendt emballage.  

3. Forebyggelsesplan: Virksomheder, der afsætter mindst 300 kg emballage på markedet, skal 

udarbejde en generel forebyggelsesplan hvert tredje år.  

 

Bulgarien  

 

Juridisk grundlag 

Den bulgarske lovgivning vedrørende genanvendelse af emballageaffald udgøres af Waste Management Act 

(WMA). I henhold til lovgivningen er alle producenter eller importører af emballerede varer forpligtet til at 

indsamle, genbruge og nyttiggøre deres emballageaffald. De kan efter eget valg opfylde deres forpligtelser 

enten: 

 

• individuelt, eller 

• gennem et kollektivt system 

 

Målene for indsamling og genanvendelse er kvantitative og er defineret i bekendtgørelsen om håndtering af 

emballageaffald som en procentdel af den samlede mængde produceret emballageaffald.  

 

Læs mere om Waste Management Act her.  

https://be.brussels/about-the-region/regional-bodies/bruxelles-environnement-ibge
https://ovam-english.vlaanderen.be/?showUserLocaleOptionsMessage=false
http://environnement.wallonie.be/publi/DGARNE-en.pdf
https://www.mi.government.bg/en/themes/waste-management-1956-482.html?p=eyJwYWdlIjoyfQ==
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Kollektivordninger  

Den markedsførende kollektivordning I Bulgarien er ECOPACK Bulgaria. ECOPACK er en non-profit 

organisation og er ansvarlig for separat indsamling, genanvendelse og nyttiggørelse af emballageaffald på 

vegne af sine medlemsvirksomheder. 

 

Læs mere om kollektivordningen og mulighed for indmeldelse her.  

 

Canada  

 

Juridisk grundlag 

Miljøkvalitetsloven fra 2002, der introducerede det udvidede producentansvar, og forordningen om 

kompensation for kommunale ydelser leveret til indsamling og genbrug af restmaterialer (vedtaget i 2004) 

fastlagde industriens forpligtelse til økonomisk at kompensere kommunerne for omkostningerne ved 

genanvendelse af emballageaffald. Andelen af producenternes økonomiske ansvar er gradvist vokset fra 50 

pct. i 2005 til 100 pct. i 2013. 

 

Miljøkvalitetsloven kan findes her. 

 

Udover den nationale lovgivning kan der forekommer variationer og nyere tilføjelser til lovgivninger i de 

forskellige canadiske provinser. En oversigt over provinsernes forventede tilføjelser til den nationale 

lovgivning kan findes her. 

 

Kollektivordning 

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) er en privat, non-profit organisation, der repræsenterer virksomheder med 

hensyn til deres ansvar for økonomisk at kompensere 100 pct. af nettoomkostningerne ved kommunal 

genanvendelse af emballageaffald i et bæredygtigt udviklingsperspektiv. 

 

Éco Entreprises Québec er certificeret til at kompensere for omkostningerne ved genbrug af materialer i 

klasserne "containere og emballage" samt "print materialer".  

 

Klassificeringen "beholdere og emballage" omfatter alle typer af fleksibelt eller stift materiale, herunder 

papir, karton, plast, glas eller metal, brugt alene eller i kombination med andre materialer til at indeholde, 

beskytte, pakke eller præsentere et produkt eller et sæt af produkter på ethvert trin i produktets bevægelse fra 

producenten til den endelige bruger eller forbruger. 

 

https://www.ecopack.bg/en
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/Q-2
https://www.mondaq.com/canada/waste-management/1224878/canadian-product-stewardship-and-epr-2022-summer-update
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Læs mere om EEQ og tilmeld ordningen på deres hjemmeside her.  

 

EEQ er ikke medlem af PRO Europe, hvorfor man som medlem af EEQ ikke kan benytte mærkningen Green 

Dot. Der er ingen kollektivordninger i Canada, som er medlem af PRO Europe.  

Cypern  

 

Juridisk grundlag   

Cypern gennemførte det europæiske direktiv 94/62/EU i emballage- og emballageaffaldsloven (N. 32 

(I)/2002) i 2002. Med loven blev producentansvaret for emballage indført, og den giver to muligheder til de 

virksomheder, der indfører emballage på det cypriotiske marked: at deltage i et kollektivt 

emballagestyringssystem, der skal være en non-profit organisation, eller udvikle et privat system baseret på 

et retur- eller pantsystem. 

 

Virksomheder, der bringer mindre end 2 tons emballage på markedet om året, er undtaget fra indsamlings- 

og genanvendelsespligten og skal kun indberette deres emballage til myndighederne på årsbasis. 

 

Læs mere om Cyperns lovgivning på området her. 

 

Kollektivordning  

Den eneste kollektivordning, der er godkendt af myndighederne i Cypern, er Green Dot (Cyprus) Public Co. 

Limited.  

 

Organisationens rolle er at udvikle genbrugsinitiativer sammen med de lokale myndigheder samt at genvinde 

kommerciel og industriel emballage for at dække deres medlemmers ansvar for emballagegenvinding og 

genanvendelse på den mest miljømæssige og økonomisk effektive måde. 

 

Organisationen forpligtede sig også til at oprette og administrere to andre kollektive systemer på vegne af 

industrien. En til håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Electrocyclosis) og en til håndtering 

af batterier (AFIS). 

 

Green Dot (Cyprus) Public Co. Limited er medlem af PRO-Europe, og medlemmer kan dermed anvende 

Green Dot mærket.  

 

Læs mere om Green Dot (Cyprus) på deres hjemmeside her.  

  

https://www.eeq.ca/en/
https://greendot.com.cy/en/cooperation-with-gd/legislation-institutional-framework/
https://greendot.com.cy/en/


 

8 
 

England  

 

Juridisk grundlag 

Retsgrundlaget i Storbritannien er: Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007 

(som ændret) og The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations (Nordirland) 2007 

(som ændret). Loven omfatter husholdnings-, kommerciel- og industriel emballage.  

 

Loven kan tilgås her.  

 

OBS. En revision hvor implementeringen af det udvidede producentansvar effektueres er undervejs jf. 

Valpak. Extended Producer Responsibility (EPR) er en ny britisk lovgivning, som træder i kraft i 2023. Det 

er en reform af de eksisterende britiske emballageaffaldsregler. (jf. Valpak), 

 

Forpligtede virksomheder bør være opmærksom på følgende nøglepunkter, når den nye lov træder i kraft: 

 

- Producenterne vil have et øget økonomisk incitament til at bruge emballage, der i vid udstrækning 

indsamles fra husejere til genanvendelse, samt til at øge genbrugsindholdet i emballagen. 

- Yderligere data vedrørende emballagetype og genanvendelighed skal indsamles og rapporteres hver 

6. måned 

- Kravene til dataindberetning bliver mere komplekse 

- Indførelse af modulerede gebyrer kan medføre, at omkostningerne til producentens overholdelse 

stiger, hvis du bruger emballage, der er svært eller dyrt at genbruge 

- Rapportering skal fuldføres og salg af aggregater foretages i hver af de decentraliserede 

administrationer (England, Skotland, Wales og Nordirland) 

 

Læs den engelske regerings guide, som blev offentliggjort den 7. juni 2022 og opdateret 10. oktober 2022, 

om hvordan virksomheder skal forholde sig til EPR her. 

 

Omfattede aktører 
Reglerne vil gælde for alle britiske organisationer, der håndterer og leverer emballage. 

 

Virksomheder skal træffe foranstaltninger for at overholde EPR, hvis alle følgende punkter er gældende: 

 

• Det er en individuel virksomhed, datterselskab eller gruppe (men ikke en velgørende organisation) 

• Virksomheden har en årlig omsætning på £1 million eller mere (baseret på det seneste årsregnskab) 

• Virksomheden er ansvarlig for over 25 tons emballage i et kalenderår (januar til december) 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/871/contents
https://www.valpak.co.uk/knowledge-hub/packaging-legislation-reform/
https://www.valpak.co.uk/knowledge-hub/packaging-legislation-reform/
https://www.gov.uk/guidance/packaging-waste-prepare-for-extended-producer-responsibility
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• Virksomheden udfører en eller flere  af de nedenfor angivne emballageaktiviteter 

 

Emballeringsaktiviteter 

 

• Emballerer egne mærkevarer til salg til britiske forbrugere 

• Bruger en tredjepart til at pakke og sælge egne mærkevarer til britiske forbrugere 

• Bruger 'transitemballage' til at beskytte varer under transport, så de kan sælges til britiske forbrugere 

• Importerer egne mærker og tredjeparts pakkede produkter til Storbritannien for at sælge til forbrugere, 

medmindre det gøres på vegne af en tredjepart (såsom et supermarked) 

• Tillader tredjeparter placeret uden for Storbritannien at sælge emballerede produkter eller tom emballage 

gennem en online markedsplads, som de ejer 

• Lejer eller udlåner genbrugelig emballage til britiske tredjeparter 

• Fremstiller og derefter sælger tom emballage til tredjepartsorganisationer, der ikke behøver at handle i 

henhold til reglerne 

 

Kollektivordning 

England har én kollektivordning, Valpak, som er medlem af PRO Europe, og som dækker både England, 

Skotland og Nordirland.  

 

Valpak kan hjælpe virksomheder med at opfylde kravene til emballageaffald, affald fra elektronisk udstyr og 

affaldsbatterier ved at påtage sig deres juridiske forpligtelser, kontrollere nøjagtigheden af deres data og 

indsende dem til det relevante miljøagentur. 

 

Da Valpak er medlem af PRO Europe, kan dens medlemmer anvende Green Dot mærkningen.  

 

Læs mere om Valpak her. 

 

Krav om genanvendt materiale i emballage  
 
Fra 1. april 2022 indførte England, Wales og Nordirland en afgift på plastemballage med et indhold af 

genanvendt plast på mindre end 30 pct.  

 

Hvis en virksomhed fremstiller eller importerer mindst 10 ton plastemballage indenfor en periode på 12 

måneder, skal denne betale en afgift på £200 pr. ton.  

 

Afgiften omfatter ikke plastemballage bestående af mindst 30pct. genanvendt plast. Derudover omfatter den 

heller ikke emballage, der målt i vægt, ikke overvejende er plast.  

 

Læs mere om den nye afgift her.  

 

https://www.valpak.co.uk/
https://dakofa.dk/element/england-wales-og-nordirland-indfoerer-afgift-paa-plastemballage-fra-1-april-2022/
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Estland  

 

Juridisk grundlag 
Loven siger, at alle producenter, pakkerier og importører er berettiget til at overføre opfyldelsen af 

emballagegenbrugsforpligtigelsen til en ikke-statslig organisation etableret af dem selv. Hvis producenter 

eller importører ikke har tilsluttet sig en sådan organisation, skal de selv organisere genindvinding af deres 

emballage.  

 

Det juridiske grundlag er “The Estonian Packaging Act and Packaging Excise Duty Act”. Denne kan tilgås 

her. Loven blev senest revideret i 2021- De centrale ændringer til lovgivningen kan ses her.  

 

Kollektivordninger  

 

(Estonia | EXPRA) 

 

I henhold til emballageloven er antallet af kollektivordninger ikke begrænset, men de skal opfylde kravene 

og modtage en licens til drift fra det estiske miljøministerium. 

 

Den eneste kollektivordning, der er medlem af PRO-Europe, er The Estonian Recovery Organization (ETO). 

ETO er en non-profit organisation. Al overskud geninvesteres til indsamling og inddrivelse for at reducere de 

samlede omkostninger. 

 

ETO har ansvaret for at indsamle og nyttiggøre sine medlemmers emballageaffald og at garantere 

indberetning til Emballageregister. ETO er ikke ansvarlig for, at emballage cirkulerer i pantsystemet. 

 

Læs mere om ETO på deres hjemmeside her. 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/510042017001/consolide/current
https://www.eto.ee/en/main-changes-in-the-packaging-act/
https://www.expra.eu/countries/estonia/23
https://www.eto.ee/en/
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Finland 

 

Juridisk grundlag 

EU-direktiver om emballageaffald er blevet omsat til finsk lov gennem affaldsloven 1072/1993 og statsrådets 

beslutning om emballage og emballageaffald 962/1997 og statsrådets dekreter 987/2004 og 817/2005 . Læs 

den senest opdaterede lovgivning her. (Producer Responsibility behandles i Chapter 6, Section 46-67) 

 

Producentansvaret for emballage gælder for producenter eller virksomheder, der pakker eller importerer 

pakkede produkter til det finske marked og har en omsætning på 1 mio. EUR eller mere.  

  

Virksomheder kan overdrage deres juridiske forpligtelse til producentorganisationer ved at indgå en kontrakt 

med det finske Packaging Recycling RINKI Ltd. Ved at lave én enkelt kontrakt med RINKI bliver en 

virksomhed samtidig medlem af de respektive producentorganisationer, der er ansvarlige for at nå 

genanvendelsesmålene for fibre-, metal-, plast-, glas- og træemballage. 

 

Læs mere om den finske lovgivning vedrørende EPR og særregler for bestemte affaldstyper her.  

 

Kollektivordning  

Den finske kollektivordning RINKI Ltd. er en non-profit organisation, der opererer i samarbejde med 

producentorganisationer i emballagesektoren. RINKI hjælper myndighederne og de virksomheder, der er 

registreret hos RINKI, med at opfylde forpligtelserne til genvinding af emballage økonomisk effektivt. 

 

Ved at indgå en kontrakt med RINKI overfører en virksomhed det udvidede producentansvar for den 

emballage, den har markedsført, til producentorganisationerne. Virksomheden skal så ikke for egen regning 

tage sig af emballagegenvinding eller rapportere til myndighederne om, hvordan den har tilrettelagt 

genindvinding.  

 

RINKI er ikke medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer ikke må anvende Green Dot mærket.  

 

Læs mere om RINKI på deres hjemmeside her.  

Frankrig 

 

Juridisk grundlag 

Retsgrundlaget for producentansvaret for emballage er i Frankrig implementeret den 1. april 1992 i dekretet 

og opdateret i 2007. Producenterne skal håndtere husholdningsemballages efter udtjent levetid, enten ved at 

https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110646_20140528.pdf
https://ym.fi/en/waste-legislation
https://rinkiin.fi/en/for-households/
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etablere et individuelt system eller ved at bidrage til et kollektivt system. Målet er også at forebygge og 

reducere emballageaffald. 

 

Den omfatter dermed kun husholdningsaffald.  

 

Loven kan tilgås her.  

 

Fra 1. januar 2022 udvides EPR-princippet gradvist til nye produktkategorier til at danne "nye EPR-

ordninger" (f.eks. tekstilprodukter, legetøj, sports- og fritidsartikler, gør-det-selv- og haveartikler, biler, 

tyggegummi osv.). Producenter, der er berørt af EPR-ordninger, skal nu udvikle og implementere, eventuelt 

via øko-organisationer, en femårig forebyggelses- og økodesignplan. Læs mere om udvidelsen her.  

 

National Sorting Label: Triman-logo 

Artikel 17 i den franske AGEC-lov og dens gennemførelsesdekret (nr. 2021-835 af 29. juni 2021) fastlægger 

retsgrundlaget for forbrugerinformation vedrørende sorteringsetiketten. 

 

En harmoniseret mærkning med sorteringsinstruktioner (sorting info) bliver obligatorisk fra 1. januar 2022. 

Den skal være ledsaget af Triman-logoet, uanset om emballagen er genanvendelig eller ej. Derfor vil al 

tidligere mærkning (standard eller tilpasset) ikke længere være tilladt fra den 9. marts 2023. 

 

Dekretet indeholder to deadlines:  

 

1. En 12 måneders frist fra 9. september 2021 for at være i overensstemmelse med oplysningerne på 

pakken. 

2. En yderligere seks måneders deadline for produkter pakket før 9. september 2022 for distribuering af 

lagre.  

 

Anvendelse: 

• Al husholdningsemballage (inklusive kosmetiske og ikke-kosmetiske produkter). 

 

Undtagelser: 

• Drikkevareflasker af glas er undtaget fra et sådant mærkningskrav. 

• Småemballage kan fritages (med et overfladeareal på den længste kant på mindre end 10 cm²) eller 

underlagt lidt andre mærkningspligter (med et overfladeareal på den længste kant mellem 10 og 20 

cm²). I begge tilfælde skal undtaget information være tilgængelig i elektronisk format. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000175185/
https://cms.law/en/int/expert-guides/plastics-and-packaging-laws/france
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Mærke:  

• Fransk obligatorisk mærke:  

 

• Internationaliseret mærke: 

 

• Hvis emballagen består af flere dele, skal elementerne og deres respektive sorteringsmåder vises 

separat. For eksempel: 

 

 

Pakningslicens og recycling gebyr  

Udover at bruge Triman-logo skal online-forhandlere licensere deres emballage i Frankrig og betale et årligt 

genbrugsgebyr. Læs mere om dette her.  

 

Registrering er obligatorisk fra den første pakke, der sendes til Frankrig. Den eneste undtagelse er for rene 

B2B-detailhandlere uden for Frankrig, da den franske importør i dette tilfælde overtager registreringspligten.  

 

The Unique Identification Number (UIN) 

Som anført i artiklen L541-10-13 i lov nr. 2020-105 af 10. februar 2020, som trådte i kraft den 2. januar 

2022, har den franske regering besluttet at udstede et unikt identifikationsnummer til hver producent, der 

placerer produkter på det franske marked. Dette UIN vil blive udstedt for hver affaldsstrøm, der er underlagt 

udvidet producentansvar (EPR) i Frankrig. Læs mere om UIN her.  

 

• Ét UIN vil blive udstedt pr. affaldsstrøm. Hvis en producent er registreret med tre forskellige 

returordninger (f.eks. WEEE, batterier, emballage), vil producenten modtage tre forskellige unikke 

identifikationsnumre. 

• UIN er en tilføjelse til ”The take-back scheme membership number”. 

• UIN beviser, at en virksomhed er registreret i et retursystem i Frankrig og overholder sine EPR-

forpligtelser for en bestemt affaldsstrøm. 

https://www.ecosistant.eu/en/packaging-law-france/
https://www.take-e-way.com/news/france-unique-identification-number-uin/
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• UIN'et skal vises på producenternes hjemmesider og i de generelle vilkår og betingelser eller, hvis 

sidstnævnte ikke er tilgængeligt, i ethvert andet kontraktligt dokument. 

 

Kollektivordning  
Den markedsførende kollektivordning i Frankrig er Citeo, der både håndterer indsamling, sortering og 

genbrug af producenternes emballage.  

 

Citeo er medlem af PRO Europe, hvilket giver medlemsvirksomhederne ret til at anvende Green Dot mærket 

på deres produkter. 

 

Læs mere om kollektivordningen på deres hjemmeside her.  

 

Grækenland  

 

Juridisk grundlag 

I henhold til græsk lov nr. 2939/01 “Packaging and the Alternative Management of Packaging and Other 

Products” er alle virksomheder, der producerer eller importerer emballerede produkter, forpligtet til at 

indsamle og genbruge deres produkters emballage enten ved at organisere et individuelt system til alternativ 

håndtering af deres emballageaffald eller ved at organisere og/eller deltage i et kollektivt system. (Kilde: 

Legal Framework - Herrco) 

 

Kollektivordning  

I overensstemmelse med bestemmelserne i lov 2939/01 og i forsøget på at opfylde emballageoperatørernes 

forpligtelser på en effektiv og omkostningseffektiv måde, har HERRCO udviklet og implementeret 

kollektivordningen “RECYCLING” (C.A.M.S. – RECYCLING). 

 

HERRCO’s genbrugssystem indsamler emballageaffald fra papir, plast, glas, aluminium og blik. Den 

indsamlede emballage transporteres derefter til sorteringscentre, hvor de genanvendelige materialer adskilles 

og sendes til genanvendelse. 

 

HERRCO er medlem af PRO Europe, hvorfor deres medlemmer kan benytte Green Dot mærket.  

 

Læs mere om HERRCO på deres hjemmeside her.  

Holland  

 

https://www.citeo.com/services-clients
https://www.herrco.gr/en/company/company-legal-framework/
http://www.herrco.gr/en/about-us/
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Juridisk grundlag 

Det udvidede producentansvar for emballage er implementeret i loven: ” Besluit beheer verpakkingen 2014”, 

og blev senest revideret d. 17. juni 2021 med ikrafttrædelse 1. januar 2023. Loven pålægger producenter og 

importører af indpakkede produkter en juridisk forpligtelse til at sikre forebyggelse, indsamling og 

genanvendelse af emballage. 

 

Den oprindelige lov fra 2014, der gælder indtil 2023, kan tilgås her.  

 

Det reviderede dekret, der er gældende fra 1. januar 2023, kan findes på hollandsk her, 

 

Med denne ændringsbekendtgørelses artikel III bortfalder eller ændres reglerne om indsamling, indberetning 

og kollektiv gennemførelse i bekendtgørelsen pr. 1. januar 2023. På baggrund af dekretet om udvidet 

producentansvar vil generelle regler for implementering af artikel 8bis i affaldsrammedirektivet gælde for 

disse emner fra denne dato.  

 

Centrale ændringer fra 2023: (kilde: Afvalfonds Verpakkingen) 

 

• Kunden, for eksempel ejeren af et private label-produkt, betaler 

emballageaffaldshåndteringsbidraget. Det betyder, at redegørelsen, erklæringen og den tilhørende 

administration vil ligge hos mærkeejerne, hvilket i praksis betyder, at blandt andet supermarkeder og 

private label-indehavere bliver ansvarlige for at indgive en erklæring om emballagen af deres private 

labels.  

• Ansvaret for emballagen gælder ikke kun primær emballage (den emballage, der er umiddelbart 

omkring produktet, men også sekundær emballage (samlingsemballage såsom æsker) eller tertiær 

emballage (forsendelsesemballage). 

• Den organisation eller virksomhed, der producerer eller importerer emballage, der sælges på stedet, 

betaler Emballageaffaldshåndteringsbidraget. (eks. poser, bakker, drikkebæger, osv.).  

 

Det udvidede producentansvar gælder for virksomheder, der årligt markedsfører over 50 ton emballage. 

Virksomheder under 50 tons emballage er dermed fritaget fra producentansvaret. 

 

Producenter eller importører defineres som "den, der i sit erhverv eller som repræsentant for en virksomhed 

er”:   

 

- den første, der afleverer pakkede produkter til en anden 

- den første, der importerer pakkede produkter og kasserer emballagen 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035711/2016-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-305.html
https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/wijziging-toepassing-definitie-van-het-begrip-producent-importeur-1-januari-2023


 

16 
 

- den, der laver en ordre om at sætte virksomhedens brand  eller mærke på emballagen 

- den første, der afleverer ”last minute packaging” til forbrugeren. 

 

Waste Management Contribution Agreement (ABBO) er en bindende kollektiv aftale, der pålægger alle 

producenter og importører af emballage over grænseværdien at registrere sig hos kollektivordningen 

Afvalfonds Verpakkingen (AV) og betale emballageafgift baseret på vægt og materiale.  

 

ABBO giver AV det kollektive ansvar og rettigheden til at repræsentere producenter og importører af 

emballage.  

 

Den 1. januar 2018 blev ABBO udvidet til også at inkludere udenlandske producenter, der sælger 

emballerede produkter direkte til de hollandske forbrugere. 

 

Kollektivordning  

Omfattede virksomheder indbetaler et vægt- og materialeafhængigt gebyr til kollektiv ordningen Afvalfonds 

Verpakkingen (AV), der har monopol på at varetage producenters udvidede ansvar for emballage.  

 

Producenter/importører skal selv registrere sig som medlem af AV. Hjemmesiden kan tilgås her. 

 

AV er medlem af PRO Europe, hvilket giver medlemsproducenter ret til at anvende Green Dot-mærket på 

deres emballage.  

Irland 

 

Juridisk grundlag 

Lovgrundlaget for implementeringen af EU’s udvidede producentansvar for emballage implementeres ved 

loven: S.I. No. 282/2014 - European Union (Packaging) Regulations 2014. Denne er blevet opdateret i 2020 

(S.I. No. 322 of 2020) 

 

Producentansvaret for emballage omfatter al primær, sekundær og tertiær emballage.  

 

Den oprindelige lov kan tilgås her. Den opdaterede lov kan findes her.  

 

Kollektivordning  

Irland har én kollektivordning, som er medlem af PRO Europe. Dette er Repak.  

 

https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/282/made/en/print
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/322/made/en/print
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Repak er et non-profit selskab oprettet af irske virksomheder og ejet af dets medlemmer. Repak opkræver 

gebyrer fra sine medlemmer i overensstemmelse med mængden og typen af emballage, de placerer på det 

irske marked. Disse gebyrer bruges til at subsidiere indsamling og genanvendelse af emballageaffald gennem 

registrerede genanvendelsesoperatører i hele Irland. 

 

Da Repak er medlem af PRO Europe, kan medlemmer anvende Green Dot mærkningen på deres produkter.  

 

Læs mere om Repak her. 

 

Island  

 

Juridisk grundlag 

Islandsk lovgivning om affaldshåndtering er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Island har omsat 

EU-acquis om affald, der er omfattet af EØS-aftalen (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) i 

national ret. 

 

Lov om genbrugsgebyrer blev vedtaget for at skabe gunstige økonomiske betingelser for genbrug og 

nyttiggørelse, mindske mængden af affald, der går til endelig bortskaffelse, og sikre korrekt bortskaffelse af 

farlige stoffer. Der opkræves et genbrugsgebyr på hvert produkt, før det kommer på markedet efter 

fremstilling eller import. Gebyret skal dække indsamlingsomkostningerne på eventuelt resterende affald, når 

produktets levetid er overstået. 

 

Læs mere om det kollektive genbrugsgebyr her.  

 

Kollektivordningen  

Da det udvidede producentansvar opfyldes gennem det kollektive genbrugsgebyr, er der ingen 

kollektivordningen i Island. 

Israel 

 

Juridisk grundlag 

Israels emballagelov fra 2011 indfører det udvidede producentansvar for emballage for alle producenter og 

importører.  

 

http://www.repak.ie/
https://www.urvinnslusjodur.is/english
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Loven pålægger producenter og importører forpligtigelse til fuldt ud at finansiere separations-, indsamlings-, 

sorterings- og genbrugssystemerne implementeret af de lokale myndigheder i Israel. 

 

Opfyldelsen af ovennævnte forpligtelser skal ske gennem en virksomhed, der er autoriseret af 

miljøministeriet som en emballagegenvindingsorganisation. 

 

Det udvidede producentansvar gælder alle producenter og importører, som på det israelske marked bringer 

emballerede produkter med mere end 1 ton emballage hvert år. 

 

Tilgå mere information om lovgivningen her.  

 

Kollektivordning  

Kollektivordningen TAMIR er for nuværende den eneste kollektivordning, som opererer i Israel.  

 

For at opfylde sine forpligtelser, som omfatter finansiering af adskillelse og indsamling af emballageaffald, 

samt overholdelse af genanvendelsesmål fastsat af emballageloven, er producenter og importører forpligtet 

til at indgå kontrakt med TAMIR og betale håndteringsgebyr bestemt af vægten af materialet og typen af 

emballagen (husholdning eller industri), de markedsfører. 

 

TAMIR er medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer kan anvende Green Dot mærket på deres produkter. 

 

Læs mere om TAMIR på deres hjemmeside her.  

 

Italien  

 

Juridisk grundlag 
Det udvidede producentansvar er implementeret i italiensk lovgivning i lovdekretet "Environment 

Regulations" i 2006 (lovgivningsdekret 152/06).  

 

I henhold til gældende lovgivning (artikel 221 i lovdekret nr. 152/2006) er producent- og 

brugervirksomheder ansvarlige for korrekt og effektiv miljøhåndtering af enhver emballage og 

emballageaffald, der produceres ved forbrug af deres produkter, og de bør derfor tilslutte sig The National 

Packaging Konsortium, CONAI. 

 

https://www.tmir.org.il/Page/?PageID=351
https://www.tmir.org.il/Page/?PageID=350
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Ved producenter forstås producenter og importører af råvarer anvendt i emballage, 

producenter/forarbejdningsvirksomheder og importører af halvfabrikata, der anvendes i emballage, 

producenter af tomme emballager og importører/sælgere af tomme emballager. 

 

Ved brugere forstås eventuelle købere/fyldere af tom emballage, importører af "fuld emballage" (dvs. af 

emballerede varer), egenproducenter (som producerer/reparerer emballage for at pakke deres egne varer), 

forhandlere af fuld emballage (købere/sælgere af emballerede varer) og forhandlere af tom emballage (som 

køber denne emballage i Italien og videresælger den uden nogen ekstra forarbejdning). 

 

Samme artikel 221 kræver, at producenter tilslutter sig et af industrikonsortierne (i henhold til artikel 223 i 

samme dekret). Alternativt kan producenterne "uafhængigt eller kollektivt organisere håndteringen af deres 

eget emballageaffald" eller "indføre et retursystem for deres egen emballage […]". 

 

CONAI’s uddybende guide til, hvordan du som virksomhed skal forholde dig, kan læses her.  

 

Kollektivordning  

CONAI leder aktiviteterne og garanterer indsamling for seks konsortier: Stål (Ricrea), aluminium (Cial), 

papir/pap (Comieco), træ (Rilegno), plast (Corepla), bioplast (Biorepack) og glas (Coreve). Derudover sikrer 

CONAI den nødvendige forbindelse mellem disse konsortier og den offentlige administration. 

 

Medlemmernes løbende miljøbidrag giver ressourcerne til CONAI’s aktiviteter. 

 

CONAI er ikke medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer ikke må anvende Green Dot mærkningen.  

 

Læs mere om CONAI her.  

 

National mærkning  
 
Lovdekret nr. 116/2020 pålagde en streng mærkningspligt for producenter og distributører af emballage i 

Italien. 

 

Emballagematerialet skal angives ved hjælp af den alfanumeriske kode i henhold til beslutning 97/129/EF. 

Dette gælder emballagen til både B2B (professionel) og B2C (forbruger) kanaler. 

  

Emballage beregnet til slutforbrugeren (B2C) skal være mærket med information om separat 

affaldsindsamling, det vil sige instruktioner om korrekt bortskaffelse. Etiketten skal være på italiensk. 

CONAI foreslår at opsætte disse oplysninger som følger: 

https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/11/CONAI_GUIDE_english_version.pdf
https://www.conai.org/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=DE
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MATERIALEFAMILIE + formuleringen "Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune" 

[oversat som "Særskilt affaldsindsamling. Tjek dine lokale kommunale retningslinjer“]  

 

ELLER 

 

formuleringen „Raccolta + MATERIALE FAMILIE. For eksempel, Raccolta Plastica [oversat som 

"PLASTIC collection"] 

 

Læs CONAI’s uddybede guide her. 

 

OBS hele mærkningspligten er suspenderet indtil 31. december 2022. Derudover er der mulighed for at 

markedsføre lagre af produkter, der allerede er markedsført eller mærket, indtil 1. januar 2023. 

 

Kroatien  

 

Juridisk grundlag 

Lovgrundlaget for det udvidede producentansvar er bekendtgørelse om emballage og emballageaffald  

(Official Gazette 88/15).  

 

Kollektivordning  

Kroatien har én kollektivordning, som er medlem af PRO Europe. Dette er EKO-OZRA LIMITED 

LIABILITY COMPANY FOR AGENCY IN TRADE AND SERVICES. 

 

Mere information om kollektivordningen kan findes på deres hjemmeside her.  

Letland 

 

Juridisk grundlag  

Lovgrundlaget for implementeringen af det udvidede producentansvar er den lettiske emballagelov og loven 

om beskatning af naturressourcer.  

 

Loven kan tilgås her.  

 

https://www.progettarericiclo.com/docs/environmental-labeling-packaging
https://www.eko-ozra.hr/hr/
https://likumi.lv/ta/en/en/id/57207
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Kollektivordning  

Hver producent, der indgår aftalen med kollektivordningen Latvijas Zalais punkts, er 100 pct. fritaget for 

betaling af naturressourceafgiften for emballage, der bringes på det lettiske marked. 

 

Latvijas Zalais punkts tilbyder håndtering af emballage, engangsservice og tilbehør, elektrisk og elektronisk 

udstyr og miljøskadelige varer (dæk, smøreolier, batterier, oliefiltre). 

 

Latvijas Zalais punkts er medlem af PRO Europe, hvorfor dens medlemmer kan anvende Green Dot 

mærkningen på deres produkter.  

 

Læs mere om Latvijas Zalais Punkts her. 

 

Litauen 

 

Juridisk grundlag  

Det juridiske grundlag er implementeret i litauisk lov om affaldshåndtering og lov om håndtering af 

emballage og emballageaffald, der hovedsageligt fokuserer på indsamling og genanvendelse af 

emballageaffald. Reglerne omfatter både husholdnings- og erhvervsemballage. 

 

Loven kan tilgås her.  

 

Kollektivordning 

Kollektiv ordningen Zaliasis taskas er ansvarlig for etableringen af det udvidede producentansvar på tværs af 

industrier i Litauen. 

 

Kollektivordningen er medlem af PRO Europe, hvorfor dens medlemmer kan anvende Green Dot 

mærkningen på deres produkter.  

 

Læs mere om kollektivordningen på deres hjemmeside her. 

  

Luxembourg  

 

https://www.zalais.lv/en/to-a-greener-latvia/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.9D1ADB9E1518?faces-redirect=true
https://www.zaliasistaskas.lt/
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Juridisk grundlag 

Forordningen, der implementerer EU’s direktiv om emballage og emballage affald i Luxemburgs lovgivning 

fastsatte følgende forpligtelser, som den emballageansvarlige skal overholde: 

 

- Indsamling af emballage til genbrugs- og/eller nyttiggørelsesformål for at nå de genvindings- og 

nyttiggørelsessatser, der er defineret i den ændrede forordning. 

- Information til forbrugerne om de foranstaltninger, der er truffet for at reducere emballagespild, og 

hvad der er blevet af den indsamlede emballage. Årlig rapport til den miljøansvarlige administration. 

- Forebyggende tiltag i forbindelse med emballage. 

 

Tilgå lovgivningen her. Tilgå den konsoliderede version af lovgivningen her (opdateret 14. juni 2022). 

 

Lovgivningen vedrører husholdnings- og transportemballage.   

 

Producenter og importører kan overføre deres juridiske ansvar til en officielt godkendt kollektivordning. 

 

I øjeblikket forhandles udvidelse og ændringer i den eksisterende lovgivning.  Læs mere om de kommende 

centrale ændringer her. Den mest centrale ændring er:  

  

• Fra januar 2025 skal engangsbeholdere, bakker, tallerkener og bestik, der anvendes i forbindelse 

med en takeaway- eller hjemleveringsservice, kunne genbruges og vil være omfattet af 

"tilbagetagelsespligten". Hvis du distribuerer denne type emballage, vil du i 2025 have to 

muligheder: 1) tilbyde din egen genanvendelige emballageløsning eller 2) overholde en eksisterende 

gensidig og solidarisk løsning. 

 

Kollektivordning 

Den dominerende kollektivordning i Luxemburg er VALORLUX. Ved indmeldelse i VALORLUX påtager 

VALORLUX både det juridiske ansvar for håndteringen af emballageaffaldet og kan assistere virksomheder 

med teknisk hjælp til deklarationer på produktemballage.  

 

VALORLUX er medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer kan bruge Green Dot mærkningen på deres 

produkter.  

 

Læs mere om VALORLUX her. 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/21/a330/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/03/21/a330/consolide/20220614
https://www.valorlux.lu/media/624d73cb44ccb_changements-legaux-reutilisation.pdf
https://www.valorlux.lu/en


 

23 
 

Makedonien  

 

Juridisk grundlag 

Det udvidede producentansvar er implementeret i Makedonien gennem ”The Law on Packaging and 

Packaging Waste” fra 2009. Loven forpligter producenter, importører, fyldere og distributører af emballage 

og emballerede produkter til at sørge for indsamling og nyttiggørelse af emballageaffald. 

 

Kollektivordning  

Den dominerende kollektivordning i Makedonien er PAKOMAK, hvis hovedaktivitet er håndtering af 

emballageaffald.  

 

PAKOMAK sørger for indsamling og genvinding af emballageaffald gennem både kommunale ordninger 

med separat indsamling og gennem private affaldshåndteringsselskaber. 

 

PAKOMAK er ikke medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer ikke kan anvende Green Dot mærkningen.  

 

Læs mere om PAKOMAK her. 

Malta  

 

Juridisk grundlag 

Maltese Legal Notice 277 fra 2006 fastslår, at organisationer, hvis aktiviteter fører til generering af 

emballageaffald på det maltesiske marked, har en juridisk forpligtelse til at genvinde denne emballage. Dette 

juridiske ansvar kan enten efterleves individuelt eller gennem en kollektivordning.   

 

Virksomheder kan frivilligt tilslutte sig en kollektivordning ved at indsende en erklæring vedrørende den 

mængde emballage, der er sat på det maltesiske marked, uanset om det er gennem lokal produktion eller 

import. 

 

Læs mere om lovgivningen her. Den blev senest opdateret i 2021. 

 

Kollektivordning  

Den primære kollektivordning i Malta er GreenPak, som overtager ansvaret for de producenter, der deltager i 

ordningen, herunder opnåelse af genvindings- og genanvendelsesmål for det emballageaffald, der stammer 

fra det emballagemateriale eller den emballage, producenterne bringer på markedet. 

 

https://www.pakomak.com.mk/PakomakSite/en-index.html
https://legislation.mt/eli/sl/549.43/eng/pdf
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GreenPak er medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer af ordningen kan anvende Green Dot 

mærkningen.  

 

Læs mere om GreenPak her.  

 

Norge 

 

Juridisk grundlag 

I 2017 indførte en ny bekendtgørelse i Norge krav om, at alle emballageproducenter og -importører skal være 

medlem af en godkendt kollektiv ordning og finansiere indsamling, sortering, genanvendelse og 

nyttiggørelse af markedsført emballage.  

 

Den norske ”Forskrift om endring i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) nr. 1289” fra 2017 

kan findes her. 

 

Kollektivordning – Grønt Punkt Norge 

Den eneste kollektivordning, som håndterer alle fraktioner, er Grønt Punkt Norge. Denne dominerer også 

langt hovedparten af markedet.  

 

Grønt Punkt Norge varetager driften for alle emballagetyper gennem godkendte retursystemer. GPN-reglerne 

for medlemskab i Green Dot Norge beskriver de regler, virksomheder skal følge, uanset om de bruger 

emballage i rollen som produktproducent (pakker/fyldstof), produktimportør, emballageproducent eller 

emballageimportør. 

 

GPN-reglerne kan læses her. 

 

Læs mere om Grønt Punkt Norge og indmeldelse på deres hjemmeside her.  

 

Rapportering 

Hvor ofte et medlem af Grønt Punkt Norge skal rapportere afhænger af mængden af emballage medlemmet 

markedsføre på det norske marked. For medlemmer, hvis emballagemængderne ikke beregnes ud fra 

importdata, gælder følgende: 

 

- Indberetning af faktisk emballagebrug fire gange årligt. 

https://www.greenpak.com.mt/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-08-23-1289
https://www.grontpunkt.no/media/2735/regler-for-medlemskap.pdf
https://www.grontpunkt.no/?qai=cpc&gclid=EAIaIQobChMIwJT6-eH69wIV8RJ7Ch19mAINEAAYASAAEgIfWPD_BwE
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- En kontofakturering fire gange årligt baseret på årlig prognose i marts og rapporteret afregning i 

januar. 

- Årlig rapportering af faktisk emballagebrug. For producenter, som sætter en mindre mængde 

emballage på markedet, kan indberetningen nogle år ske automatisk baseret på tidligere års 

indberetning. 

- Udbetaling af fast årligt beløb. Medlemmer med emballagebrug svarende op til 5.000 NOK i 

vederlag faktureres med NOK 3.000 pr. år.  

 

Polen 

 

Juridisk grundlag  

Det juridiske grundlag for implementeringen af det udvidede producentansvar er  "Polish Act on 

Management of Packaging and Packaging Waste". 

 

Det udvidede producentansvar inkluderer husholdning- kommerciel- og industriel emballage, samt primær 

(salgs)- sekundær (grupperings)- og tertiær (transport) emballage.  

 

Loven giver en kollektivordning ret til at overtage den enkelte producents juridiske og organisatoriske 

ansvar.  

 

De relevante lovgivninger på området kan tilgås her. 

 

Kollektivordning  

Polen har én kollektivordning, som er medlem af PRO Europe. Dette er REKOPOL ORGANIZACJA 

ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. 

 

REKOPOL overtager indsamlings- og genanvendelsesforpligtigelsen for dens medlemsvirksomheder og 

overtager ligeledes producentens ansvar for at føre offentlige oplysningskampagner.  

 

Da REKOPOL er medlem af PRO Europe, må dens medlemsvirksomheder anvende Green Dot mærket.  

 

Kontakt REKOPOL her.  

Portugal  

 

https://rekopol.pl/baza-wiedzy/materialy-do-pobrania/regulacje-prawne/
https://rekopol.pl/kontakt/
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Juridisk grundlag  

Implementeringen af det europæiske direktiv 94/62 i Portugal skete i lovdekret nr. 366-A/97, forordning nr. 

29-B/98 og lovdekret nr. 162/2000. Find den senest opdaterede lovgivning her.  

 

Den nationale implementering omfatter al husholdningsemballage.  

 

Lovene siger, at pakkere, fyldere eller importører, der bringer emballerede produkter på markedet, er 

ansvarlige for håndtering og slutbortskaffelse af emballageaffald. Dette ansvar kan delegeres til et behørigt 

autoriseret organ, altså en kollektivordning.  

 

Kollektivordning  

Portugal har én kollektivordning, som er medlem af PRO Europe. Dette er Sociedade Ponto Verde. 

 

Kollektivordningen påtager sig medlemmernes forpligtigelse i henhold til det udvidede producentansvar.  

 

Da kollektivordningen er medlem af PRO Europe, kan dens medlemmer anvende mærkningen Green Dot.  

 

Yderligere information om kollektivordningen kan findes på deres hjemmeside her. 

 

Rumænien  

 

Juridisk grundlag 

Lov nr. 249/2015 implementerer fuldt ud det europæiske direktiv 94/62/CE i den nationale lovgivning. 

Loven har til formål at forhindre eller reducere miljøpåvirkningen fra emballageaffald og omfatter specifikke 

kvalitetsbestemmelser for emballage relateret til sikkerhed, sundhed og hygiejne for emballerede produkter, 

transportkrav og regler om håndtering af farligt affald.  

 

Denne lov fastslår ydermere, at der er to muligheder for virksomheder, der placerer husholdningsemballage 

på det rumænske marked: have deres eget affaldshåndteringssystem eller tilslutte sig et Integrated 

Management System (SIG). 

 

Loven kan tilgås her.  

 

Liste over de seneste lovændringer på området kan findes her. 

 

https://www.pontoverde.pt/aderentes_uk/4_4_legislacao.php
https://www.pontoverde.pt/en/quem_somos.php
http://www.anpm.ro/documents/12220/2043942/Legea+nr.+249+din+28+octombrie+2015.pdf/1fc87aa0-227c-4ff6-a7c8-97e47dbb7751
https://ecoromambalaje.ro/informatii-publice/modificari-legislative/
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Kollektivordning / Integrated Management System 

Den dominerende kollektivordning er Eco-Rom Ambalaje.  

 

Eco-Rom Ambalaje står for følgende services for deres medlemmer:  

 

- Overtagelse af ansvaret for at nå de i loven fastsatte mål for genvinding og genanvendelse af 

emballageaffald. 

- Tilbyde økonomiske incitamenter til deres medlemmers genbrugsaktiviteter. 

- Sikre retten til at bruge varemærket Green Dot på emballerede produkter. 

- Give adgang til international ekspertise som følge af medlemskab af PRO Europe, EXPRA og 

ISWA. 

 

Eco-Rom er medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer kan anvende Green Dot mærkningen på deres 

produkter.  

 

Læs mere om Eco-Rom på deres hjemmeside her.  

Slovakiet 

 

Juridisk grundlag 

Det udvidede producentansvar i Slovakiet er implementeret gennem Act on Waste No. 79/2015 og Act no 

313/2016 Coll., hvilken er en tilføjelse til Act. No. 79/2015 Coll.  

 

Tilgå lovgivningen her. 

 

Liste over registrer og tilføjelser til lovgivningen kan tilgås her.  

 

Det udvidede producentansvar omfatter husholdningsemballage, kommerciel emballage og industri 

emballage. 

 

Med hjemmel i emballageloven er omfattede virksomheder forpligtet til at sikre indsamling, sortering og 

genanvendelse af emballageaffald, der er bragt på markedet. Emballageloven giver enhver forpligtet 

mulighed for at varetage sine pligter via en autoriseret organisation, altså en kollektivordning,  

 

Kollektivordning 

Den dominerende kollektivordning er Envipak, som sørger for: 

https://ecoromambalaje.ro/
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/18/actno792015onwaste_OKuHN_1479216820.pdf
https://envipak.sk/legislative/legislative
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- Affaldsindsamling, sortering og genanvendelse heraf til alle typer emballage og ikke-emballage 

(produkter fremstillet af materialer: glas, papir og pap og plast). 

- Registrering af producenter i registret over producenter af emballage og producenter af ikke-

emballerende produkter og opdatering af oplysninger, indeholdt i registreringsansøgningen. 

- Journalføring og rapportering af opsummerede data. 

- Information om, hvordan man organiserer indsamlingen af emballageaffald og ikke-

emballageprodukter. 

 

Envipak er medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer af ordningen kan anvende Green Dot mærkningen 

på deres produkter.  

 

Læs mere om Envipak her.  

 

Slovenien  

 

Juridisk grundlag 

Retsgrundlaget for implementeringen af det udvidede producentansvar er det slovenske "dekret om 

emballage og emballageaffaldshåndtering", der er blevet opdateret i 2022.  

 

Den fastsætter regler for håndtering af emballageaffald, indsamling, genbrug, nyttiggørelse og bortskaffelse 

af emballageaffald. Den nye forordning pålægger en forpligtelse til at håndtere markedsført emballage for 

alle virksomheder, der markedsfører emballageprodukter i Republikken Slovenien (RS). Det betyder blandt 

andet, at de skal indgå i emballageaffaldsordningen.  

 

Forpligtelsen gælder, hvis du er en juridisk enhed eller eneejer med registreret kontor i Slovenien eller et 

udenlandsk selskab, der markedsfører emballage i Slovenien 

 

Forpligtelsen gælder for al emballage (husholdnings- og ikke-husholdning), uanset det anvendte 

emballagemateriale og uanset mængden. 

 

Loven kan tilgås her. Liste over relevant lovgivning på området findes her.  

 

https://envipak.sk/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6416
https://www.slopak.si/zakonodaja_in_obrazci/zakonodaja


 

29 
 

Kollektivordning  

Den dominerende kollektivordning er Slopak, som overtager det juridiske og organisatoriske ansvar, der 

følger af implementeringen af det udvidede producentansvar for medlemsvirksomheder.  

 

Slopak er medlem af PRO Europe, hvorfor medlemmer kan anvende Green Dot mærkningen.  

 

Læs mere om Slopak på deres hjemmeside her.  

 

Spanien  

 

Juridisk grundlag 

Spanien har implementeret det europæiske direktiv 94/62/EF i ”Packaging and packaging waste Law” 

(11/1997) opdateret i 2013. Denne lov fastslår, at der er to muligheder for virksomheder, der placerer 

husholdningsemballage på det spanske marked: selv at oprette et pant- og retursystem eller at tilslutte sig et 

integreret styringssystem (SIG). 

 

Husholdnings-, kommerciel- og industriemballage er inkluderet i producentansvaret.  

 

I Spanien er det lovpligtigt at bruge logoet, fra den kollektivordning virksomheden er medlem af, på 

emballagen. 

 

Loven kan tilgås her.  

 

Kollektivordninger / SIG 

Ecovidrio er den non-profit kollektivordning, der står for genbrug af glasemballage i Spanien. Ecovidrio 

repræsenterer glascontainervirksomheder og bidrager til deres overholdelse af affaldsrelaterede regler på EU- 

og nationalt plan. 

 

Læs mere om Ecovidrio på deres hjemmeside her.  

 

Ecoembes er den dominerende kollektivordning for virksomheder, der markedsføre emballage på det 

spanske marked. Formålet med Ecoembes er i samarbejde med lokale og regionale myndigheder at drive et 

system til selektiv indsamling af letvægts- og papir-papemballageaffald fra husholdninger til efterfølgende 

behandling og nyttiggørelse.  

 

https://www.slopak.si/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-10214
https://www.ecovidrio.es/en
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Ecoembes er medlem af PRO Europe, hvorfor dets medlemmer kan anvende Green Dot mærkningen.  

 

Læs mere om Ecoembes på deres hjemmeside her.  

Sverige  

 

Juridisk grundlag 

Sverige indførte udvidet producentansvar for emballage i 1994 med ”Förordning om producentansvar för 

förpackningar”. Lovgivningen indførte nationale mål for genanvendelse, og den fastslog, at producenter og 

importører af emballage har det operationelle og finansielle ansvar for indsamling og nyttiggørelse af 

emballageaffald. Dette inkluderer tilvejebringelsen af en egnet infrastruktur. 

 

Producenterne er i Sverige forpligtet til at samarbejde med/inddrage kommunerne i håndteringen af 

emballageaffald, koordinere i forhold til kommunens øvrige miljø- og affaldsansvar og aggregere data om 

indsamling, genanvendelse og energiudvinding til Naturvårdsverket. 

 

Kommunerne og producenterne har et fælles ansvar for, at forbrugerne informeres tilstrækkeligt om 

muligheden for at aflevere emballageaffald, og oplysningskampagner er derfor delvist finansieret af 

producentansvaret. 

 

Implementeringen af EU-direktivet om udvidet producentansvar i svensk lovgivning sker via ”Förordning 

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar”. Denne er senest opdateret i 2021 og opstiller 

definitioner og grundlæggende regler for ansvarsfordeling mellem kommuner og producenter. Størstedelen 

af de regler, der er angivet i miljøloven, er udspecificeret i affaldsbekendtgørelsen. Forordningen kan læses 

her. 

 

Kollektivordning: FTI  

Naturvårdsverket under Miljö- och energidepartementet (Ministry of the Environment and Energy) giver 

tilladelse til kollektive ordninger vedrørende drift af indsamlingsaktiviteter. 

 

Virksomhedernes producentansvar varetages i praksis af fem materielselskaber med egen infrastruktur. 

 

De fem materielselskaber er: 

 

- Plastkretsen  

- Returkartong  

https://www.ecoembes.com/es
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181462-om-producentansvar-for_sfs-2018-1462
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- Metallkretsen 

- Svensk GlasÅtervinning  

- Pressretur AB.  

 

Flaskepant håndteres særskilt af Returpack 

 

Materielselskaberne er ejet af detail-industriorganisationer og individuelle virksomheder og indgår i en 

fælles styring i kollektivordningen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 

 

FTI’s aktiviteter vedrørende indsamling, sortering og genanvendelse af emballageaffald finansieres gennem 

et medlemsgebyr betalt af virksomheder underlagt udvidet producentansvar. Gebyrets størrelse afhænger af 

materiale og vægt/enheder af markedsført emballage.  

 

For erhvervsemballage er producenterne selv ansvarlige for håndtering af emballagen (f.eks. transport til 

miljøstation, kontrakt med affaldsoperatør eller direkte salg til FTI’s materialeselskaber). 

 

FTI er medlem af PRO Europe, hvilket giver medlemsproducenter ret til at anvende Green Dot-mærket på 

deres emballage 

 

Læs mere om kollektivordningen og tilmelding her. 

 

Kollektivordning : TMR  

TMR er en privatejet kollektivordning, der har en markedsandel på under 10 pct. TMR har ikke egen 

infrastruktur, men har gennem en aftale opnået rettigheder til anvendelse af FTI’s infrastruktur.  

I modsætning til FTI stiller TMR ikke krav om overlevering af affald efter indsamling. I stedet gives 

affaldsselskabet mulighed for at sælge de udvundne materialer selv, så længe data herom overleveres til 

TMR. 

 

Læs mere om TMR’s løsningsmodeller her.  

Tjekkiet 

 

Juridisk grundlag 

I Tjekkiet er kommuner teknisk og juridisk ansvarlige for indsamling og sortering af husholdningsaffald. Der 

er én emballagegenvindingsorganisation - EKO-KOM. Denne organisation finansierer udgifter til kommunal 

separat indsamling af emballageaffald fra husholdninger.  

https://fti.se/en/company
https://tmr.se/foretag
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Det juridiske grundlag kan findes her.  

 

Kollektivordning 

Der er kun en kollektivordning i Tjekkiet, dette er EKO-KOM.  

 

Mens indsamling af industriemballage hovedsageligt organiseres gennem erhvervskanaler, indsamles og 

nyttiggøres husholdningsemballage som en integreret del af kommunalt affald. 

 

EKO-KOM-systemet sørger for indsamling og genvinding af emballageaffald hovedsageligt gennem 

kommunale ordninger med separat indsamling. Denne løsning er baseret på juridiske rammer givet af den 

tjekkiske emballage- og affaldslovgivning.  

 

EKO-KOM-virksomheden er forpligtet til at tilbyde de samme servicevilkår til enhver økonomisk aktør, der 

er interesseret i at deltage i kollektivordningen. 

 

EKO-KOM er medlem af PRO-Europe, hvorfor medlemmer kan bruge Green Dot Mærket.  

 

Læs mere om EKO-KOM og indmelding på deres hjemmeside her.  

Tyskland  

 

Juridisk grundlag 

Retsgrundlaget er den tyske "emballageforordning". Dens formål er at forebygge, reducere, genbruge 

og/eller genanvende emballageaffald og dermed returnere det til produktionskredsløbet.  

 

I begyndelsen af 2019 erstattede ”The German Packaging Act” emballageforordningen og tilføjede 

yderligere krav. Dens første ændring trådte i kraft den 3. juli 2021 for at omsætte to EU-direktiver til tysk 

lov. ”The German Packaging Act” kan findes her. 

 

Nogle vigtige punkter i emballagelovens ændring findes her. 

 

Find relevant information vedrørende den gældende lovgivning her. 

 

Kollektivordninger 

Der er ikke en kollektivordning med monopol men derimod flere konkurrerende kollektivordninger. Det kan 

muligvis betale sig at indhente tilbud fra flere forskellige kollektivordninger, da prisen kan variere.  

https://www.ekokom.cz/en/clients/legal-regulations/
https://www.ekokom.cz/en/
http://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/
https://www.gruener-punkt.de/en/company/news/details/dont-miss-out-amendment-to-the-packaging-act-comes-into-force
https://www.gruener-punkt.de/en/packaging-licensing/packaging-act
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De største kollektivordninger er:  

 

• DSD, som er markedets største med cirka 40 pct. markedsandel i 2018. (Læs mere her) 

• Interzero (Læs mere her) 

• Landbell AG (Læs mere her) 

• BellandVision (Læs mere her) 

• Reclay (Læs mere her) 

• Zentek (Læs mere her) 

• Recycling Kontor Dual (Læs mere her) 

• Veolia Umweltservice Dual (Læs mere her). 

 

DSD er den eneste kollektivordning, der er medlem af PRO Europe, og dermed giver medlemsproducenter 

ret til at anvende Green Dot mærket på deres emballage.  

 

Obligatorisk registrering  

Der er obligatorisk registrering af alle producenter og importører i onlineregistreret LUCID. Registret 

dækker også importeret emballage, hvor importører skal angive alle masterdata og brand-navne på 

importeret emballage. Onlinehandel er dermed også inkluderet i systemet.  

 

Det er det Zentrale Stelle Verpackungsregister (Zentrale Stelle), som har bemyndigelsen til at gennemføre 

registreringen. Læs mere om registreringen på deres hjemmeside her. 

 

Producenter skal registrere mængde og materiale for alt anvendt emballage.  

 
 

Mærkning 
 

Mærkning til identifikation af emballagematerialet er defineret i VerpackG §6. Loven foreslår brug af 

genbrugskoden fra EU's emballageaffaldsdirektiv.  

 

I modsætning til den obligatoriske genbrugsmærkning i Italien og Frankrig er mærkningen ikke obligatorisk i 

Tyskland. Det er dog vigtigt, at hvis emballage er mærket med materialeidentifikation, skal den korrekte 

kode anvendes.  

 

Læs mere om mærkning og andre hyppigt forekommende spørgsmål her.  

 

https://www.gruener-punkt.de/en/
https://www.interseroh.de/en/
https://landbell-group.com/compliance/packaging/
https://www.bellandvision.com/en
https://reclay-group.com/de/en/
https://www.zentek.de/en/
https://www.recycling-kontor.koeln/
https://www.veolia.de/
https://www.verpackungsregister.org/en
https://www.ecosistant.eu/en/german-packaging-act-2022/
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Ungarn 

 

Juridisk grundlag 

I henhold til lovgivningen i Ungarn er alle virksomheder forpligtet til at betale en miljøafgift (officielt navn: 

miljøproduktafgift) til den nationale skatte- og toldadministration (NTCA; forkortet ungarsk navn: NAV). 

 

Afgiften er målrettet emballagematerialet i stedet for selve emballagen, og pakkerierne er derfor ikke direkte 

omfattet af loven for indenlandske produkter. 

 

I tilfælde af produkter produceret i udlandet er importørvirksomheden ansvarlig for gebyret, dvs. den 

virksomhed, der importerer og sælger produktet i Ungarn første gang (med den første HU-VAT Nr. faktura) 

eller bruger det til egne formål. 

 

Konsulentvirksomhed  
For at gøre lovligt brug af varemærket Green Dot, skal producenter lave en varemærkelicenskontrakt med 

ÖKO-Pannon, som er den eneste, der er forpligtet til at licensere brugen af Green Dot i Ungarn. 

 

Fra 2012 har ÖKO-Pannon arbejdet som konsulentvirksomhed, der leverer ydelser i forbindelse med 

miljøproduktafgift og Green Dot varemærke. 

 

Læs mere om ÖKO-Pannon på deres hjemmeside her.  

 

Østrig 

 

Juridisk grundlag 

Det udvidede producentansvar er implementeret i ”Gesamte Rechtsvorschrift für Verpackungsverordnung 

2014”, senest ændret i 2021.  

 

Denne bekendtgørelse gælder for emballage, der bringes i omsætning i Østrig og alt emballageaffald, uanset 

om det forekommer i industri, handel, administration, servicesektoren, i husholdninger eller andetsteds og 

uanset hvilke materialer, det er fremstillet af. Den omfatter også al fjernsalg fra virksomheder, der ikke har et 

registreret kontor eller filial i Østrig.  

 

Det er ifølge loven tilladt at overdrage det juridiske og organisatoriske ansvar for indsamling, sortering og 

genanvendelse af emballagen til en kollektivordning,  

https://www.okopannon.hu/en/home/#faq
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Loven kan tilgås her.  

 

Kollektivordning  

Østrig har én kollektivordning, som er medlem af PRO Europe. Dette er Alstoff Recycling Austria (ARA).  

 

ARA tilbyder services omhandlende:  

 

- Overholdelse af EU direktivet om udvidet producentansvar for husholdnings- og erhvervssektoren 

- Affaldsminimeringsprogrammer 

- Kommunikation og PR 

- Individuel kundesupport. 

- Yderligere tjenester via datterselskaber af ARA: 

o WEEE-overholdelse 

o Affaldsoperatør 

o Transportlogistik 

o IT-løsninger til affaldshåndtering. 

 

Læs mere om ARA på deres hjemmeside her.  

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008902
https://www.ara.at/ueber-uns

