
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

LUCID - wprowadzanie opakowań na terytorium Niemiec. Zasady

rejestracji w LUCID wg ustawy VerpackG2. Nowe obowiązki dla

Podmiotów od 01.07.2022 r.

Od 01.01.2019 r. obowiązek dotyczący wprowadzania opakowań wraz z produktem na rynek niemiecki reguluje

ustawa o opakowaniach Verpackungsgesetz (w skrócie VerpackG), która wymaga od wprowadzających opakowania -

rejestracji w Zentrale Stelle Verpackungsregister (Centralny Rejestr Opakowań - ZSVR) za pośrednictwem Rejestru

Opakowań LUCID - przed wprowadzeniem opakowań na rynek.

Wprowadzający opakowania na terytorium Niemiec - oprócz rejestracji w systemie LUCID musi podpisać umowę z

Niemiecką Organizacją Recyklingową Opakowań i raportować ilości wprowadzonych opakowań z podziałem na

rodzaje materiału, z którego te opakowania zostały wytworzone w systemie i wprowadzać opłaty.

Niemiecka ustawa o opakowaniach dotyczy zarówno firm zlokalizowanych w Niemczech jak i firm zlokalizowanych

za granicą, które sprzedają towary w Niemczech.

Brak rejestracji pociąga za sobą zakaz dystrybucji danych towarów, a kara za brak numeru rejestrowego w LUCID

sięga 200 tys. euro.

Dodatkowo od 01 lipca 2022 r. weszła nowelizacja ustawy tzw. VerpackG2, gdzie wszyscy Producenci, którzy według

definicji to:

firmy, które pierwsze wytworzą i zapakują produkty,

firmy detaliczne, które zajmują się dystrybucją własnych marek,

importerzy produktów, którzy ponoszą odpowiedzialność prawną za towary w momencie przekroczenia

granicy,

firmy wysyłkowe i sklepy internetowe, które jako pierwsze napełniają opakowania wysyłkowe towarami,

niezależnie od rodzaju opakowania jakie wprowadzają na rynek niemiecki muszą się zarejestrować w Rejestrze

Opakowań LUCID i podać jakie opakowania dystrybuują i pod jaką marką.

Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, przedstawiające temat wprowadzania

opakowań wraz z produktem na rynek Niemiecki i istniejących obowiązków.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie tematyki ochrony środowiska w

firmie, która jest Wprowadzającym opakowania wraz z produktem na rynek Niemiecki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Niemiecka Ustawa o opakowaniach VerpackG:



Podstawowa charakterystyka.

Nowelizacja ustawy VerpackG - VerpackG2.

2. Charakterystyka „Wprowadzającego opakowania”:

Kiedy mamy do czynienia z wprowadzaniem opakowań na terytorium Niemiec.

Kto jest odpowiedzialny za towar na granicy, w jaki sposób towar został odebrany od firmy w Polsce?

Marki własne.

3. Podział opakowań wprowadzonych na terytorium Niemiec.

4. Katalog opakowań - Katalog Zentrale Stelle Verpackungsregister - charakterystyka, jak się nim posługiwać.

5. Rejestracja w LUCID:

Kto ma obowiązek rejestracji Podmiotu w Lucid?

Kto musi zarejestrować firmę w Lucid i podpisać umowę z Organizacją Odzysku w Lucid?

Deklaracja opakowań, marki własne.

Raportowanie ilości opakowań.

6. Kary za niewypełnienie obowiązków dla „Wprowadzających” opakowania na terytorium Niemiec.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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