Merkereglement for Der Grüne Punkt® – Grønt Punkt®.
Bakgrunn
Merket er registrert hos Patentstyret som et fellesmerke med søknadsnummer 19954696. Der
Grüne Punkt – Duales System Deutschland AG (DE) (nå PRO Europe s.p.r.l.) er
merkeinnehaver og Grønt Punkt Norge AS er eksklusiv lisenstaker for Norge med rett til å
sublisensiere bruken av merket i Norge.
Bedrifter som produserer eller importerer emballasje, kan benytte fellesmerket, heretter Grønt
Punkt® eller GP, som kjennetegn for bidrag til finansiering av en returordning for brukt
emballasje. Returordningen må være godkjent av Miljødirektoratet. I tillegg må bedriften som
vil bruke fellesmerket, inngå lisensavtale for slik bruk med Grønt Punkt Norge AS (heretter
Lisensgiver).
Nedenstående merkereglement inneholder de krav som stilles til en ordning, heretter
Returordning, som vil kunne gi de bedrifter som er tilknyttet Returordningen, rett til bruk av
GP på sine varer i overensstemmelse med betingelser som inntas i den lisensavtale som kan
inngås med bedriften.

Punkt 1. Definisjon av emballasjebegrepet
Ihht. avfallsforskriften § 7-2 a: Emballasje: ethvert produkt og enhver engangsartikkel, som
består av materialer av hvilken som helst art, brukt til innpakking, beskyttelse, håndtering,
levering fra produsent til bruker og presentasjon av varer, herunder råvarer og ferdigprodukter.
Ved vurderingen av om noe er emballasje skal følgende tre kriterier legges til grunn:
1) Produkter og engangsartikler skal anses som emballasje dersom de er i samsvar med
ovennevnte definisjon, uavhengig av andre funksjoner som emballasjen måtte ha, med
mindre artikkelen utgjør en integrert del av et produkt og er nødvendig for å omslutte,
støtte eller bevare produktet i hele dets levetid og alle deler er bestemt til å brukes eller
forbrukes samlet
2) Produkter og engangsartikler som er utformet for og beregnet på å bli fylt, og
engangsartikler som selges fylt, skal anses som emballasje i den grad de fyller en
emballasjefunksjon
3) Emballasjekomponenter og hjelpeelementer som er integrert i emballasjen, skal anses
som en del av den emballasjen de er integrert i. Hjelpeelementer som er hengt direkte
på eller er festet til produktet, og som fyller en emballasjefunksjon, skal anses som
emballasje med mindre de utgjør en integrert del av produktet og alle deler er bestemt
til å forbrukes eller disponeres samlet
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EUs emballasjedirektiv er grunnlaget for returordningene for emballasje, se
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm.
Se også GPN-reglene, www.grontpunkt.no/.
Emballasjen er inndelt av Klima- og miljødepartementet i henhold til det emballasjemateriale
som benyttes således: Plastemballasje, emballasjekartong, bølgepapp/massivpapp,
glassemballasje, metallemballasje og drikkekartong. Hva som skal høre inn under de ulike
emballasjematerialer, teknisk gjennomgang, vil være overensstemmende med hva Klima- og
miljødepartementet har definert i avfallsforskriften kapittel 7.

Punkt 2. Krav til en Returordning for at dens medlemmer skal kunne inngå
sublisensavtale om bruk av Grønt Punkt®
En Returordning skal til enhver tid inneha godkjennelse fra Miljødirektoratet og overholde
forpliktelsene fastsatt i avfallsforskriften, herunder krav om rapportering. En Returordning er
ikke å anse som godkjent i tilfeller hvor det er pågående saker om innvilgelse eller
tilbaketrekking av godkjenning, eller ved underkjenning fra Miljødirektoratet på siste
rapportering.
En Returordning skal på forespørsel fra Lisensgiver kunne dokumentere at godkjenning
foreligger og at det ikke foreligger mislighold eller tvistesaker. Lisensgiveren kan årlig kreve at
Miljødirektoratet og Returordningens eksterne advokat bekrefter forholdet.

Punkt 3. Lukkede systemer
Med et lukket system menes at bedriften selv har hånd om emballasjen fra den blir emballasje
for et produkt, til den innsamles og gjenvinnes.
Lisens kan tildeles bedrifter som er tilknyttet lukkede systemer, etter nærmere konkret
vurdering av om systemet oppfyller krav tilsvarende avfallsforskriften kapittel 7. Dette gjelder
ikke dersom det lukkede systemet er godkjent av Miljødirektoratet eller dersom
Miljødirektoratet har gitt avslag på godkjenning.

Punkt 4. Bedrifter uten tilknytning til Returordning - Gratispassasjerer
En bedrift som ikke er tilknyttet en godkjent Returordning, og ei heller opererer et
tilfredsstillende lukket system, har ikke adgang til å bruke GP.
***
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