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• WEEE;

• Batteries and Accumulators;

• Waste tires;

• Used oils; 

• Packaging waste;

• ELVs;

• EPR Waste Streams 



Bylaws (technical regulations) approved by GOG 25/05/2020:

 “Batteries and Accumulators”

waste tires;

WEEE

 used oils

elaborated drafts on:

 ELVs

 Packaging waste

EPR legislation

Waste Management Code, art. 9;

National strategy on waste management (2016-2030) and 

Action Plan



the rules and procedures for EPR registry
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registration in the EPR registry for producers/PROs

5



producer registration
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მგვ ორგანიზაციის რეგისტრაცია მგვ რეესტრში 
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reporting on the EPR products
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according to the decree of minister for each EPR stream products are defined

commodity codes

 batteries and accumulators 29 positions of commodity codes

 Electric and Electronic products - 285 commodity codes positions

 tires – 16 commodity codes positions

 Oils - 11 commodity codes positions

EPR streams and commodity codes
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ზეთების სასაქონლო კოდები

N სასაქონლო კოდი დასახელება

1 2710 19 810 00 ძრავის ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი

2 2710 19 830 00 სითხეები ჰიდრავლიური მიზნებისათვის

3 2710 19 850 00 ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი

4 2710 19 870 00 ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის

5 2710 19 910 00 ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები

6 2710 19 930 00 ელექტრული საიზოლაციო ზეთები

7 2710 19 990 00 დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი

8 3403 19 100 00 
საპოხი მასალები, ნავთობისა ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების არა ძირითადი

კომპონენტის სახით შემცველობით 70 მას.% ან მეტი

9 3403 19 200 00 საპოხი საშუალებები ბიო ფუძეზე (1) ნახშირბადის შემცველობით არანაკლებ 25მას%-ისა

10 3403 99 000 00 საპოხი მასალები, დანარჩენი

11 3403 19 800 00 დანარჩენი



Deregistration from the EPR registry
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Statues que according to EPR registry

registered producers in the sistem- 9938

 batteries and accumulators module - 1264 producer

 oil producers- 955

 tires producers - 915

 electric and electronic producers - 6804
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after leaving pro membership – in 10 days producer should update his data in the EPR registry

in every six month (till 1st august and 1st February) provide information proved by Revenue Service

(customs department) on imported products (weigh, type, in tone) trhue EPR electronic registry to the

Ministry of Environmental Protection and Agriculture (MEPA)

each producer can join only one PRO stream and membership can be stopped after the end of reporting

(accountability) period of PRO

obligations of PRO members



PRO organizations authorized by MEPA
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“Tegeta greenplanet” „თეგეტა გრინ პლანეტი" 

 accumulators - 12 producers

 oils - 47 producers

 tires - 102 producers

PRO association of Georgia 

 Batteries and Accumulators - 772 producers

 Oils - 529 producers

 tires - 418 producers

 WEEE - 4748 producers

“waste management association”

 accumulators - 14 producers

 oils - 80 producers

 tires- 146 producers



Thank you


