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I(onu : Tek kullanımlık plastik Ünlnler İle

Çözıilebilir Plastikten El de Edilen
ürunlerin yasalılanmasına Dair yöııetnielik

DAĞITIM YERLERİNE

Hamburg Ticaret AtaŞeliğinden alınan 
_ve bir örneği ekte. sunularr bilgi notunda; Awupa BirliğiKomisyonu'nun 20191904 sayılı düzenlemesi ile Avrup'u ni.ıigl içerisind"e tek kullanrmlık plastiküıİinlerin kullanılmasının azaltılmasl İrmaçlaııdığı itade ediımektfrlr.'av.r.u, a*opa Birliği,nin bahsekong $tızçQlçnırlçsinç Paralçl alara1. Fçdçıal Almİııya İu*nrr.yçti Hüktimçti taıafinğaıı 24Hazıçül2g2gtarihinde karara bağlanan "Tek Kullan,rırt İıurtıı. ünırı.rın ve çözül.biıi;-pi;i;il;;'ffi;;il;;Ürynlerin PiYasaYa- Grişinin Yasaklanmasına Dair yönetnelik @WKVerbotsV),, 06 Kasım 2020tarihinde AlmanYa'daki eyaletlerin temsil edildiği Federal Konsey tarafından ve l8 Aralık 2020 tarüindeise parlamento tarafindan onaylarrmış olup, 26 6cak 2021 tarihinbe Federal Almanya Cumhuriyeti ResmiGazetesiııde yayımlanan söz konuiu diizeırlemenin, 3 Temm uz 202I iübarıyla yüı.ürlüğe gireceğibelirtilmektedir.

Anılan Yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan "Tanımlar" bolıımtınde tek kullarumlık plastikürıin, Plastik, Çözülebilir plastik, piyasaya sürme ve piyasad a haz-ıç bulunma kawamlannın tanıınlaııyapılmıştır.

Buna göre;

- Tek Kullarıımlık Plastik Ünın: Tekrar kuliaırılmayacak şekilde tasarlanan, tiretilen, piyasaya
stiı,ülen ve tamamen veya bir kısmı plastikten mamul ürün

- Pl6tik; Polimçrğçn maıııul hammaddç @iyopolimer hariç)

- Çöailebilir Plastik (oxo-degradable plastics): Doğada fragmente olabilmesi amacıyla üretim
stirecinde kimyasallar kull anılan plastik

- PiYasaYa Siirme: Bu yönetmelik kapsamındaki ıirüntiı piyasaya ilk defa siirülmesi

- PiYasadaHazır Bulunma: Ticari faaliyet kapsamında kullanılmak veya ttiketilmek amacıyla paıa
kaı,şılığı veya para karşılığ olmalısızııı ürünün teslimi

şeklinde tanıml aıım aktadır.

AYrıca, söz konusu Yönetneligin 3'üncü maddesinde piyasaya girişi yasaklanan ürünler sıralanmaktadır;
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- Tıbbi kııtlanımlaı,hanç plaştik kulak çubukları

- Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak

- Plastik kanştırnra çubukları

- Polistirçndçn ğrçtilmiş iççççk bardaklan (tp ep bardaklar) vç ıççççk kaplan ilç kapakları

- Tıbbi kullaııımlar hariç pipetler

- Balon sapları (ttiketiciye sunulmayan endııstriyel kullanımlar haı"iç)

- Poliştirçndçn m4mql f4st-foq{ yçmçk paketlçri

- Çozıılebilir plastikten (oxo-degradable plastics) mamul üriiııler

Yukarıda sıralanan üninlerin satışı, bu üninleriır yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce
PiYasaYa sünilmüŞ olması Şartıyla 03 Temmuz 202l taı,itİindeıı ,*, ju mtımİun olabilecektir. Geçişsüreci beliı]enerek, korona nedeniyle stoklarda oluşarı fazlalığııı eritilmesi ve tiiketiın e hazır ürünlerinimha edilmemesinin sağlanaı'ak ekonomik ,*- olrş*asmln engellenmesi amaçlannııştır. Buırunlabirlikte, Yönetıneliğin uzun va<ledeki amatt, yukarıda sıralarıan üıiiırlerin tiretiminin ve ithalatınııı
Yasaklaırması suretiYle bu tiriiılerin Avrupa Birlği içerisiııdeki -dr,zınınoıtadan kallonası olduğundan, sözkonusu sektörde faaliYet gösteren ihracaİçı tlrmalannıızn, tek kullanımlık pıastİı. iiırüııler yerine metal,tüta, ç4m, karton vP, allçrnaljf tiriin!çrç yğnçhçleri g_erekmektçdir.

Bilgilerini ve konu hakkında Geırel Sel«eterliklerinize bağlı ilgili Ticaret ve Sarıayi oda]arına/İhracatÇı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bilgi verilmesi hususuııda gereğini rica ederim.
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Hamburg Ticaret Ataşelği

Malumlan oldueu üzg.rç, Avıııpa Birliği Koqlisypnq'nun 2019/904 saylı diizçnlçınçşi ilç
AvnıPa Birliği içerisinde tek kullarııınlık plastik tirünlerin kullanılınasıırın azaltılması
amaçlanmaktadır.

AvnıPa Birliği'nin bahse konu düzenlenmesine paralel olarak Federal Almanya Cumhuriyeti
Hiikümeti tarafindaıı 24 Hazıran 2020 tanhinde karara bağlanan "Tek Kullanımlık plasük
Ürtlnlerin ve Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürunlerin Piyasaya Girişinin yasaklanmasına
Dair Yönetmelik (EWKVerbotsV)" 06 Kasrm 2020 taihinde Almanya,daki eyaletlerin temsil
edildiği Federal Konsey tarafindan ve l8 Aralık 2020 tarihinde ise parlamento tarafindan
onaYlanmıŞtır. 26 acak 202I tarihinde ise Federal Alınaırya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde
YaYımlanan söz konustı düzenleme, 3 Temmuz 2021 itibarıyla yünirlüğe girecektir.

SÖz konusu yönetıneliğin amacı, yukarıda bahse konu Avrupa Birliği diizen1emesinin 5,inci
maddesinde belirtilen "Kı§ım B" de yer aları ürünlerin piyasaya girişinin engellenerek bu
ürtinl erin yarattı ğı çewe kirlil i ğinin önlenm esidi r.

Anılan Yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan "Tanımlar" boltımtınde tek kullarıımlık plastik
iirün, Plastik, Çözülebilir Plastik, piyasaya sürme ve piyasada lıazır bulunma kavranrlarıırın
tanıml arı yapılmı ştır.

Buna göre;

- Tek Kullanınılık Plastik Ünln: Tekrar kullanılmayacak şekilde tasarlanan, tiretilen,
piyasaya sürülen ve tamamen veya bir kısmı plastikten mamul ürtın

- Plastik: Polimerden mamul hammadde (biyopolimer hariç)
- Çözülebilir Plastik ( oxo-degradable plastics): Doğatla fragınente olabilnıesi a.ırracıyla

üretim stirecinde kimyasallar kullanılan plastik
- PiYasaya Sünne: Bu yönefunelik kapsamındaki ürüntin piyasaya ilk defa sünilmesi
- PiYasadu 1laz$ Bulunma: Ticari faaliyet kapsamında l«ıllanılmak veya tiiketilmek

amacıyla para karşıiığı veya para karşılığı olmaksızn ürünün teslimi

şeklinde tanımlanm aktadır.

Ayırç4, söz konusrı yönetrneliğin 3'iiucti maddesinde piyaşaya girişi yasaklaı3n ti{lnlçr
sıralanmaktadır;

- Tıbbi kullanımlar lıariç plastik kulak çubukları- Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak
- Plastik karıştırma çubuklan
- Polistirenden üretilmiş içecek bardaklan (to go bardaklar) ve içecek kaplan ile

kapakları
- Tıbbi ktıllanımlar hariç pipetler
- Balon sapları (tiiketiciye sunulmayan endustriyel kullanımlar hariç)
- Polistirenden mamul fast-food yemek paketleri
- Çözülebilir plastikten (oxo-degradable plastics) mamul ürünler

Tek kullanımlık ptastik Ürünlerin ve cözülebilir plastikten Elde Edilen Ürünlerin
piyasava Girisinin yasaklanmasına Dair yönetmelik Hakkrnda Bilgi Nofu



Yüarıda şıralanan iirünlçrin şatışı, bu tirtinlçrin yğnçtmçliğin yrlnirlüğç gıriş tarıhindçı öıçç
piyasaya sürülmüş olması şartıyla 03 Temınuz 202l tarihinden sonıa da mümkrin olabilecektir.
GeÇiŞ süreci belirlenerek, korona nedeniyle stoklarda oluşan fazJalığın eritilmesi ve ti,iketime
hazır ürtinlerin imha edilmemesinin sağlanarak ekonomik zaru oluşmasının engellenmesi
aırıaÇlanmıŞtır. Bununla birlikte, yönetmeliğin uzun vadedeki .ımacı, yukaı-ıda sıralanan
[ırünlçrin tirçfiminin vç ithalatınıır y4saklannrası şlırçtiylt bıı iirünlçriq Av4|pa Biıliği
iÇerisindeki arzrnln ortadan kalkması olduğundan, söz konusu sektörde faaliyet gösteren
ihracatçı tirmalarımızın, tek kullanımlık plastik ürünler yerine metal, tüta, cam, karton vb.
alternatif ürtınlere yönelmeleri gerekmektedir.


