Plastik Ürünlerin Pazara Girişi

Çözünebilir Plastik ürünler, Tedarikçiler ve üreticiler için pazara giriş süreci
م
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Kayıt
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Kayıt ücretleri
(Başvuran)

Belgeleri
3 İncelenmesi
(Kurum)
Logo Ruhsatı
(Kurum)
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Kayıt ücreti = 500 SR
Birincil teknik belgelerin incelenmesi maliyeti = 2.500 SR / iş günü.
Logoyu kullanabilmeye dönük ruhsat maliyeti ürün başına = 600 SR
Denetim ziyaretleri / fabrikaların denetimi masrafları = 3.000 Sr / iş
günü.

1.

Belgeler orijinallik ve uygunluk açısından gözden geçirelecektir.

1.

Gerekli şartlara uygun ürünlerde Logonun kullanılabilmesine dönük
(Biyoçözünür plastik ürünler için logo) ruhsat verilir.
Ürün gerekli şartları sağlayamazsa, imalatçı / ithalatçı, gerekli
modifikasyon türüne göre belirli bir süre içinde gerekli değişiklikleri
yapmakla yükümlüdür.
Üründe logonun kullanılması ruhsatı bir yıl geçerli olup, süre bitiminden
en az bir ay önce yenileme başvuru yapılması gerekmektedir.
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Logo
Kullanılması

1.
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(Başvuran)

3.
4.
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6

Limandan
ayrılma izni
(Gümrük)

Kayıt formunu doldurun. Üretici / ithalatçı onayı - Çözünebilen Plastik
ürünler - sadece Kurumca onaylanmış katkı maddeleri kullanılarak onay.
olmak
Uygun bir kalite yönetim sistemi sahibi olmak
Satıcı/ Üretici Test raporu: Ürünün çözünebilirliğini ilişkin uygun test
raporunun olması
İthalatçı, ithal edilen tüm ürünlerin üstünde Kurum’dan alınan logonun
bulunmasını garanti eder. İthalat yapılan fabrika isimlerinin listesini
Kuruma sunar.

1.
2.

Plastik ürünler üzerindeki logoyu altta açık bir yerde sabitleyin.
Logoyu plastik ürünün üzerine en küçük (3 x 4,5 cm) ve en büyük (4 x
6 cm) ekilde takın.
Üzerinde yazılması zor küçük ürünler için logo pakete konur.
Logo açıkça okunaklı ve silinemez olmalıdır.

Logo taşıyan ürünler ülkeye girebilir
Ürünü gönderen tedarikçi veya fabrikanın adı ithalatçı tarafından daha
önce bildirilen listede yoksa, söz konusu ürünün ülkeye girişine izin
verilmeyecektir.

Piyasa
Gözetim,
7 Denetim(PGD)
(Ticaret
bakanlığı)

PGD yapılırken ve herhangi bir ihlal tespit edildiğinde (örn. Logonuz
yanlış yerleştirilmedi veya takılmadı, okunamıyor veya ürün aynı değil)
Kurum, gerekli önlemi alma hakkına sahiptir (örnek, lisans belgesinin
iptali, ürünün piyasadan ve depodan çekilmesi, ürünlerin imhası veya
Kurumun uygun gördüğü herhangi bir başkahukuki işlem)

polietilen ve polipropilen ürünlerin listesi
Birinci aşama: tabloda açıklanan ürünleri uygulama tarihi, 14 Nisan 2017
م

Ürün Adı

Gümrük kodu

Tek kullanılıp atılan plastik torbalar:
Alışveriş çantaları. B- Çöp torbaları. C. Giyim çantaları.

1

39151000
39173210
39241090
39232100
39241039

Polietilen masa örtüleri
Polyethylene Sheets on Rolls such as table covers
2

39211900
39232100

Plastik ambalajlamalarıÇiçek paketleme için kullanılır (flower wrap)

39211200
39211100
3

39202000
39219000

(Streç film)
(Stretch Film)

4

39211300
İkincil ambalaj için plastik ambalajı (Overwrap)

5
39211200
39211100
39202000
39219000

Isıyla çekmeli plastik rulolar (Shrink Film)

39232100
6
(rulolar halinde)Plastik Ambalaj (Cling Film)

7

39211300
Ekmek, ceviz, hamur işleri ve diğer fırın ürünlerinin ambalajlanması için
kullanılan torbalar
Bags for packaging Bread, nuts, sweets and all bakery items
39232100
8

Aşama II: Tabloda açıklanan ürünler, 01 Ağustos 2018 ‘den itibaren
Şoktan korumalarda kullanılan plastik kabarcık sargısı ve plastik kaplama
Bubble Wrap and Cushioning Packaging
39211200
39211100
1

39202000
39219000

Posta kullanma torbaları. Örnek:
1 . Posta çantaları / Carrier Bags
2.Kurye ve güvenlik çantaları / Courier and Security bags

3- posta siparişleri –(Dergi çantaları ve gazete çantaları)
Mail Order Bags (Magazine and Newspaper Bags)

2

39211300

Tek kullanımlık yemek kapları, örtüler, kaşıklar ve bardaklar.

3

Aşama III: Tabloda açıklanan ürünler ve 01 Ağustos 2019’dan itibaren
bebek bezi ambalajı (Diaper Wrape)
1

Karton kutu kapaklarında kullanılan plastik astarlar
(Plastic Liners for Cartons)

63063000
2
Eldiven, ayakkabı örtüsü ve herhangi bir atılabilir plastik ürünler gibi
plastik malzemelerden yapılan kişisel bakım ürünleri, bir kerelik kullanım
için kullanılır
Personal Care products such as gloves, shoe covers, aprons and any
disposable personal care products
39262090
3

39269099
63079040

Toprak işlemede kullanılan plastik torbalar ve ekili toprak örtüleri gibi
4 tarım ve bahçe kullanımlarında
soil remediation, agricultural/horticultural applications (e.g. mulch film,)

39269069

Fideler için plastik poşetleri (Plastic bags for seedlings)

5

39232100

6

Gıda ambalaj poşetleri (Food packaging bags)

7

Plastik dokuma torbalar (Woven plastic bags)

