EK-1
AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER
Herhangi bir ürünün ambalaj olup olmadığının belirlenmesinde 4 üncü
maddede yer alan ambalaj tanımı ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınır. Kriterlerin altında yer alan hususlar bu kriterlerin uygulanmasına
örnek teşkil eder.
Kriter-(1) Bir ürün, 4 üncü maddedeki ambalaj tanımını sağlıyorsa, ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için gerekli değilse
ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir.
Ambalaj

Ambalaj değil

•

Şekerkutuları

•

CD kutusunu saran film

•

•

Katalog ve dergi poşetleri (içinde dergi

•

Alet çantaları

veya katalogolan)

•

Çay poşetleri

•

Kek/pasta ile birlikte satılan altlık

•

Peynirin etrafındaki bal mumu tabakası

•

Satış yerinde bir ürünün sunumu için

•

Sucuk, sosis, salam ve benzeri ürünlerin

kalması amaçlanan bitki saksıları

kullanılan etrafı esnek malzeme (ör:

•

Bitkinin yaşam süresi boyunca bitki ile

kılıf ve zarları

plastik film, alüminyum, kağıt) ile sarılı

•

Kıyafetten ayrı satılan kıyafet askıları

rulolar, borular

•

Kullanıldıktan sonra içinde bulunan kah-

Bitkilerin satışı ve taşınması amacıyla

veyle birlikte atılan içecek makinelerine

kullanılan çiçek saksıları (bitkinin yaşam

ait kahve kapsülleri, kahve poşetleri ve

süresi boyunca bitki ile kalması amaçlan-

filtre kağıtları

mayan saksılar)

•

Yazıcı kartuşları

•

Enjeksiyon çözeltileri için cam şişeler

•

CD, DVD ve video muhafaza etmekiçin

•

CD ile birlikte satılan CD kapları (CD’leri

kullanılan kutular (içinde bulunan CD,

muhafaza etmek için kullanılması amaç-

DVD veya video ile birlikte satılan)

lananlar hariç)
•

Kıyafet ile birlikte satılan kıyafet askıları

•

Kibrit kutuları

•

Steril bariyer sistemleri (ürünün steri-

•

CD kapları (boş satılan ve CD muhafaza
etmek için kullanılanlar)

•

Deterjan/temizlik maddesi ile birlikte
çözünen, eriyen deterjan poşetleri

lizasyonunu korumak için gerekli olan

•

Mum kapları

poşetler, tepsiler ve malzemeler)

•

Mekanik el değirmenleri (yeniden

Kullandıktan sonra boşalan içecek maki-

doldurulabilir olanlar ör: doldurulabilen

nelerine ait kapsüller (kahve,kakao, süt

baharat değirmenleri)

ve benzeri)
•

•

Yeniden doldurulabilir çelik gaz tüpleri
(yangın söndürücüler hariç)

Kriter-(2) Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve
satış yerlerinde satılan, doldurulan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek
kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir.
Ambalaj

Ambalaj değil

•

Kağıt veya plastik torbalar

•

Tek kullanımlık tabak ve bardaklar

•

Karıştırıcılar

•

Yapışkan film

•

Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık

•

Sandviç poşetleri

•

Paketleme kağıdı (ayrı satılan)

•

Alüminyum folyo

•

Kağıt pişirme kapları (ayrı satılan)

•

Çamaşırhanede/ kuru temizlemede

•

Kek/pasta altlıkları (kek/pasta olmadan

temizlenen kıyafetler için kullanılan

satılan)

plastik poşetler/folyolar

Kriter-(3) Ambalajın bileşenleri ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj
görevi gören bu parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, ürün ile birlikte kullanılıp,
tüketilip, bertaraf edilmedikçe ambalaj kabul edilir.
Ambalaj

Ambalajın parçası

•

Ambalaj değil

Kapağın bir kısmını oluşturan rimel
fırçası

•

Ürüne doğrudan
asılan ya da takılan etiketler

•

Ambalaja takılan yapışkan etiketler

•

Zımba

•

Plastik kılıflar

•

Deterjan kaplarında kapağın bir kısmını
oluşturan doz ölçme araçları

•

Mekanik el değirmenleri (ürünle dolu,
yeniden doldurulmayan, ör: baharat ile
dolu baharat değirmenleri)
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•

Radyo frekanslı
tanımlama(RFID) etiketi

