Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre

Çevre Konularýndaki
Geliþmelerden Bazý Aktarýmlar
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bu sayýdaki yazýmýzda biraz daha genel çevre
konularýna deðinmeyi ve uyum sürecinden
geçirilmekte olan çevre mevzuatýmýza esas alýnan
Avrupa Birliðinde ki bazý geliþmelerden özetler
vermeyi tercih ettik. Sýrasý ile, Kamu ihtiyaçlarý için
y a p ý l a c a k a l ý m l a rd a Ç e vre c i Ü r ü n l e r i n
deðerlendirilmesi (green public procurement), AB
Komisyonunun 2006 yýlý Çevre raporu ve ABdeki
birtakým zincir marketlerin çevre konusunda aldýklarý
tedbirlerden ve politikalardan bahsedeceðiz. Tabii
ki bu geliþmelerin ülkemize de yansýmalarý olmakta
ve olmaya da devam edecektir.

1. Kamu Alýmlarý için öngörülen çevreci
ürünler için deðerlendirmeler: Malumlarýnýz
olduðu üzere her ne kadar özel sektör artýk
globalleþen ekonomik iliþkilerde kamu sektörünün
çok önünde görünse de, yine de kamu mal ve hizmet
alýmlarý, ekonomileri ayakta tutmak, yeni ürünlerin
denenmesi ve pazarda tutunmasýnýn saðlanmasý ve
araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýný desteklemek için
çok önemli yer tutmaktadýr. AB Komisyonunun Çevre
Direktörlüðü bu konuda tüm üye ülkelere rehber
olabilecek bazý araþtýrma ve analizler yaptýrmaktadýr.
Bu konuda çeþitli ürünler için Temmuz 2007 ayýnda
Öko-Institut fayda-maliyet analizlerini ihtiva eden
bir rapor yayýnlamýþ bulunmaktadýr.
Kamu alýmlarý için sözkonusu edebileceðimiz bazý
çevreci ürünler þunlar olabilir: Enerji sarf verimliliði
yüksek bilgisayarlar, enerji sarf verimliliði yüksek
binalar, çevre dostu kamu ulaþým vasýtalarý, geri
dönüþümlü kaðýt, organik ürünler, yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerji kullanýmý, v.b.
Elde edilebilecek faydalarý ise þu þekilde
özetleyebiliriz;
Çevresel faydalar: Çevresel hedeflerin
gerçekleþtirilmesi, özel sektöre ve tüketicilere örnek
olmak (5 yýllýk kalkýnma planlarý için kullanýlan: kamu
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için emredici, özel sektör için yol göstericidir sloganýný
hatýrlayalým), genel olarak çevre bilincini arttýrmak
Ekonomik faydalar: Çevre teknolojilerinde rekabeti
ve verimi arttýrarak fiyatlarý düþürme, saðlanabilecek
teþviklerle özellikle KOBÝlerin çevreci teknolojiler
geliþtirmesini saðlama, ayrýca ürünlerin hayat döngüsü
için maliyet (life cycle costs) karþýlaþtýrmalarýnýn
yapýlabildiði durumlarda kaynaklarýn verimli
kullanýlmasýna katký,
Saðlýk ve sosyal açýdan faydalar: Hayat kalitesini
yükseltme ve mal/hizmetlerin yüksek kalite
standartlarýnýn yaygýnlaþmasýný saðlamak,
Tabii ki birde politik açýdan faydalar var, bu konuya
fazla girmiyoruz.
Genel sonuç ve tavsiyeleri özetlersek, ABdeki
kamu otoritelerine, çevreci ürünler için mutlaka daha
pahalýdýr veya daha ucuzdur denemeyeceði, mümkün
olan durumlarda ürünler arasýnda mutlaka hayat
döngüsü maliyeti (satýnalma, iþletme ve faydalý ömür
sonunda bertaraf maliyeti) karþýlaþtýrmasý yapýlmasýný
(ancak bu karþýlaþtýrmanýn deðerlendirme
kriterlerinden birisi olacaðýnýn kamu ihale
dokümanlarýnda açýkça belirtilmesi zorunludur);
böylece örneðin alým maliyeti daha yüksek olan
çevreci bir ürünün iþletme giderlerinin ise daha
düþük olabilmesi ile yapýlacak ekonomik analiz
neticesinde tercih edilebileceði, böylece firmalarýn
çevreci ürünler geliþtirmelerinin teþvik edilmesi,
ayrýca katý fiyat kýstasý uygulanmazsa üretimi artacak
çevreci ürünlere Kamunun ivme vermesi ile genel
talebin artacaðý, ayrýca kamu alým otoritelerinin
mümkün olan durumlarda alýmý yapýlacak mal ve
hizmetler için fonksiyon bazlý yaklaþým göstermelerinin
(standart ve çevreci ürün karþýlaþtýrmasý yapýlýrken
ürün fonksiyonunun ve fonksiyon alanýnýn ayný bazda
ele alýnmasý) önemi vurgulanmaktadýr.
AB Komisyonu bu konunun sýký takipçisi olacaða
benzemekte, ayrýca çevreci ürünlerin
deðerlendirilmeleri konusunda bir bilgi aðý kurularak
tecrübelerin paylaþýlmasý öngörülmektedir. Yani uzun

vadeli çýkarlar düþünüldüðünde Kamu otoriteleri yine
biraz yük alarak öncülük yapacaklardýr. Mesela, yýllar
önce en problemli ve pazar bulmasý zor görünen geri
dönüþtürülmüþ plastikler içinde yine akla kamu
yatýrýmlarý kurtarýcý olarak geliyordu (banklar, oyun
parký malzemeleri, yol yapýmýnda kullanýmlar v.b)

2. AB Komisyonunun 2006 yýlý Çevre
Raporundan bazý tespitler ve öngörüler:
Ýncelenen baþlýklar þunlardýr; Ýklim deðiþikliði,
Biyoçeþitlilik, Çevre ve Saðlýk, Kaynak kullanýmý, Çevre
mevzuatýnýn iyileþtirilmesi ve takibi.
a. Ýklim deðiþikliðine karþý alýnacak tedbirler AB için
öncelikli konulardan biri olma özelliðini korumaktadýr.
Ýklim deðiþikliði ve enerji politikalarý arasýndaki
baðlantýlar da 2006 yýlýnýn hararetli münakaþa konularý
arasýnda yer almýþ bulunmaktadýr. ABdeki
karbondioksit (CO2) emisyonlarýnýn yarýsýný temsil
eden enerji yoðun çalýþan 10.000 civarýndaki iþletme
2005 yýlý emisyonlarýný bildirime mecbur tutulmuþlardýr.
Uluslararasý bir anlaþmaya varýlýncaya kadar, Komisyon
ABnin tek taraflý olarak sera gazlarý emisyonlarýný
2020 yýlýna kadar % 20 azaltmasý (1990 yýlý baz
alýnarak) önerisinde bulunmuþtur. Yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerji temininin teþviki de
gündemdedir. Alýnacak ilave tedbirlerle ilk 15 AB
üyesi ülkelerin 2010 yýlý itibari ile Kyoto Protokolü
hedeflerini tutturmalarý beklenmektedir.
b. Biyoçeþitlilik: Biyoçeþitliliðin (biodiversity) hýzla
azaldýðý gözlemlenmektedir. 2010 yýlý itibari ile bu
kayýplarýn durdurulabilmesi için AB aksiyon planlarý
hazýrlanmýþ ancak öngörülen hedefler için çok daha
fazla gayret sarf etmek gerekmektedir. Deniz
alanlarýnýn ve topraðýn korunmasý ve ekolojik sistemin
sýhhate kavuþmasý için Komisyon tarafýndan gerekli
politikalar ve stratejiler geliþtirilmekte ve bunlarýn
Direktif haline dönüþtürülmesi için gerekli politik
uzlaþma saðlanmýþ bulunmaktadýr. Eko sistemin
tahrip edilmesinin ABde büyük zararlara yol açtýðý
da tespit edilmiþ olup, örneðin Portekizdeki orman

yangýnlarýnýn yol açtýðý yýllýk üretim kaybý 300 milyon
Euro civarýndadýr.
c. Çevre ve Saðlýk: Her yýl Avrupada 370.000 civarýnda
insanýn hava kirliliði ile ilgili hastalýklardan öldüðü
tespit edilmiþtir. Örneðin Hollandada hastalýklarýn
% 2  5 arasý kýsmýnýn hava kirliliði, evlerdeki nem,
vb. sebeplerden meydana geldiði tahmin edilmektedir.
Komisyon bu durumu göz önüne alarak Emisyon
üst limitleri Direktifi için 2020 yýlýndan itibaren
uygulanmasý düþünülen deðiþiklik önerileri
hazýrlamaktadýr, ayrýca görüþe açýlan Hava kalitesi
çerçeve Direktifi üzerindeki görüþmelerde halen
devam etmektedir. Diðer bir önemli geliþmede,
görüþmeleri tamamlanarak onaylanan (1 Haziran
2007de yürürlüðe girdi) ve getirdiði maliyetler
yanýnda Avrupa Kimya Endüstrisinin daha rekabetçi
olmasýný ve daha modern teknolojiler kullanmasýný
saðlamasý umulan REACH (Registration, Evaluation
and Authorisation of CHemicals) olmuþtur. Komisyon
sistemin uygulanabilmesi için kurulacak olan AB
Kimyasallar Ajansýnýn kuruluþ çalýþmalarýna katkýda
bulunacaktýr.
d. Kaynak Kullanýmý: AB Komisyonunun, Avrupanýn
geri dönüþümü tam benimseyen bir topluluk haline
gelmesi ana amacý ile hazýrladýðý ve tercih edilecek
atýk geri kazanýmý metodlarý için hayat döngüsü
analizi yaklaþýmýný esas alan ve atýk yönetimi
hiyerarþisine esneklik getiren, atýk önleme ve azaltma
planlarýnýn ülkeler tarafýndan hazýrlanmasýný öngören,
özellikle gýda sanayi için önemli olan yan ürün/atýk
ayrýmýný ve ayrýca herhangi bir maddenin atýk olmaktan
çýkýp ürün sayýlma durumunu kriterlere baðlayan
Çerçeve Atýk Direktifi deðiþiklik taslaðý görüþe
açýlmýþ olup halen hem Bakanlar Konseyinde hem de
Avrupa Parlamentosunda tartýþýlmaktadýr (Bu konuyu
Mart  Nisan 2006 sayýlý yazýmýzda detaylý olarak
iþlemiþtik).
Hýzla artan atýk durumundaki elektrikli ve elektronik
ekipmanlar için çýkartýlan RoHS (1 Temmuz 2006dan
itibaren aðýr metallerin kullanýmýnýn kýsýtlanmasý),
WEEE (atýk elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn ayrý
toplanmasý, geri dönüþümü /geri kazanýmý) Direktifleri
yürürlüðe konulmuþtur (WEEE Direktifine karþýlýk
gelen yönetmelik büyük bir ihtimalle 2008 yýlý sonuna
kadar ülkemizde de yürürlüðe girecektir).
Aðustos 2006da Fildiþi Sahilinde ortaya çýkan ve

AB kaynaklý illegal tehlikeli atýk skandalý üye ülkelerin
atýk trafiði konusunda yeteri kadar hassas
davranmadýklarýný göstermiþtir (daha evvelki
yazýlarýmýzda bahsetmiþtik), 2005 yýlý bulgularý ise
atýk trafiðinin % 48 kadarýnýn illegal olduðunu iþaret
etmektedir. Komisyon bu konudaki mevzuatta daha
sert tedbirler uygulanmasýna çalýþacaktýr.
Komisyonun 2007 yýlý için planladýðý aktivitelerden
birisi de Kamu otoritelerince gerçekleþtirilecek
alýmlarda çevreci ürünlere daha fazla yer verilmesini
tavsiye etmek ve bu konuda bir iletiþim ve bilgi
paylaþým altyapýsýný teþvik etmek olacaktýr.
e. Çevre Mevzuatýnýn iyileþtirilmesi ve takibi: Özellikle
verimliliði arttýrma ve maliyet düþürmeyi saðlamak
amacý ile Komisyon tarafýndan teklif edilecek yeni
çevre politikasý enstrümanlarýnýn tespitinde ekonomik,
sosyal ve çevresel etki deðerlendirmelerinin
hazýrlanmasý gerekli görülmektedir. Üye ülkelerin AB
mevzuatýna uyup uymadýklarýnýn takibi neticesinde
de 420 mevzuat ihlal vakasý tespit edilmiþtir
(Komisyonun ihlalleri takibinde biraz fazla politik ve
yumuþak davrandýðý konusunda AB çevrelerinde
epeyce þikayet olduðunu da bu arada belirtelim).
Komisyonun yaptýðý bir tespite göre Çevre Mevzuatýnýn,
tüm mevzuatýn idari masraflara yükü dikkate
alýndýðýnda % 4 gibi bir yer tuttuðu görülmektedir.

3. Zincir Marketlerin Çevre konusundaki
faaliyetleri :
Þimdiye kadar bazý yazýlarýmýzda zincir marketlerin
veya satýþ noktalarýnýn ambalaj ve ambalaj atýklarý
konusundaki yükümlülükleri ve ilgili faaliyetlerinden
bahsetmiþtik. Özellikle ülkemizdeki son ambalaj
atýklarý yönetmelik deðiþikliði bu konuda satýþ
noktalarýnýn (200 metrekareden fazla kapalý alaný
olanlar) rolünü daha da belirginleþtirdi. Biraz AB
cephesine bakarsak, özellikle zincir marketlerin çevre
konularýnda yeni yaklaþýmlarýný ve ayrýca bunlarý bir
pazarlama ve reklam enstrümaný olarak
benimsediklerini görüyoruz. Yaklaþýk 12 yýl evvel
Avrupada katýldýðým bir toplantýda, ambalaj atýklarý
için açýk sahasýna konteynýr bile koymaya razý olmayan
bir market anlayýþýna þahit olmuþtum ama durum
artýk biraz kanuni zorunluluk, biraz rekabet þartlarý,
biraz da gönüllülük nedenleri ile deðiþmiþ görünüyor

(esasýnda ülkemizde de pek farklý deðil). Bu yeni
yaklaþýmlarý özetlersek:
a. AB sýnýrlarý içinde ve dýþýnda daha çevreci bir
tarýmý teþvik ediyorlar ve gerektiðinde etki
deðerlendirmesi yaptýrýyorlar,
b. Ürünü riske atmayacak þekilde, kullandýklarý
ambalajýn azaltýlmasý ve geri dönüþümlü olmasýna
dikkat ediyorlar, yenilenebilir kaynaklardan üretilen
ambalaj malzemeleri giderek daha önem kazanýyor,
c. Ulaþýmda tasarruf yapýlmasýna çalýþýyorlar. Bu
durum hem aldýklarý mallarýn nakliyesi hem de
müþterilerinin maðazalara gelirken daha az yakýt
harcamasý, toplu taþým araçlarýný kullanabilmeleri için
yeni imkanlar yaratmayý hedef alýyor,
d. Maðaza içi enerji tüketiminde tasarruf yapmaya
çalýþýyorlar. Bu durum hem maðaza inþasý sýrasýnda
iyi bir yalýtýmý hem de operasyon sýrasýnda verimli
ekipmanlarla çalýþmayý gerekli kýlýyor. Ayrýca enerji
temininde yenilenebilir kaynaklardan üretilenden
faydalanmaya çalýþýyorlar.
e. Çevreci sivil toplum kuruluþlarý ile beraber
çevreci ürün tanýtým ve teþvik kampanyalarý
düzenliyorlar. Ancak tüketici için fiyat çok mühim
bir faktör olduðundan çevreci ürünlerde vergi teþviki
talep ediyorlar.
f. Ürün Etiketlerinde, sözkonusu ürünün pazara
sürülmesinin çevresel etkileri konusunda tüketicileri
bilgilendirmeye çalýþýyorlar. Ancak bu konudaki
tartýþmalar sürüyor.
g. Uluslararasý düzeyde faaliyette bulunan zincir
marketlerde kurduklarý bilgi paylaþým aðý ile bu
konulardaki tecrübelerini yeni yatýrýmlarýnýn daha
verimli olmasý için kullanýyorlar (Aslýnda bu konu
çeþitli sektörlerde faaliyette bulunan tüm uluslararasý
firmalar için geçerli. 2006 yýlýnda Brükselde katýldýðým
bir konferansta tanýnmýþ bir bira üreticisi en modern
ve en çevreci fabrikalarýný Afrikada kurduklarýný
belirtmiþti).
Doðal olarak bu faaliyetlerin tümünü giderek
yaygýnlaþan bir þekilde ülkemizde de göreceðiz.
Hepinize saygýlar sunarým.
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Almanya Atýklarýn Sevkiyatý
ile Ýlgili Yasa Taslaðýný
Duyuruyor
27 Þubat 2007 tarihi itibarýyla atýk

sevkýyatý yönetmeliði (WSR) ve Basel

Cezalar

sevkýyatý yasasýný fesheden ve diðer yasal

Konvansiyonu yansýtýlacak. Ýhracat þartlarýný

Taslakta idari cezalar hakkýnda, Yasa ile

hükümleri deðiþtiren yasa taslaðý ile Avrupa

AB Anlaþmasýnýn yeni ya da deðiþtirilmiþ

ayný zamanda yürürlüðe girmek üzere bir

Topluluðunda atýk sevkýyatý ile ilgili yasal

hükümlerine uygun hale getirmek, bazý

Karar çýkarýlmasý isteniyor. Yönetmeliði ihlal

iþlemlerde yönetmeliklerin uygulanmasý ile

seçenekleri kesinleþtirmek ve cezalara ait

etmeye kalkanlara bazý durumlarda ceza

ilgili karar taslaðý (Atýk sevkýyatýna ait idari

kurallarý koymak için WSRnin deðiþtirilmesi

verilecek. Özellikle daha Almanya sýnýrlarýný

cezalar hakkýnda Karar  AbfVerbrBussV -

gerekecekti. Yeni kurallar Alman

bile geçmeden ithalat ve ihracat yasaklarýný

30 Mart 2007) olarak bilinen iki yasa

Parlamentosu ve Federal Konseyinde kabul

ihlal eden yasadýþý atýk ithalatý ve ihracatýna

taslaðýnýn Alman kabinesinde kabul

edildikten sonra 12 Temmuz tarihinde

ceza konabilir.

edilmesinin ardýndan atýk sevkýyatý cezalarý

yürürlüðe girebilir.

artabilir ve izleme konusuna açýklýk
getirilebilir yorumu yapýlýyor.

Örneðin karayollarýndaki ve limanlardaki

yasadýþý sevkýyatýn çok fazla olmasý

izleme konusunda yetkili makamlara daha

nedeniyle ciddi ihlaller için kesilen ceza

Almanya yasa dýþý atýk ithalatýnýn

iyi bir zemin saðlamak istiyoruz. Ayrýca aðýr

100.000e çýkabilir. Bu cezalarýn yanýnda

gelecekte ele alýnmasýnda daha tutarlý bir

ihlallere yönelik cezalar da iki katýna

suçlular ayrýca Alman Ceza Yasasýna tabi

yaklaþým benimsemek istiyor. Genel atýk

çýkarýlmalý, diyor Çevre Bakaný Sigmar

olacak.

sevkýyatý taslaðýnda atýklarýn imha

Gabriel.

edilmesinde kendine yetebilme ihtiyacý

Diðer detaylar

üzerinde duruluyor ve bunun kapsamý

Kontrolümüzün artýk güçleneceðini

Bu kararýn amacýnýn yaptýrýmlar için

evlerden gelen karýþýk belediye atýðýný da

umuyoruz. Ne yazýk ki, Alman atýklarýnýn

yönetmelik belirleme zorunluluðunun

içerecek þekilde geniþletiliyor. Buna göre

yasadýþý nakliyesi yakýn geçmiþte özellikle

uygulanmasýný kolaylaþtýrmak olduðu

bertaraf edilmesine karar verilen ve

doðu Avrupadaki komþularýmýza tekrar

belirtiliyor. Ýdari ceza hükümlerinin gözden

Almanyadan gönderilecek olan atýklarýn

tekrar yapýldý.

geçirilmiþ AB yasasý ile daha hýzlý

yurtiçinde bertaraf edilmesine yurtdýþýna

düzenlenmesini saðlanabilir.

göre öncelik verilmelidir. Ayný þekilde AB

Mevzuat taslaðýna göre devletler özellikle,

üyesi devletlerdeki bertaraf iþlemleri baþka

devlet gümrüklerinin ve Devlet Ticari Nakliye

Bu kararýn belediyelere hiçbir masraf ya da

bir ülkedeki bertaraf iþleminden öncelikli

Bürosunun da yardýmýyla, atýk sevkýyatýnýn

ilave idari maliyet getirmeyeceði ekleniyor.

olmalýdýr.

izlenmesinden sorumlu olacak. Devlet Çevre

Ayrýca, Bakanlýða göre, ekonominin geneline

Kurumu (UBA) Almanya içinden atýk geçiþi

de hiçbir ilave maliyet yansýmaz. Bu Karar

ile ilgili kararlardan sorumlu olmaya devam

sonucunda fiyatlarýn yükselmesi beklenmiyor.

Deðiþtirilen mevzuatta Alman yasasý
benimsenerek, gözden geçirilmiþ AB atýk
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Küçük ihlaller için kesilen ceza azaltýlarak
50.000 yerine 20.000 olacak. Ancak,
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Hollanda Ambalaj Yönetmeliði
Büyük Ölçüde Deðiþiyor

Yeni vergi sisteminde Nedvang iþletme

bir geri dönüþüm oranýna ulaþýlmasý

Bu yasa taslaðýnýn uygulamaya

maliyetlerini atýk fonuna bildirmekle yükümlü

hedefleniyor. Hollandanýn bugünkü

geçmesiyle birlikte her tür ambalaj

olacak. Yerel otoritelerde hizmetlerinin

durumuna bakýldýðýnda çevre için ayrýlan

malzemesi tek bir merkezden yönetilecek.

karþýlýðýný atýk fonundan talep edecekler.

ekonomik alt yapýnýn ve geri dönüþüm

Böylelikle bütün ambalaj üretimi yapan,

sonucunda ambalaj üreticileri artýk ambalaj atýklarý yönetimi için daha yüksek ücretler

Hükümet ve sanayi bu sistemin devreye

yüzdelerinin Avrupanýn çok üstünde olduðu

ambalaj atýklarýný toplayan, iþleyen firmalarýn

girmesi ile paranýn nasýl harcandýðýný

görülüyor. Ayrýca cam ve kâðýt toplanmasý

ve belediyelerin bilgi birikimlerinden

ödeyecekler. Nedvang (Çevko vakfý benzeri bir kurum) yönetim müdürü Jan Storm ambalaj

izleyecek. Bu durumda üreticilerin yeni

konusunda da oldukça baþarýlýlar. Son 10

Nedvang yararlanabilecektir. Nedvang ayrýca

üreticilerinin karþýlaþacaðý yükümlülükler üzerine yaptýðý açýklamalarda þunlara deðindi.

organizasyonu burada önemli bir rol

yýlda ticarethanelerden çýkan plastik atýklarýn

100.000 hane halký tarafýndan üretilen

oynayacak.

toplanmasý ve ayrýlmasýnda büyük geliþmeler

CO2 emisyonunun azaltýlmasýný hedef olarak

Hollanda hükümetinin ambalaj ve ambalaj atýklarý ile ilgili imzaladýðý yeni yasa taslaðý

Yeni sistem için uygulanmasý planlanan

Bu vergi sistemi uygulamaya geçer

elde edildiði halde, evsel plastik atýklar

belirleyip, bu konuda da sanayi ve hükümet

üreten ve 2008 ila 2012 yýllarý arasýnda

ücretler, Nedvangýn halen uyguladýðý

Cam bir rastlantý sonucu yeni sistemde

geçmez, þu an yürürlükte olan 3 verginin

konusunda henüz iyi organize olunamamýþtýr.

iþbirliði ile çalýþmalara baþladý.

da ambalaj üretecek firmalarýn atýk yönetim

ücretlerden daha yüksektir. Yeni ücretler

de eski sisteme benzer bir þekilde

yerini alacak. ( Ambalaj, görsel kirlilik ve

Bununla birlikte Jan Storm yaptýðý

Nedvang; ambalaj atýklarý toplanmasý

sistemleri için 250 milyon Euro üzerinde

ilk önce parlamento tarafýndan onaylanacak

fiyatlandýrýlmýþtýr. Maliye bakanlýðýnýn eski

atýk yönetim sistemi ile ilgili olanýn )

açýklamada, Nedvang ve belediyelerin ortak

konusunda tedbir almak, koordinasyonu

bir ödeme yapmalarý gerekeceðini duyurdu.

ve akabinde bu oranlar resmen ilan

sisteme benzer vergileri muhafaza etme

Böylelikle üretici daha az idari iþler ve

bir noktada buluþmasýyla, belediyelerin bilgi

saðlamak, finans toplamak ve iþin yanýnda

Yapýlan bu ödemeler hükümet tarafýndan

edilecektir. Bunun ne zaman olacaðý

isteðine raðmen, Alüminyum fiyatý genel

bürokrasiyle uðraþmýþ olacak, bu da sanayi

birikiminden ve tecrübesinden de

proses aþamasýnda da firmalarýn

bir vergi adý altýnda toplanacak. Toplanan

bilinmiyor ama muhtemelen bu yýlýn sonu

metal fiyatlarýn oranlarýndan 10 kat daha

için daha yüksek bir verim anlamýna gelecek.

faydalanýlarak plastik ambalaj atýklarýnýn

karþýlaþacaðý yükümlülüklere yardýmcý olmak

bu vergilerden oluþan fon ile atýk toplama

yani 1 Ocak 2008e kadar gerçekleþmesi

fazladýr. Plastik ve kâðýt için olan ücret

Vergi artýþýnýn asýl maliyetleri de tüketiciye

toplanmasý konusunda gelecek yýllar için

amacýyla 2005 yýlýnda kuruldu.

ve geri dönüþüm iþini yapacak firmalara

bekleniyor.

Nedvangýn bugünkü fiyatlarýndan 3 kat

yansýyacak.

hedeflenen rakamlara ulaþmanýn mümkün

ödeme yapýlacak. Ambalaj üreticilerinden
bunun dýþýnda bir ödeme yapmalarý
beklenmeyecek.
Daha önceki uygulama, yenisinin
onaylamasýnýn ardýndan çok yakýnda sona
erecek. Bunun sonucunda da üreticilerin
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yaratacaktýr.

Hollanda hükümeti, hâlihazýrda ambalaj

Tablo 1: Ambalajda geçici fiyatlar (Kg baþýna düþen Euro cinsinden tutar.)
Materyal

Birincil Ambalaj
(Tüketici)
 0.0485 (0.049)
 0.6069
(0.062-metaller)
Diðer metaller
0,1200
(0,062-metaller)
Plastik
 0,3377 (0,101)
Kâðýt ve Karton  0,0684 (0,0019)
Ahþap
 0,0242 (0)
Diðer Materyaller  0,1180(0)
Cam
Alüminyum

Ýkincil /
Üçüncül Ambalaj (Ticari)
 0.0170 (0)
 0.2139 (0)
 0.0421 (0)
 0.1185(0)
 0.0240 (0)
 0.0085(0)
 0.0414(0)

daha fazladýr. (Bu fiyatlar Belçika ve Fransa
düzeyini aþtý.)

Vergi, yýllýk bazda tespit edilen toplam

olduðunu sözlerine ekledi.

miktarýn bir kýsmý olarak toplanýr. Bu

Plastik atýklarýn verimli bir þekilde

Yeþil nokta üyesi ülkelerdeki firmalar

miktardan 250 milyon Euro kamu fonuna

toplanmasý saðlanýp, % 38-42lik bir geri

atýðýn toplanmasý ve geri dönüþüm

115 milyon Euro ise atýk fonuna aktarýlýr.

dönüþüm oranýna ulaþýldýðýnda küçük PET

ürünlerinin pazara sunulmasý için atýk

Ambalaj atýklarý fonunda toplanan para,

þiþeleri de kapsayan uzun süreli bir depozito

yönetim sistemine para ödüyorlar. Hollanda

sanayinin 2006 ve 2007 yýlýna ait henüz

programý olmayacaktýr.

daha az hammadde kullanýmý ile daha fazla

Tablodan da anlaþýlacaðý üzere alüminyum

firmalarý ise þimdi doðrudan hükümete

ödenememiþ 11 milyon Euro görsel kirlilik

Evsel plastik ambalaj atýklarýnýn ayrý

ambalaj üretmeleri ve daha çevreci ambalaj

en yüksek fiyata sahip olacak ve bunu

vergi ödeyecekler. 2006 yýlýnda yeni ambalaj

programýna borcu olmasýna raðmen yeterli

toplanmasý için nedvangýn uygulamaya

malzemelerini tercih etmeleri saðlamak

sýrasýyla plastik ve kâðýt izleyecektir. En

yasasý üreticilere çeþitli yükümlülükler

olacaðý düþünülmektedir.

koyduðu pilot programa ve NIPO(araþtýrma

hedefleniyor.

büyük fiyat deðiþimi kâðýttadýr. Kâðýt

getirdiði zaman Nedvang üyesi firmalar

Plastikler

örgütü) tarafýndan yapýlan çalýþmalara

Hollanda hükümeti bu uygulamaya

ekonomik bir deðere sahiptir. Yeni sistemde

hala Kasým 2005te yapýlan SVM Paktýnýn

Hollanda plastik endüstrisi için en büyük

tüketiciler tarafýndan olumlu tepkiler geliyor.

geçilmesiyle, sürdürülebilir üretim yapan

malzemenin deðeri taban fiyatýna göre deðil,

(Endüstrinin ambalaj atýklarý için yaptýðý bir

sorun 2005 yýlýnda ancak % 22lik bir geri

Bu da Nedvang çalýþanlarýný motive ediyor.

ambalaj endüstrisinin CO2 emisyonlarýný da

çevre emisyonuna göre ödeme

akit) aidatýný ödüyorlardý.

dönüþüm oranýna ulaþýlabilmesidir. 2009

Öyle ki her 10 tüketiciden 9u plastik atýðýn

azaltabileceklerini ifade etti.

yapýlacaðýndan dolayý önemli bir fark

yýlý için % 38, 2012 yýlý için ise %42lik

diðer atýklardan ayrý toplanmasýný istiyor.

Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2007

Þu sýralardaki en önemli hedef, yýlda
üretilen 2,8 milyon ton ambalaj için % 65
oranýndaki geri dönüþüm hedefinin
tutturulmasýdýr.

Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2007
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