Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre

Avrupa Birliði
Kurumlarý arasýnda
bazý Çevre Hukuku
kavgalarý/yeni Çevre
Kanunumuz

ülkenin kendi kendine yeterli olmasý gerektiði

fazla dikkate alýnacaðýný belirtmiþti. Ancak

fazla ilgi göstermesini talep ediyorlar. Kimyasal

prensibinden (self sufficiency principle) ve gereðinde;

hepimizin bildiði gibi sýnýr ötesi atýk trafiði her

ve tehlikeli atýklarýn bir kazada üçüncü kiþilere

atýðýn oluþtuðu bölgede mümkün mertebe iþlenmesi

zaman için hassas ve sýcak bir konu olmasý nedeni

verebileceði zararlar için ilgili þirketlere mali

ve bertarafý prensibinden (proximity principle)

ile anlaþmazlýk potansiyeli içeriyor.

mesuliyet sigortasý yaptýrma yükümlülüðü de bu

hareketle bu atýklarýn ülkeye giriþine izin
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Sayýn Meslektaþlarýmýz,

raðmen ve henüz tek yönlü tüm ambalajlar için

söylüyorlar. Ombudsmanýn yorumlarýna katýlmadýklarýný

(ithal edilenler dahil) tüm ülkeyi kapsayan etkin

ve cevap hazýrlayacaklarýný bildirdiler. AB Komisyonu,

Sizlere daha evvel bu sütunlarda, Avrupa Birliðinde

bir depozito sisteminin iþlediði gözlemlemeden

çevre hukuku ihlallerinde bir müddettir artýk eskisi

kanun ve yönetmelik ihlallerinin 1/3ünden fazlasýný

(1.5.2006da yeni uygulama yürürlüðe girdi, bu

kadar etkin olmadýðý konusunda tenkit ediliyordu,

çevre konusunun teþkil ettiðini aktarmýþtým. Tabii

konuda evvelki sayýmýzdaki yazýmýzda kýsa bir

herhalde bu yeni durum onlar için ayrý bir darbe ve

ki bu ihlallerin ele alýnýþý çeþitli safhalarý içeriyor

bilgi vermiþtik, hem oldukça komplike hem de

yýpranma vesilesi oldu. Ama demokrasinin tüm

ve gerektiðinde iþ Avrupa Adalet Divanýna kadar

þimdiden hakim durumun kötüye kullanýlmasý

kurumlarý ile iþlemesinin ve herkesin sýrasýnda hesap

gidiyor. AB Komisyonu bu tip olaylarda genellikle

sayýlabilecek haksýz rekabet yaratmaya aday

verme durumunda kalabileceðinin iyi bir örneði

ilk müracaat ve olaya müdahale mercii oluyor, ancak

uygulamalarýn baþladýðý bir konu) AB

bence.

bazen Komisyonun uygulamalarý da þikayet konusu

Komisyonunun bu dosyayý Aralýk 2005de kapatma

Avrupa Birliði içindeki kurumlar arasý anlaþmazlýk

olabiliyor. Bunlardan birisi Almanya da ki depozito

kararý, ilgili endüstri kuruluþlarýnýn büyük

konularýndan bir tanesi de çok yeni olarak nihai þekli

uygulamalarý ile ilgili olarak, AB Ombudsmaný olan

tepkilerine neden olmuþtu. Bu durumu inceleyen

verilip kabul edilen Atýk Taþýma Yönetmeliði. Bir

N. Diamandourosun yakýn zamanda AB Komisyonu

AB Ombudsmaný, yeni depozito sistemine geçiþ

önceki yazýmýzda AB içindeki kargo taþýma

aleyhinde verdiði karardýr. Avrupa Parlamentosu

için yeterli hazýrlýk zamanýnýn tanýnmadýðý ve ilgili

faaliyetlerinin % 15inin atýk nakliyeleri olduðunu

tarafýndan belli süre için seçilen AB Ombudsmaný,

þirketlerin zora sokulduðunu, Komisyonun dosyayý

belirtmiþtik. Söz konusu yönetmelik AB Komisyonu

fonksiyon olarak AB kurumlarýndaki kötü yönetim

kapatma kararý verdiði tarihte de yeni sistemin

tarafýndan, olayýn hem Çevre hem de Ticaret yönü

konularýný (idari gecikmeler, bilgi vermeme, ayrýmcýlýk

yaygýn, etkin ve adaletli olarak uygulanabilirliði

gözetilerek hazýrlanmýþtý (tehlikeli atýk taþýmalarý ve

yapma ve yetkilerin kötüye kullanýlmasý v.b)

konusunda da bir fikir sahibi olunduðunun müphem

izinleri için de OECD Standardlarýnýn benimsenmesi

inceleyebilir ve bunlarýn düzeltilmesini ilgili idareden

olduðunu raporunda belirterek, Komisyonun esas

ve Basel Konvansiyonuna uyum amaçlanmýþtýr).

talep edebilir, gerektiðinde arabuluculuk yapar, eðer

amacýnýn iþin içinden sýyrýlarak politik mülahazalarla

Ancak hem AB Konseyi, hem de Avrupa Parlamentosu,

yinede olumlu bir neticeye varýlamazsa, Ombudsman

olaydan mümkün mertebe uzak durmak olarak

iþin ticaret yönünü ikinci plana atarak Çevre ayaðýnýn

durumu Avrupa Parlamentosuna rapor edebilir.

göründüðünü belirtmiþtir. Bu durumun önemli bir

çok daha önemli olduðuna karar verdi. Bu durumda,

hukuki yanlýþlýðý iþaret ettiði de belirtilmiþtir.

üye ülkeler geri kazaným amaçlý olarak baþka ülkelere

Almanyadaki içecek ambalajlarýna depozito

Ombudsmanýn bu kararýný destekleyen endüstri

atýk gönderilmesini daha düþük standardlar

uygulamalarý (0,1-3,0 litre arasý) AB Komisyonu

çevreleri, en azýndan bu konuda maruz kaldýklarý

mevcudiyetini öne sürerek gereðinde bloke

tarafýndan Avrupa Adalet Divanýna götürülmüþ ve

mahkeme masraflarýnýn tazmin edilmesi gerektiðini

edebilecekler. Özellikle AB içindeki ülkelerde diðer

buradan çýkan kararlarý Almanya'nýn kendi

söylüyorlar. AB Komisyonu yetkilileri ise Ombudsmanýn

üye ülkelerden kendilerine evsel atýk gönderilmesini

anlayýþýna göre yorumladýðý þikayetlerinin varlýðýna

verdiði rapora çok öfkeliler ve yetkilerini aþtýðýný

evsel atýk geri kazaným ve bertarafýnda her üye

kanunla getirildi. Bunun da detayý yeni

vermeyebileceklerdir. Özellikle Çek Cumhuriyetinde

Bu arada, Çevre Kanununda bazý deðiþiklikler ve

Almanyadan gönderilen evsel atýklarýn yanlýþ beyanlarla

ilaveler yapan ve bir müddettir TBMMde bekleyen

ülkeye sokulup, herhangi bir geri kazaným yapýlmadan

yasa tasarýsý, Tuzlada ortaya çýkan tehlikeli atýk

Kanýmca Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn eli kolu baðlý

bazý bölgelere ve terkedilmiþ tesislere gömüldüðünün

ihtiva eden varillerinin de etkisi ile Nisan ayý

olmaktan çýkarýlarak direkt olarak yaptýrým uygulayabilir

ortaya çýkmasý ve benzer olaylarýn bu kararlarýn

sonunda hýzla kanunlaþtý ve böylece yeni bir Çevre

hale getirilmesi olumlu olarak deðerlendirilmeli.

alýnmasýnda etkili olduðunu düþünüyorum. Ayrýca AB

kanunumuz oldu. Yeni metin mutlaka tüm

Ancak oluþturulacak bir özerk Çevre Gözetim

komisyonunun hazýrladýðý ve üzerinde görüþmelerin

meslektaþlarýmýzda mevcuttur. En önemli

Kurumunun da kanuna baðlý yönetmeliklerin

devam ettiði, atýk azaltma ve geri dönüþüm stratejisi

deðiþikliklerden birisi ise Valiliklerde olan idari

uygulanmasýný (resmi ve özel kurumlar tarafýndan)

ve çerçeve atýk yönetimi taslaðýnda yukarýda belirtilen

yaptýrým ve para cezasý kesme yetkisinin artýk

izleyerek raporlama, görüþ verme ve özellikle kanunda

prensiplere özellikle vurgu yapýlmasý konusunda bazý

Çevre ve Orman Bakanlýðýna ve Bakanlýðýn yetki

belirtilen para cezalarýnýn (belli miktardan yüksek

üye devletlerin ýsrarlý olduklarý öðrenilmiþtir.

devredeceði kurumlara geçmiþ olmasýdýr. Para

olanýnýn) ve kapatma/faaliyet durdurma gibi

cezalarýnda da önemli artýþlar yapýlmýþtýr. Ayrýca

yaptýrýmlarýn ilk temyiz veya kesin karar makamý

Komisyon ise, iþin ticaret tarafýnýn ihmal edilmesinin

faaliyetleri sonucu çevre kirliliðine sebep olabilecek

olarak görev yapmasý (bilahare adli mercilere baþvurma

ABdeki atýk geri dönüþüm/geri kazaným piyasasýnýn

þirketlerin çevre yönetim birimi kurmalarý,

hakký elbette saklý olacaktýr), bu gibi yaptýrýmlarýn

iþlemesine engel teþkil edeceðini söylemekte,

dolayýsýyla iç denetimlerini yapmalarý veya

siyasi iradeden biraz baðýmsýz olarak uygulanmasý

ayrýca illegal atýk trafiðinin ve dava konusu olacak

Bakanlýðýn yetkilendirdiði kuruluþlardan hizmet

ve popülizm yapýlmadan toplumun tüm kesitlerinde

anlaþmazlýklarýn artabileceðine dikkat çekmektedir.

almalarý mecburiyeti getirilmiþtir. Kanunun getirdiði

kabulü için belki daha faydalý olabilir. Ayrýca, Çevre

yönetmelikte belirlenecek.

Þerh konulduðu için konunun Komisyon tarafýndan

yeni bir oluþumda, strateji oluþturmak ve resmi

ve Orman Bakanlýðýndaki arkadaþlarýmýz Mayýs ayý

Avrupa Adalet Divanýna götürülmesi ihtimali

kurumlar arasýndaki çevre hukuku anlaþmazlýklarýna

sonunda AB tarama süreci kapsamýnda Brükselde

bulunmaktadýr.

çözüm bulmak için Baþbakanlýk bünyesinde Yüksek

AB yetkililerine prezantasyonlar yaptýlar ve birçok

Çevre Kurulu ihdas edilmesidir. Tabii ki kanun

ev ödevi ile dönmüþ olmalarýna raðmen temaslardan

çýkarmakla her þey bitmiyor. Yapýlan deðiþikliklerle

memnunlar. Baþarýlý olmalarýný diliyoruz. Hepinize iyi

ilgili olarak da 1 yýl içinde yeni yönetmeliklerin

bir yaz dönemi dilerim.

de hazýrlanarak yürürlüðe sokulmasý gerekmekte.
Zehirli Atýk Varilleri

Pratikte etkin olarak uygulanabilir yönetmelikler
yapabilmek kanunun prestiji açýsýndan çok önemli.

Bu yýl Mart ayýnda Brükselde düzenlenen 13.

Öte yandan Bakanlýðýmýzýn üst düzey yetkilileri,

Avrupa Ambalaj Hukuku Konferansýnda Komisyon

yine Tuzladaki variller dolayýsýyla gündeme gelen,

temsilcisi yeni düzenlemelerde, çevre kadar serbest

yeni tehlikeli atýk bertaraf tesislerinin kurulmasýnda

ticaret ilkelerinin ve bilimsel uygulamalarýn daha

ve iþletilmesinde ilgili sanayi þirketlerinin daha
Adalet Terazisi
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Yeni biyoplastikler rehberi
NatureWorks, kendi ürettiði poliaktik asitten (PLA)
yapýlmýþ doðada ayrýþabilen ambalajýn firmalar
tarafýndan etkin olarak kullanýlabilmesine yardýmcý
olmak üzere bir rehber çýkardý. birçok ülke doðada
ayrýþabilen ambalaj yönetiminin yollarýný aradýðý
için bu dokümanýn hazýrlanmasýna gerek
duyulmuþtur.

yardýmcý olmayý amaçlýyoruz, diyor.

Ýmalatçýlar ve dönüþtürücüler genellikle yerleþik
bir tedarik zincirine katýlan biyopolimerlerin ve
bitmiþ ürünlerin teknik bakýmý ve elden geçirilmesi
hakkýnda bilgi isterler, diyor NatureWorks.
Þirketin ürün direktörü Jim Hobbs Müþterilerin,
marka sahiplerinin ve perakendecilerin günlük
iþlerinde bizim doðal plastiðimizi kullanmalarýna

Doðada ayrýþabilen ürünlere geçiþe yol açan faktör
çevreci tüketicilerin yaný sýra geri dönüþüm
yasalarýdýr. NatureWorks firmasý, bazý tahminlere
göre bu pazarýn yýlda yaklaþýk %20 büyüyeceðini
söylemektedir. Bu geliþmeyi tetikleyen nedenlerden
biri de petrol fiyatlarýnýn artmasý sonucunda
geleneksel polimerlerin daha önce daha pahalý

Geçen sene ambalaj tedarikçileri çevreyle dost
ambalaja yönelik talebin giderek artacaðý
tahminlerine dayanarak, mýsýr baþta olmak üzere
çeþitli bitkilerden yapýlmýþ doðada ayrýþabilen
plastik türlerini piyasaya sürdü.

olan, petrol bazlý olmayan ambalajla ayný seviyeye
gelmesidir.
NatureWorks firmasý doðada ayrýþabilen ambalajýn
bir çeþidini yapmada kullanýlan PLAnýn elde ettiði
ticari baþarýlarýn sayýsýnda çarpýcý bir artýþ olduðunu
söylemektedir.
Gýda ambalajcýlarý geçen sene, petrol maliyetinin
artmasý nedeniyle, geleneksel plastiklerde yüzde
30 ile 80 arasýnda fiyat artýþýna þahit oldu. Bu
artýþlarla beraber bazý biyoplastik ürünler petrol
bazlý geleneksel ambalaj ile fiyat açýsýndan rekabet
edebilir hale geldi.

Daha az torba = Eco Emballages
için daha düþük gelir
davranýþý makul buluyoruz çünkü
görünüþe göre vatandaþ ve tüketici
çevresel hedeflerini yükseltiyor, diyor.
Eco Emballages için oyunun bir kuralý
da, önleme faaliyetlerine aðýrlýk verilince
gelir azalýyor, hayat böyle.

Genel Müdür Bernard Herodinin yorumuna göre,
Fransýzlarýn yeþil nokta örgütü Eco Emballagesýn
gelirinde geçen sene plastik torba kullanýmýndaki
azalma gibi faktörler nedeniyle 400 milyon Euro
civarýna kadar küçük bir düþüþ oldu.
EE & PLye yaptýðý açýklamada Önceki yýllarýn
rakamlarýnýn biraz gerisindeyiz, dedi. Önleme
faaliyetleri ve ambalaj aðýrlýðýndaki azalma
neticesinde Fransada ambalaj tüketimi artýk pek
artmýyor , dolayýsýyla da Eco EMBALLAGES de
etkileniyor.
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Dediðine göre, insanlarýn davranýþý artýk
tek kullanýmlýk plastik torba
stoklamayan perakendeciler tarafýndan
deðiþtirildi. Kasým 2003te, torba tüketimini
düþürmek için bir dizi önlem aldýlar. Yanýnýzda
torbanýz yoksa aldýklarýnýzý taþýmak için hiçbir
þey bulamayacaksýnýz. Gelecek yýl plastik torbalar,
bu konuda uygulamada herhangi bir deðiþiklik
yapamayacak olan sadece çok küçük iþletmelerde
verilmeye devam edilecek.

Bazý ambalajlarýn sadece aðýrlýðý deðil sayýsý da
azaldý. Örneðin, 2005 yýlý sonunda plastik torbalarýn
kabaca üçte biri ortadan kayboldu ve bu da bizim
gelirimizi düþürdü.

Fransa Çevre Bakanlýðý 2010 yýlýna kadar yürürlüðe
girecek olan bir yasaklama ile her yýl kullanýlan
15 milyar plastik torbayý 2006 yýlýnýn sonuna
kadar yarýya düþürmek istiyor. 2003teki tüketim
seviyelerine baz alýnarak belirlenen hedef bakanlýðýn
geçen sene Eylül ayýnda duyurduðu atýðý azaltma
çabalarýnýn bir parçasý. Bu hedefe ulaþmak için
tekrar kullanýlabilen torba kullanýmý teþvik ediliyor
ve yerel giriþimler baþlatýlýyor.

Herodin bundan þikayetçi deðil çünkü Eco
Emballages kar amacý gütmüyor. Biz bu tür

Genel olarak, Herodinin dediðine göre elde edilen
gelirden daha fazla harcama eðilimi 2006 ve 2007
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yýllarýnda da devam edecek.  ayýrma tesislerindeki
ayýklayýcýlarýn sayýsýný ve tonajý ve yerel yönetimlere
verdiðimiz desteði arttýrýyoruz. Bunlar, yerel
yönetimlerle yaptýðýmýz anlaþmamýzdaki taahhütlere
uygun (2005-2010 arasý).
Herodine göre, Eco Emballage'ýn gelirini
arttýrabilecek konulardan biri de evsel ambalaj
atýðý sayýlan ve sayýlmayanlar hakkýndaki kararda
yapýlabilecek deðiþikliktir. Þu anda çok küçük
firmalardan çýkan ticari ambalaj atýðý yerel
makamlar tarafýndan toplanmakta ama sonunda
Eco Emballages kutularýna gelmektedir, bu yüzden
gelir elde etmek yerine masraf ödüyoruz. Çevre
b a k a n ý N e l l y O l i n b u s i s te m i te k r a r
düzenleyebileceðini söyledi ama þimdiye kadar
bir haber almadýk. diyor. Ayrýca son olarak þunlarý
ekliyor ;
Almanyada büyük sorun olan ve ambalajlarýný
piyasaya sürmekle beraber bunlarýn atýklarý için
para ödemeyerek kayýt dýþý kalan firmalar,Fransa
da Eco Emballages'ýn gelirini ya da üye sayýsýný
fazla etkilemedi. Kayýt dýþý oranýmýz yüzde beþten
az , sadece çok küçük perakendeciler ve dükkanlar.
Bunun için planlý bir çaba göstermeye gerek yok,
bu bir sorun deðil ve yetkililer de bizim için güçlük
çýkarmayacak biçimde kontrol altýna aldý.

Kaynak: European Environment & Packaging Law

