Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Ambalaj Atýklarýnýn Atýk Sayýlmaktan Çýkma Durumu
(end of waste) ve Yönetmelikte Yer Alan Bedelsiz Verme
ile Ýliþkilendirilmesi Konusunda Temel Görüþler
yerlerde oluþan Ambalaj Atýklarýnýn atýk üreticisi
tarafýndan ayrý olarak biriktirilerek ilgili
Belediyenin Ambalaj Atýklarý toplama sistemine
veya Belediyenin yetkili kýldýðý lisanslý kuruluþa
bedelsiz olarak verilmesini öngörülmektedir.
Bu maddelerde 2 yükümlülük vardýr;
a. Ambalaj Atýklarý ayrý biriktirilerek sadece
Belediyenin yetkili kýldýðý lisanslý Kuruluþa
verilecek
b. Ambalaj Atýklarý için bir bedel talep
edilemeyecek
Bu konularýn Bakanlýk ile Sanayi Kuruluþlarý
ve Satýþ noktalarý arasýnda hukuki ihtilafa
sebep olduðu ve özellikle geridönüþüme
gönderilen kullanýlmýþ ticari ambalajlarda kalite
düþmesine ve kayýtdýþý durumlarýn artmasýna
sebebiyet verdiði de herkesin bilgisi
dahilindedir. Belirli bir hacme sahip, ayrýlmasý
ve biriktirilmesi ve hammadde olarak
geridönüþümcülerin talep ettiði niteliði
korumasý açýsýndan bir kalite kontrol sistemi,
yer tahsisi ve masraf isteyen bu kullanýlmýþ
ambalajlarýn sahip olduklarý deðerin baþka bir
kanala transferi büyük bir memnuniyetsizlik

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Malumlarýnýz olduðu üzere geçen sayýdaki
yazýmýzda da belirttiðimiz gibi ambalaj
atýklarýnýn kontrolü yönetmeliðimiz gereði ilk
defa toplanan Ambalaj Komisyonuna baðlý
olarak 10 adet alt komisyon 11-12 Haziran
tarihlerinde Çevre ve Orman Bakanlýðýmýzda
yapýlan toplantýlarda kuruldu. Temmuz ayýnýn
3. haftasýndan itibaren toplantýlar baþlýyor.
Biz de bu vesile ile AB gündeminde bulunan
popüler konulardan olan atýk sayýlmaktan
çýkma durumunu (end of waste), ülkemiz
gündeminin sýcak konusu olan ambalaj
atýklarýnýn bedelsiz verilmesi ile iliþkilendirerek
hazýrladýðýmýz ve bazý toplantýlarda
paylaþtýðýmýz görüþleri, sorunun çözümünde
yardýmcý olmasý dileði ile sizlerin dikkatine
sunuyoruz.
Kamuoyunun malumu olduðu üzere Çevre
ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan,
Ambalaj Atýklarý Yönetmeliðinin 5d, 2b ve 26.
maddelerinde konut, iþyeri, ticarethaneler,
satýþ noktalarý, fabrika, eðlence yerleri vb
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Kriter 2:
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Kriter 3: Teknik Gereklilikler
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Grup I
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yaratmýþ ve adalet duygusunu zedeleyen
boyuta varmýþtýr.
Bir fabrikadan diðer fabrikaya gönderilen
ara mal/ürün ambalajlarýnýn ve fabrikalardan
satýþ noktalarýna gönderilen ürünlerin grup
ve nakliye ambalajlarý hariç olmak üzere baþta
tüketim maddeleri ve diðer ürün ambalajlarýnýn
atýklarýnýn çöpten ayrý olarak biriktirilmesinde
ve Belediyenin iþaret ettiði sisteme bedelsiz
olarak verilmesinde bir sorun olmadýðý
varsayýlmaktadýr.
Durumu daha iyi tahlil etmek için öncelikle
Çevre Kanunumuzdaki atýk tarifi ile Ambalaj
atýklarý yönetmeliðimizdeki atýk tarifinin uyumlu
olmadýðý tesbitini yapabiliriz.
Atýk, Çevre Kanunumuzda; herhangi bir
faaliyet sonucu oluþan, çevreye atýlan veya
býrakýlan her türlü madde olarak
tariflenmektedir. Ambalaj Atýklarý
Yönetmeliðimizde ise tüm kullanýlmýþ ambalajlar
sahibi tarafýndan atýlmak istensin veya
istenmesin atýk tarifi içine sokulmuþtur. Biraz
sonra deðineceðimiz ve Ekim 2008 ayýnda
yeni revizyonu yürürlüðe giren AB Çerçeve
Atýk Direktifinde de Atýk tarifi þu þekildedir:
Sahibi tarafýndan atýlmak istenen veya atýlmaya
niyetlenilen veya atýlmasý talep edilen obje
veya madde. AB Ambalaj atýk Direktifi de
ambalaj atýðý tarifi için AB Çerçeve Atýk
Direktifine refere etmektedir.
Bizimde uyumlu olmamýz gereken AB
cephesine bakarsak yukarda bahsettiðimiz
revize AB Çerçeve Atýk Direktifinin 6.
maddesinin bir malzemenin atýk sayýlmaktan
çýkma durumu konusunda yeni bir düzenleme
getirdiðini görmekteyiz. Bu düzenleme AB
Ülkeleri arasýndaki ticarette karýþýklýk yaratan
durumlarýn önlenmesi (bazý ülkelere göre atýk
olmayanlar bazý ülkelere göre atýk statüsünde
olabilmektedir), geridönüþüm kapasitelerinin
arttýrýlabilmesi, gereksiz idari yüklerin

hafifletilmesi, ikincil malzemelerin kalitesinin
arttýrýlmasý, ve kullanýcýlarýn ikincil malzeme
konusundaki algýlamalarýnýn daha pozitif olmasý
amacý ile yapýldýðý, bu konulardaki metodolojiyi
ortaya koymak için Komisyona baðlý olan JRC
(Joint Research Committee) tarafýndan
hazýrlanan raporda belirtilmiþtir. Raporda ortaya
konulan metodoloji; atýðýn kaynaklarý,
uygulanacak proses teknikleri, ürün kalitesi,
potansiyel uygulamalar, kalite kontrol
prosedürlerinin incelenmesini ve çevre, saðlýk,
pazar, mevzuat ve diðer sosyo-ekonomik
faktörlerin etki deðerlendirilmesinin yapýlmasýný
öngörmektedir.
Sözkonusu metodoloji oluþturulan Teknik
Adaptasyon Komitesinin onayýndan geçmiþtir
Direktifte yapýlan düzenlemeye göre; Atýk
tarifine giren belirli malzemeler geridönüþüm
iþlemlerini de kapsayan bir gerikazaným
(recovery) sürecinden sonra aþaðýdaki þartlar
çerçevesinde geliþtirilecek Kriterlere tabi
olarak, atýk olarak addedilme durumundan
çýkacaklardýr:
a. sözkonusu malzemenin spesifik amaçlar
için yaygýn kullaným alaný olmasý,
b. sözkonusu malzeme için bir pazar veya
talep bulunmasý,
c. sözkonusu malzemenin spesifik amaçlar
için teknik þartlarý saðlamasý ve ürünler için
istenen standardlara ve mevzuata uygun
olmasý,
d. sözkonusu malzemenin kullanýmý genel
olarak deðerlendirildiðinde çevreye ve insan
saðlýðýna yaptýðý etkilerde olumsuz bir artýþ
olmamasý
Yukarda bahsedilen þartlar çerçevesinde
oluþturulacak Kriterler (end of waste criteria)
AB Komisyonuna baðlý bir Komite tarafýndan
geliþtirilecek ve hangi atýk tipleri için
kullanýlacaðý belirlenecektir. Bu kriterler en
azýndan agregatlar, kaðýt-karton, cam, metal,
lastikler ve tekstil malzemeleri için dikkate
alýnacaktýr (Halen devam eden bu çalýþmalar
içinde biraz daha detay inceleme gerektiðinden

plastikler daha sonraya býrakýlmýþtýr,
çalýþmalarýn 2009 yýlý içinde sonuçlanacaðý
öngörülmektedir).
Yukardaki þartlar ve belirlenecek Kriterler
çevresinde atýk sayýlmaktan çýkacak olan
malzemeler için geridönüþüm ve gerikazaným
yükümlülüðü yerine getirilmiþ kabul edilecektir.
Topluluk seviyesinde Atýk olmaktan çýkma
Kriteri konulmamýþ olan malzemeler için üye
ülkeler uygulama yapmak isterse, her ayrý
malzeme için bu durumu gerekli mevzuat ve
uygulanan standardlarla birlikte Komisyona
bildireceklerdir.
AB Direktifinin ilgili maddesinde bahsedilen
ve yukarda iþaret ettiðimiz gerikazaným
(recovery) operasyonlarý yine ayný Direktif
eklerinde (Annex 2) 13 madde halinde tarif
edilmekte ve, R12 maddesinde atýklar için
gereðinde ilk 11 madde için belirtilen iþlemlere
ön hazýrlýk olmak üzere yapýlacak olan ayýrma,
presleme vb. ön hazýrlýk iþlemlerinin de
gerikazaným sayýlabileceði belirtilmektedir (bu
açýklamalar R12 maddesinde **** ile referans
verilerek ilgili sayfanýn alt kýsmýnda yapýlmýþtýr).
Bu durumda bir kalite sistemi ile
denetlenebilen (geridönüþümcüler tarafýndan
kabul gören malzeme kalitesi ve çevre etkisi
baþta olmak üzere) ve bizim yorumumuza
göre genelde belirli büyüklükteki satýþ
noktalarýndan çýkan dýþ ambalaj (grup ambalajý)
ve nakliye ambalajlarý ile fabrikalardan çýkan
(aramal, hammadde, operasyon için diðer ürün
girdileri) kullanýlmýþ ambalajlar, geridönüþüme
önhazýrlýk olarak bu tesisler dahilinde hassas
ayýrma, presleme vb. öniþlemlere tabi tutulup
direkt olarak geridönüþüm tesislerine
sevkedildiklerinde atýk olma durumundan
çýkabileceklerdir. Bu durumda ise bunlarý
gerçekleþtirebilen tesislerin artýk lisanslý firma
seçiminde serbest olmalarý ve bedelsiz
uygulamasýndan muaf tutulmalarý gerekeceðini
düþünüyoruz.
Belirtilen þartlarý ve kriterleri yerine
getiremeyecek olan tesis ve ticarethaneler

ise ambalaj atýklarýný bedelsiz olarak sisteme
vermek durumunda olmalýdýrlar. Satýþ noktalarý
ve fabrikalarýn kendi markalarý ile ürettikleri/
ürettirdikleri ambalajlý ürünler olduðu ve
dolayisiyle ambalajýn kendi operasyonlarýnýn
ayrýlmaz bir parçasý olduðu dikkate alýnmalý,
eðlence yerleri, oteller, lokantalar vb. gibi
hizmet iþletmelerinin ise ambalaj atýklarýný
bedelsiz vermeleri saðlanmalýdýr. Böylece
uygulamalarda Bakanlýðýmýzýn da endiþeleri
hakkaniyet çerçevesinde ve makul düzeyde
dikkate alýnmýþ olacaktýr.
Halen AB de Atýk sayýlmaktan çýkma
Kriterleri üzerinde çalýþmalar devam etmekte
olduðunu yukarda belirtmiþtik. Bunlarý dikkatle
takip etmeli ve kendi sistemimizi en kýsa
zamanda geliþtirmeliyiz.
Tabiî ki düþündüðümüz bu uygulama için
bazý ek kriterler ve þartlar öngörülebilir, bunlarý
da yaklaþýk sene sonuna kadar çalýþma süresi
tanýnmýþ olan alt komisyon çalýþmalarý
süresince oluþturabileceðimizi ve uygulamasý
ile hemen hemen hiçbir paydaþ grubunu
tatmin etmediði gözlemlenen ve yönetmeliðin
ana hedeflerine odaklanýlmasýný zorlaþtýran
bedelsiz konusunun çözümü için tüm
komisyon üyelerinin katký vereceðini umud
ediyoruz.
Ancak þu noktayý da vurgulamak isteriz;
çeþitli mahzurlarýna ve yarattýðý ihtilaflara
karþýn kabul etmek durumundayýz ki bedelsiz
uygulamasý, birçok kuruluþu ambalaj atýklarýnýn
kontrolü yönetmeliði hakkýnda bilgi sahibi
olmaya ve düþünmeye sevk etti. Bunu Bakanlýk
temsilcileri de biraz ironik bir þekilde bazý
toplantýlarda dile getirdiler. Mart-Nisan 2008
sayýmýzda Daha iyi mevzuat (better regulation)
konulu yazýmý þu þekilde bitirmiþtim: Devlet
kuruluþlarýndan þu sözleri iþitmeyelim; Siz bir
görüþ verdiniz de biz dikkate almadýk mý?
Yine ayný düþüncemi muhafaza ediyorum.
Hepinize saygýlar sunarým.
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Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, Çevre Yüksek Mühendisi
ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý

Sanayide Atýk Yönetimi Temel Ýlkeler ve
Uygulamalar Eðitimi
8-9 Temmuz 2009 tarihlerinde Ýstanbul Sanayi Odasý Odakule Toplantý Salonunda düzenlenen
iki günlük eðitimde çeþitli sektörlerden katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi ile karþýlaþýldý.
TKSD Çevre Danýþmaný Dr. Caner Zanbak ve
TKSD Genel Sekreteri Mustafa Baðanýn katkýlarý
ile düzenlenen eðitim programýnda;
 Sürdürülebilir Kalkýnma Baðlamýnda Çevre
Duyarlýlýðý - Atýk Yönetimi, Sanayi - Atýklar
ve Çevre, Çevresel Hukuki Sorumluluk
 Kimyasallarýn Yönetim Ýlkeleri, Ýlgili Mevzuat,
Yönetim Standartlarý ve Kimya Sanayinin

Gönüllü Taahhüdü (Üçlü SorumlulukResponsible Care©)
 Endüstriyel Hijyen, Saðlýk ve Teknik Emniyet
Planlamasý; Acil Durum Müdahalesi Esaslarý
 Çevre-Alýcý Ortam ve (Hidro)Jeolojik KoþullarKimyasallarýn Çevresel Ortamlardaki
Davranýþlarý; Atýklarla Kirlenmiþ Sahalar,
Ne Kadar Temiz Temizdir?, Kirlenmiþ Saha
Ýnceleme Esaslarý ve Temizliði

 Sanayide Atýk Oluþum Kaynaklarý - Atýk
Türleri/Sýnýflandýrmasý - Atýk Envanteri
Hazýrlama Esaslarý
 Atýk Yönetiminde Öncelikler - Risk
Yönetiminin Temel Ýlkeleri; Atýk Yönetim
Planý Esaslarý
 Atýk Azaltma/Tekrar Kullaným ve Geri
Kazaným Ýlkeleri/Teknikleri - Atýk Ýþleme
(Fiziksel-Kimyasal, Stabilizasyon); Atýk
Paketleme, Etiketleme, Stoklama ve Nakliye
Konularý; Atýk Bertaraf Yöntemleri Atýk
Bertaraf Ve Ara Depolama Tesisleri; Yer
Seçimi, Tasarým ve Ýþletme Kriterleri;
Çevresel Hukuki Sorumluluk iþlenen ve
tartýþýlan konulardý.
Sektör temsilcilerinin kendi tesislerinde
yaþadýklarý sorunlarý paylaþtýklarý ve farklý
firmalardan katýlýmcýlarýn bu sorunlara hep
birlikte çözüm aradýðý seminerin tüm
katýlýmcýlar için oldukça faydalý olduðu
görüþündeyim.
Yazýnýn devamýnda eðitimden dikkat çeken
sunumlardan bölümleri yazýnýn devamýnda
bulabilirsiniz..
Eðitimin sunumlarýna aþaðýdaki linkten
ulaþabilirsiniz:
www.iso.org.tr/tr/web/StatikSayfalar/Cevre_
toplanti_sunumlari2.aspx#19
Dünyada Çevre Faaliyetlerinin baþlamasý ve
toplumda çevre bilincinin uyanmaya baþlamasý
1973lü yýllarýn baþýnda oluþmaya baþlamýþtýr.
Yine Çevre ve Tüketiciyi Koruma Komitesi(DG),
Avrupa Parlamentosunun Çevre Komitesi ve
Birinci AB Çevre Eylem Planý 1973 yýlýnda
oluþturulmuþtur.
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1993 yýlýnda 5. Çevre Eylem Planý ile devam
eden bu hareketle birlikte Çevre bilinci,
Endüstriden kaynaklanabilecek riskler, Nükleer
güvenlik ve radyasyondan korunma ön plana
çýkmýþtýr.
Çevre boyutunun tüm anahtar politikalarda
yer almasý ve talimat-kontrol yaklaþýmýndan,
paydaþlar arasýnda sorumluluðun paylaþýlmasý
gibi programý destekleyen iki temel nokta
vardýr. Türkiyede Çevre Konusundaki ilk
geliþmeler aþaðýdaki gibi özetlenebilir.
Türkiye'de Çevre yönetiminin kurumsallaþmasý
Çevre konularýnda bilincin artmasý ile birlikte
gerek yasalar gerekse gönüllü uygulamalar
ile birlikte atýk yönetimi ve risk yönetimi ön
plana çýkmýþtýr. Tehlike iyi bir yönetim ile
birlikte risk olmaktan çýkarýlabilir.
Risk yönetimi, iþletmelerin iþlevleri sýrasýnda
ortaya çýkabilecek risklerin önceden dikkatli
bir biçimde ve ayrýntýlarý ile tanýmlanýp
deðerlendirilmesi ve bu riskleri minimize
edecek veya tam olarak ortadan kaldýracak
önlemlerin alýnmasý olarak tanýmlanabilir.
A.P. Goutney bir sözü risk yönetimini çok iyi
anlatmaktadýr.
Risksiz kazanç, tehlikesiz deneyim, çalýþmadan
ödüllendirilme, týpký doðmadan yaþamak kadar
olanaksýzdýr.
Önlem Al

Planla
PUKÖ

Kontol Et

Uygula

Firmalar yasa ve gönüllü yönetim sistemleri
doðrultusunda riskleri yönetirler. Gönüllü
Yönetim sistemleri Ýnsan Saðlýðý, Teknik
Emniyet Çevre Koruma ve ürün sorumluluðu,
Ürün daðýtýmý gibi çeþitli dallara ayrýlýr. Gönüllü
giriþimler 1- Gerekli deðiþimi planla 2- Planý
uygula 3- Olasý sapmalarý hesapla, deðiþimin
etkilerini analiz et ve yorumla 4- Verilere ve
deðerlendirmeye göre önlem al olarak dört
aþamada uygulanmaktadýr.

GHS Ve CL&P Sistemine Göre Tehlike Pigtogramlarý

Yine tehlikeli atýklarýn sýnýflandýrýlmasý
sunumunda 1992 yýlýnda yapýlan Rio Zirvesi
ve Gündem 21de 2000 yýlýna kadar ulusal
birlikteliði saðlayacak bir sistemin geliþtirilmesi
amacýyla güvenlik bilgi formlarýný ve kolayca
anlaþabilir sembolleri de içermek üzere tehlike
sýnýflandýrýlmasýnda uygun etiketlemelerin
yapýlmasý görüþü çýkmýþtýr. Daha sonra
kimyasallarýn sýnýflandýrýlmasý ve etiketlenmesi
için oluþturulan yeni Global Harmonize
Sistemin mümkün olan en kýsa sürede ve
2008 yýlýnda da tüm dünyada tam olarak
uygulanmaya baþlamasý için teþvik edilmesi
yönünde bir karar alýnmýþtýr. Tüm AB
ülkelerinde ve aday ülkelerde günümüzde de
uygulanan bu etiketleme sistemi ABnin
Classification & Packaging direktifi ile birlikte
bir takým deðiþiklikler gözlenmiþtir.
Cl&P sistemine göre yeni tehlike sýnýflarý þu
þekilde belirtilmiþtir.
Fiziko kimyasal
 Patlayýcýlar
 Alevlenir Gazlar
 Alevlenir Aerosoller
 Oksitleyici gazlar
 Basýnç altýndaki
 Alevlenir sývýlar
 Alevlenir katýlar
 Öz reaktif madde ve karýþýmlar Piroforik









sývýlar
Piroforik katýlar
Öz ýsýnmalý madde veya karýþýmlar
Su ile temas halinde alevlenir gazlar yayan
madde veya katýþýmlar
Oksitleyici sývýlar
Oksitleyici katýlar
Organik peroksitler
Metal aþýndýrýcýlar (korozif)

Saðlýk
 Akut toksisite
 Deri aþýndýrýcý/tahriþ ediciler
 Solunum yollarýný veya deriyi tahriþ ediciler
 Göz tahriþi/ciddi hasar yapýcýlar
 Solunum yollarýnda veya deride hassasiyet
yaratýcýlar
 Hücre mutajenliði
 Kanserojenlik
 Üreme için Toksik
 Özel hedef organa toksiklik - tekmaruziyet
 Özel hedef organa toksiklik - tekrarlanan
 Solunum hasarlarý maruziyet
Çevre için tehlikeli
 Sucul ortam için tehlikeli
 Ozon tabakasý için tehlikeli (AB)
Eðitimin sunumlarýna aþaðýdaki linkten ulaþabilirsiniz.
www.iso.org.tr/tr/web/StatikSayfalar/Cevre_toplanti_sunu
mlari2.aspx#19

R22: Yutulduðu takdirde zararlý,

Akut toksik kat. 3: Yutulduðu
takdirde toksiktir,

R38: Deriyi tahriþ eder,

Deri tahriþi kat. 2; H315: Deri
tahriþine neden olur

R41: Gözlerde ciddi hasar riski,

Göz hasarý kat. 1; H318: Ciddi göz
hasarýna neden olur,

R51-53: Sucul ortamda uzun süreli ters
etki yaratabilir

Akutik kronik kat. 2; H411: Sucul
ortamdaki organizmalar için uzun
süreli kalýcý toksik etki
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Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Ýlkay KIRAN, Çevre Yüksek Mühendisi
ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý

Yeþil Nokta Ücretleri
Artýyor

Kaynak: European Environment & Packaging Law, Temmuz 2009.

Fransa Yeþil Nokta Örgütü Eco Emballageýn yeni
genel direktörü Eric Brac de La Perriere 23
Haziran tarihindeki basýn toplantýsýnda 2010
yýlýnda üyelerinden alacaklarý yeþil nokta
ücretlerine %25 zam geleceðini açýkladý.
2004 yýlýndan veri ücretlerin ayný olduðunu ve
herhangi bir ayarlama yapýlmadýðýný ancak
ülkedeki artan geri dönüþüm performansý/
ihtiyacýný finanse edebilmek amacýyla bu artýþý
yapmak zorunda kaldýklarýný anlattý. Eco Emballage
üyesi ambalaj firmalarý bu artýþý 1 Ocak 2010
itibari ile hissetmeye baþlayacaklar.
Basýn toplantýsý sonrasýnda EE&PL European
Environment & Packaging Lawa yaptýðý
açýklamalarda, bir diðer kontrol mekanizmasý
olarak geri dönüþüm sürecinde probleme sebep
olan ambalajlar için farklý yeþil nokta ücretleri
getirilmesi gündeme geldi. Bunun yaný sýra
Fransada Grennelle Çevre Yasasýnda belirtildiði
üzere bu yýl için %63 olan Ambalaj Atýklarý
geri dönüþüm oranýnýn 2010 yýlý için %75
olacaðýný belirtti.
Fransada giderek artan geri dönüþüm oranlarý
ile paralel olarak ortaya çýkan geri dönüþüm
maliyetlerini de karþýlamak amacýyla yeþil nokta
ücretlerinin artýþý da artýk kaçýnýlmaz olmuþtur.
Ayrýca paydaþlardan toplanacak bu Yeþil nokta
ücretleri yerel yönetimlerin evsel ambalaj atýðý
toplama, ayýrma ve geri dönüþüm maliyetlerinin
de %80i yine bu fondan karþýlanmasý
gerekmektedir. Eco Emballages genel direktörü
þu anda finanse edilen ve malzemelerin
satýþýndan elde edilen gelirin, giderlerin ancak
%60ýný karþýladýðýný geri kalan rakam ise
mükelleflerin cebinden çýktýðýný ve. Fransýz
hükümetinin bu uygulamaya artýk bir son
verilmesini istediklerini belirtti.
Geri dönüþüm sürecinde problemlere sebebiyet
veren ambalajlar için düþünülen çalýþmalar
Geri dönüþüm sürecinde ilave maliyete sebebiyet
veren ambalajlar için yeþil nokta ücetlerinde bir
farklýlaþmaya gidilmesi yönünde çalýþmalar
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baþlattýklarýný söyleyen Brac de la perriere 2008
yýlýnda sözleþme komitesi tarafýndan onaylanan
bu genel yeþil nokta ücretlerinde ki artýþa ek
olarak Eco Emballageýn 2011 yýlýnda geri
dönüþebilirlik kriterlerini tanýmlayacaðýný ve geri
dönüþümde problem yaratan seramik kapaklý
cam þiþeler þiþeler gibi ambalajlar içinde
uygulanan yeþil nokta ücreti üzerinden %20
daha fazla bir olan yeni bir yeþil nokta ücreti
yönünde bir uygulamaya gideceklerini açýkladý.
Brac de la Perriereye bu yeni artýþla birlikte
oluþan yeþil nokta ücretlerinin Eco emballagea
ek bir gelir kazandýrmaktan ziyade geri
dönüþümde problem yaratan bu ambalajlarýn
üretiminin kýsýtlanmasý ve kullanýmýnýn azaltýlmasý
amacýyla yapýldýðýnýn farkýna varýlmasý gerektiðini
savunuyor.
Eco Emballage tarafýndan 2011 yýlýnýn baþýna
kadar geri dönüþüm sürecinde problem oluþturan
ambalajlarýn bir listesini oluþturarak firmalara
iletileceðini belirtti.
Bu vergi ile birlikte Ambalaj üreticileri
üretimleri sýrasýnda daha fazla geri dönüþebilir
malzemeler kullanmaya ve geri dönüþümde
sorun oluþturacak þekilde üretim yapmaya
devam eden üreticiler içinde pazardan uzaklaþtýrma adýna bir hareket olacaðýný söyledi.
Atýk Minimizasyonuna Öncelik Verilmeli
Fost Plusýn Belçikada yaptýðý gibi Eco
Embalallageda Fransada Atýk önleme ve atýk
minimizasyonu amacý ile yaptýðý çalýþmalara hýz
vermiþ durumda. Bu doðrultuda hem çok uluslu
þirketlerde hemde KOBÝler de eco dizayný ve
atýk minimizasyonunu teþvik amacý ile çalýþmalar
yapýlýyor. Ve bu firmalarda eco dizayn denetimleri
yapýldýðýný belirten Perriere birincil (satýþ) ambalajý
üzerinde eco dizayn çalýþmalarý yapýlýrken,
üçüncül (nakliye) ambalajlarýnýn yaygýn kullanýmý
ve malzeme kullanýmý göz önüne alýnarak bu
tür ambalajlarýnda eco dizayn çalýþmalarý altýnda
yer almasý gerektiðini söyledi.

Plastik Ambalaj Planý
Brac De La Perriere Plastik Ambalajlar için çalýþma
içerisinde olduklarýný ancak plastik ambalaj
kavramý içerisinde yer alan ve toplanmasý
gereken ambalaj atýklarý içerisinde hali hazýrda
toplanan plastik þiþeler ve kavanozlar haricindeki
ambalajlarýnda toplanmasýný hedeflediklerini
belirtti.
ADEME ekim ayý sonuna kadar çalýþmalarýný
sürdürdüðü raporunu yayýnlanmasý neticesinde,
plastik ambalajýn üretiminden geri dönüþümüne
ve hatta tekrar ürün haline gelmesine plastiðin
yaþam döngüsü analizi gibi detaylý bir inceleme
neticesinde bu yýlsonuna kadar planýn
hazýrlanmasý düþünülüyor.
Uyumlaþtýrýlmýþ Toplama Sistemi
Brac de la Perriere EE&PLe yaptýðý açýklamada
deðindiði bir diðer öncelikli konunun da ambalaj
atýðý toplanmasýnýn kaynaklarý için ayýrma
yönergelerinin uyumlaþtýrýlmasý ve basitleþtirilmesine ihtiyaç duyduklarýný belirtti.
Fransada en küçük yerel yönetim olarak
kabul edilen bir komünden diðerinde bile deðiþen
yaklaþýk 300 farklý ayýrma yönergesi mevcut.
En iyi sonuçlara ulaþmak ve geniþ ölçekli bir
etki alýnabilmesi için bir an önce bu yönergelerin
basitleþtirilmesi ve tek bir metoda toplanmasý
gerektiðini belirtiyor.
Bu planlar hazýrlanýrken atýðýn toplama, ayýrma
geri dönüþüm ve geri dönüþümü neticesinde
elde edilen ürünlerin Pazar paylarýda dikkate
alýnarak kapsamlý bir çalýþma yapýlmasý gerektiðini
söyledi.
Bu çalýþmalardaki amacýn, basitleþtirilmiþ bir
toplama sistemi kurmak ama bunun da rastgele
olarak yapýlmasýnýn doðru olmadýðý görüþünde
birleþtiklerini belirten Brac de La Perriere Sistemin
ihtiyaçlarýný çok iyi tespit edip ekonomik ve
çevresel tüm etkiler saptanmasý gerektiðini de
belirterek konuþmasýný bitirdi.

