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Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Yeni (Revize) AB Çerçeve Atýk Direktifinden Notlar
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
14üncüsü yapýlan Ýstanbul Uluslararasý Ambalaj
Fuarýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. Bu fuar
dolayisiyle düzenlediðimiz AB ve Türkiyede
atýk yönetim politikalarý ve uygulamalar konulu
panelde yabancý ve yerli deðerli konuklarýmýz
vardý. Bu konu ile ilgili haberimizi ilerleyen
sayfalarda bulabilirsiniz. Biz ise bu sayýmýzda,
bu panelin de kýsmen konusu olan yeni (revize)
AB çerçeve atýk direktifinin önemli maddelerini
aktarmaya çalýþacaðýz.
Malumlarýnýz olduðu üzere AB Komisyonu
atýklarýn önlenmesi, azaltýlmasý ve geri
dönüþümü için hazýrladýðý tematik stratejiye
uygun olarak; atýk yönetiminin hayat döngüsü
kavramý dahilinde bütünsel olarak ele
alýnabilmesi, üye ülkelerdeki uygulamalarda
yorum farklýlýðýnýn giderilebilmesi, tanýmlamalarýn
daha açýk ve net hale getirilmesi, atýk üretimi
ile ekonomik büyüme iliþkisinin koparýlmasý ve
böylece ABnin bir geri dönüþüm toplumu
olmasýný hedefleyen Çerçeve Atýk Direktifinin
revizyon taslaðýný 2005 yýlsonunda AB
Parlamentosuna ve Bakanlar Konseyine
sunmuþtu. AB Parlamentosunun ilgili ilk
oturumunda (first reading) taslak konusunda
aldýðý kararlar hakkýnda bilgileri ve yaptýðýmýz
yorumu Bültenimizin daha evvelki sayýlarýnda
yayýnlamýþtýk.
Parlamento ve Konseyde yapýlan tartýþmalar,
görüþmeler yaklaþýk 2 sene sürdü ve nihayet
Haziran 2008 ayý içinde iki tarafýn temsilcilerinin
uzlaþmaya vardýðý metin Parlamentoda onaylandý.
Yeni (revize) metin bazý yeni kavramlar ve yeni
yükümlülükler getirdi; mevcut bazý kavramlar
ve yükümlülükler de yeniden tanýmlandý/daha
net hale getirildi, veya þartlara baðlandý. Bu
uzlaþma, her zaman olduðu gibi, konulara daha
katý yaklaþan çevreci gruplarda biraz
memnuniyetsizlik yarattý. Maliyetleri karþýlama
açýsýndan ise kirleten öder prensibi deðiþmedi.
Yeni Direktifte ayrýca tehlikeli atýklar ve atýk
yaðlar ile hükümler de yer aldý.
Baþlangýç olarak Direktifin 3.1 maddesinde
yer alan Atýk tarifini verelim: Sahibi tarafýndan
atýlmak istenen veya atýlmaya niyetlenilen veya
atýlmasý talep edilen obje veya madde.
Direktif maddeleri içinde en önemli olarak
gördüðümüz ve bu yazýmýzda bahsedeceðimiz
konular;
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Atýk yönetim hiyerarþisi, atýk sayýlmaktan çýkma
durumu, yan ürün/atýk ayýrýmý, artan üretici
sorumluluðu, atýk önleme/azaltma hedefleri,
programlarý ve kriterleri, tekrar kullaným (reuse),
ayrý toplama ve geri dönüþüm kotalarý, atýk
yönetiminde kendine yeterlilik ve atýðýn en yakýn
yerde bertarafý ilkesi, atýklarý yakarak enerji elde
edilmesinin geri kazaným sayýlmasý için enerji
verimliliði formülü.
a. Atýk yönetim hiyerarþisi: AB Komisyonu teklif
taslaðýnda üçlü hiyerarþi öngörmüþtü
(önleme/azaltma, geri kazaným, bertaraf), ancak
bu durumun atýk yakarak geri kazanýmý teþvik
edeceðini düþünerek karþý çýkan Parlamentonun
ýsrarý ile zaten bir anlamda genel kabul gören
beþ basamaklý atýk hiyerarþisi (önleme/azaltma,
tekrar kullaným, geri dönüþüm, geri kazaným,
bertaraf) resmi hale getirildi, ancak bir elastikiyet
saðlanarak gereðinde hayat döngüsü kavramý
kullanýlarak bu hiyerarþide duruma göre deðiþiklik
yapýlabileceði hükmü de madde içinde yer aldý.
Böylece atýk yönetiminin bütünsel (holistik)
bakýþ açýsý içinde deðerlendirilmesi gereði bir
yerde resmiyet kazanmýþ oluyor.
b. Yan ürün/atýk ayýrýmý: Bu konu en çok tartýþýlan
maddelerden biri idi ve özellikle gýda sanayicileri
diðer kullanýcýlara sattýklarý yan ürünlerin atýk
statüsüne tabi olmamalarý ve maliyetlerinin
yükselmemesi için uðraþ verdiler. Bu konuda 4
adet kriter belirlendi. Eðer bir proses sonucu
meydana gelen ve esas itibari ile prosesin
hedeflediði ana ürün olmayan bir madde
aþaðýdaki kriterleri karþýlýyorsa yan ürün sayýlacak
ve atýk statüsüne girmeyecektir:
 Kesin olarak bir kullaným sahasý varsa,
 Normal endüstriyel uygulamalar dýþýnda,
kullanýmý ilave bir proses gerektirmiyorsa,
 Madde, bir üretim prosesine entegre olarak
oluþuyorsa,
 Maddenin bilahare kullanýmý legal ve çevreye
ilave bir yük getirmiyorsa (alternatif madde
kullanýmýna göre ölçüldüðünde diye
yorumluyorum)
Ayrýca Komisyon kendisine baðlý bir Komitenin
yardýmý ile yukarýdaki kriterler ýþýðýnda bir takým
spesifik maddelerin yan ürün veya atýk olarak
deðerlendirilmesini kolaylaþtýracak ilave þartlarý
belirleyecek ve yayýnlayacaktýr. Endüstrinin bu
konuda Direktife daha kesin hükümler konulmasý

talebi ise hukuki ihtilaflar yaratabileceði endiþesi
ile kabul edilmemiþtir.
c. Atýk sayýlmaktan çýkma durumu (end of waste
status): Direktifin 3.1 maddesindeki Atýk tarifine
giren belirli atýk maddeler geridönüþüm
iþlemlerinide kapsayan bir geri kazaným
(recovery) sürecinden sonra aþaðýdaki þartlara
tabi olarak, atýk olarak addedilme durumundan
çýkacaklardýr:
 sözkonusu maddenin spesifik amaçlar için
yaygýn kullaným alaný olmasý,
 sözkonusu madde için bir pazar veya talep
bulunmasý,
 sözkonusu maddenin spesifik amaçlar için
teknik þartlarý saðlamasý ve ürünler için
istenen standardlara ve mevzuata uygun
olmasý,
 sözkonusu maddenin kullanýmý genel olarak
deðerlendirildiðinde çevreye ve insan saðlýðýna
kötü etki yapmamasý
Yukardaki b maddesinde ki Komite prosedürü,
c maddesindeki kriterler çerçevesinde bu
maddenin uygulanma detay ve þartlarýnýn
belirlenmesinde iþletilecektir.
Bu madde, bizim ambalaj atýklarý kontrol
yönetmeliðimizde tanýmlanan ambalaj atýðý
tanýmýný deðiþtirebilecek ve böylece, satýþ
noktalarý ve fabrikalardan çýkan nakliye ve dýþ
ambalajlar,geridönüþüme önhazýrlýk olarak bu
tesisler dahilinde ayýrma,presleme vb ön iþlemlere
tabi tutulduklarýnda (zaten önemli ölçüde bu
þekilde yapýlýyor) ve bilahare geridönüþüm
tesislerine sevkedildiklerinde ,bu iþlemler
sözkonusu Direktifin EK 2 (geri kazaným
operasyonlarý dökümü) R12 maddesi kapsamýna
girdiðinden ,artýk atýk olmaktan çýkacaklardýr.

Bu konu iyi anlatýlabilirsebedelsiz verme konusundaki
hukuki ihtilafýn büyük ölçüde çözüleceðini umuyorum.

ile bir ortak bilgi paylaþým sistemi kuracaktýr ve
kýlavuz ilkeler geliþtirecektir.

her ülkeden her türlü tesisi bulundurmasýnýn
beklenemeyeceði belirtiliyor.

d. Artan üretici sorumluluðu: Atýklarýn
önlenmesini/azaltýlmasý, tekrar kullanýmý, geri
dönüþümü ve geri kazanýmýný desteklemek ve
saðlamak için Üye ülkeler; ürünleri geliþtiren, üreten,
iþlemlerden geçiren, satan veya ithal eden kiþilere
veya þirketlere artan üretici sorumluluðunu
yükleyebileceklerdir. Bu yükümlülükler, iade edilen
ürünleri ve ürünler kullanýldýktan sonra oluþan atýðý
geri alma, bilahare bu atýklarýn uygun þekilde
iþlemlerden geçirilmesini yönetme ve tüm bu
aktivitelerin finansal sorumluluðu olabilir. Ayrýca
sözkonusu ürünlerin tekrar kullanýlabilme ve geri
dönüþebilme imkanlarý hakkýnda da kamuoyunu
bilgilendirme zorunluluðu da bu sorumluluða dahil
edilebilir. Artan üretici sorumluðunu uygularken üye
ülkeler iç pazarýn yani bir anlamda rekabetin menfi
etkilenmemesine dikkat edeceklerdir.
Daha evvelki çerçeve atýk direktiflerinde yer
almayan ama önemli ölçüde diðer ilgili direktifler ve
üye ülke mevzuatlarý ile belli ölçüde uygulanan bu
sorumluluklar böylece bu Direktifte de yer alarak
resmiyet kazanmýþ oluyor.

g. Tekrar kullaným, ayrý toplama ve geri dönüþüm
hedefleri: Bu maddenin ilk fýkrasýnda üye ülkelerin
tekrar kullanýmý (re-use) teþvik etmeleri
öngörülmektedir. Gerektiðinde tekrar kullanýma
yönlendirme yapmak için satýnalma kriterlerinin ve
ekonomik enstrümanlarýn kullanýlabileceði
öngörülmektedir, ki bu durumun özellikle tekrar
kullaným kotalarýnýn istismar edildiðini öne süren
özellikle içecek üreticilerinin hoþuna gitmediðini
düþünüyorum, Komisyon da pek hoþnut olmayabilir.
Maddeye bir yenilik olarak geri dönüþüm iþlemlerinin
kalitesini arttýrmak amacý ile 2015 yýlýna kadar en
azýndan kaðýt-karton, metal, plastik ve cam için ayrý
toplama sistemleri oluþturulmasý, ayrýca 2020 yýlý
itibari ile; evlerden ve evsel atýk çýkaran benzeri
yerlerden en azýndan kaðýt-karton, metal, plastik,
cam atýklarýn tekrar kullaným ile beraber geri dönüþüm
oranlarýnýn aðýrlýk bazýnda en az % 50ye ulaþmasý,
inþaat ve hafriyat atýklarý tekrar kullanýmý, geri
dönüþümü ve geri kazanýmýnýn ise en az aðýrlýkça
% 70e ulaþmasý hedeflenmiþtir.
Madde bununla beraber bazý üye ülkeler için geçiþ
süreleri olabileceðini (Komisyon karara baðlayacaktýr),
Komisyonun 2014 yýlsonuna kadar uygulamalarla
ilgili olarak raporlama yapacaðýný ve üye ülkelerin
her 3 yýlda bir hedeflere ulaþma konusunda yaptýklarý
çalýþmalarý Komisyona raporlamalarýný hükme
baðlamýþtýr.

i. Atýklarý yakarak enerji elde etmenin geri kazaným
(recovery) sayýlabilmesi için enerji verimliliði þartý:
Malumlarýnýz olduðu gibi ABde yaygýn olarak atýklarýn
yakýlmasýna ve bunun geri kazaným sayýlmasýna karþý
bir oluþmuþ tepki var ve bu durumun gittikçe geri
dönüþüm faaliyetlerini zayýflatacaðýný düþünüyorlar
ve yakmanýn bertaraf iþlemi olarak sayýlmasý
gerektiðini savunuyorlar. Ayrýca Uzak Doðuya ihraç
ettikleri ambalaj atýklarýný gün gelip de o ülkeler
almazsa yakmaktan baþka çare var mý diyen ve
telaþlanan bir kesim de mevcut. AB Komisyonu bu
endiþeleri dikkate alýrken ayný zamanda da gereðinde
hayat döngüsü kuralý uygulamalarýnýn atýk
hiyerarþisinde deðiþikliðe cevaz verebileceði gerekçesi
ile, yakma tesisleri için enerji verimliliði formülünü
teklif etti (Direktif eklerinde verilmiþtir) ve çok
tartýþmalý görüþmelerden sonra kabul edildi. Bu
duruma göre atýk yakma iþleminin geri kazaným
(recovery) sayýlabilmesi için:
1 Ocak 2009 tarihine kadar, operasyonda olan ve
gerekli izinleri almýþ olan atýk yakma tesislerinde
enerji verimliliði min. % 60, 31 Aralýk 2008 tarihinden
sonra izin alacak yakma tesisleri için enerji verimliliði
min. % 65 olacaktýr. Bu rakamlara da ilave yatýrýmlar
gerektirebileceði için yakma tesisleri itirazlarda
bulundular. Ancak bir elastikiyet olarak Komisyonun,
kullanýlabilecek ýsý enerjisi yönünden coðrafi bölgenin
iklim koþullarýný da bu konuda dikkate alabileceði
hükmü getirildi.
Son aldýðýmýz habere göre bu maddenin Bakanlar
Konseyinde oylamasý yapýlýrken Ýrlanda ve özellikle
Almanyadan gelen atýklardan dolayý çok þikayetçi
olan Çek Cumhuriyeti muhalif kalmýþlar.

e. Atýk önleme/azaltma hedefleri: Yazýmýzda
bahsedeceðimiz geri dönüþüm hedefleri konulmasýnda
olduðu gibi yine atýk azaltma/önleme hedeflerinde
de ýsrarcý oldu ancak hem Konsey hem de Komisyonun
üye ülkelerin halihazýrdaki atýk yönetim altyapýlarýnýn
farklý oluþu ve bu konunun biraz geliþtirilmeye
muhtaç olduðu gerekçesi ile itirazlarý üzerine,
hedeflerin 2020 yýlý baz alýnmak sureti ile 2014 yýl
sonuna kadar belirlenmesi, ayrýca Komisyonun 2011
yýl sonuna kadar atýk üretimi ve atýk önleme/azaltma
için kapsam belirlenmesi için rapor hazýrlamasý,
Avrupanýn þimdiki tüketim paternlerinin
deðiþtirilebilmesi için aksiyon planý belirlemesi ve
ürünler için eko dizayn politikasýný teþvik edecek
tedbirler önermesi kararlaþtýrýldý.
f. Atýk önleme/azaltma programlarý ve kriterleri: Üye
ülkeler Direktifin yürürlüðe girmesini takiben 5 yýl
içinde atýk önleme/azaltma programlarýný
hazýrlayacaklar, gereðinde bunlarý atýk yönetim
planlarýna entegre edebileceklerdir. Bu programlarda
her üye ülke hedeflerini ortaya koyacak (ekonomik
büyümenin çevresel etki ile doðrudan iliþkisini
koparmak amacý ile) ve bu Direktifin eklerinde verilen
atýk önleme/azaltma ile ilgili olarak belirlenen
önlemlerin bir deðerlendirmesini yapacaktýr. Üye
ülkeler bu programlarda belirledikleri önlemlerin
hedefine ne derece ulaþtýðýnýn izlenmesi kontrolü
için kalitatif ve kantitatif karþýlaþtýrmalý ölçütler
geliþtirebilirler. AB Komisyonu da bu programlarýn
hazýrlanmasýnda üye ülkelere yardýmcý olmak amacý

h. Atýk yönetiminde kendine yeterlik ve atýðýn en yakýn
yerde bertarafý ilkesi (self-sufficiency and proximity):
Bu madde daha evvelki Direktifte de mevcuttu ancak
daha zayýf ifadeler yer alýyordu. Özellikle Almanyadan
Doðu Avrupa ülkelerine atýk ihracatý ve bunun çeþitli
þekillerde istismar edilmesi, bir takým sahtekarlýklar
yapýlmasý, bu ülkelerin þiddetli itirazýna ve yasaklama
tedbirlerine teþebbüs etmelerine, bunun da hukuki
ihtilaflara yol açtýðý görüldü. Neticede, yakarak enerji
geri kazanýmý ile (geri kazaným lisansý almýþ yakma
tesisleri için geçerli, bir sonraki maddede
bahsedeceðiz) amacý ile bir üye ülkeden diðerine
ihraç edilecek atýklarýn, ithalat yapacak ülkenin kendi
atýk yönetim planlarýný bozmasý ve iþlemlerin kalitesini
düþürmesi durumunda, bu ithalata izin vermemekte
serbest olacaðý hükme baðlandý. Ayrýca 2006 yýlýna
yayýnlanan AB atýk taþýma regülasyonuna göre, ihraç
ülke makamlarý da gereðinde atýk ihracýna izin
vermeyebilecekler.
Atýklarýn bertarafý konusunda da üye ülkelerin
kendilerine yeter hale gelmesini amaçlamalarý ve
atýklarýn en yakýn bölgede geri kazanýmý ve bertarafý
için tedbirler almalarý öngörülüyor. Tabii ki bir
elastikiyet faktörü olarak bu prensiplerin Topluluk
bütünü prensibi içindede yorumlanmasý gerektiði ve

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Böylece yeni Direktifte yer alan maddelerden bir
kýsmýný özetlemiþ bulunuyoruz, bizim yorumumuza
göre en önemlilerini seçtik. Haziran ayýnda
Parlamentoda kabul edilen metin, 20 Ekim 2008
tarihinde de Bakanlar Konseyinde son þeklini aldý.
Üye ülkeler 12 Aralýk 2010 tarihine kadar yeni
Direktifi kendi mevzuatlarýna adapte edecekler ve
atýk yönetiminde daha etkili olabilecekler, bu da
bazen karamsar yorumlara sebep oluyor ama tercih
bu þekilde. Ancak yakýn tarihte Ýtalyada yaþanan
atýk skandalý bile bu iþlerin kendi dinamiðine
býrakýlamayacaðýnýn da bir göstergesi. Bu vesile ile
AB Komisyonu da birçok ev ödevini üstlenmiþ oluyor.
Bir þeyi hazýrla diyorlar, hazýrlýyorsunuz, hazýrladýðýnýz
çalýþma epey tenkide uðruyor, iþ sonuçlanýnca da
hadi bakalým sana ilave ev ödevi diyorlar. Bu da bir
nevi hayat döngüsü.
Hepinize saygýlar sunarým.
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Ambalaj ve Çevre Seminerimizden Ýzlenimler

Bu yýl 14üncüsü düzenlenen Ýstanbul Ambalaj
Endüstrisi Fuarýmýz esnasýnda, 24 Ekim Cuma
günü AB ve Türkiyede Atýk Yönetimi Politikalarý
ve Uygulamalarýnda Yeni Geliþmeler / Ambalaj
Ýliþkisi konulu bir panel düzenledik.
ASD Yönetim Kurulu Danýþmanýmýz Salih Zeki
Öçalýn moderatörlüðünü yaptýðý panel, ASD
Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Kurt Kuruç, EUROPEN
(Ambalaj ve Çevre Konularý ile Ýlgili Avrupa
Endüstri Organizasyonu) Çevre Mevzuatý Komitesi
Baþkaný Elisabeth Comere, ÇEVKO (Çevre Koruma
ve Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý) Endüstri
Ýliþkileri Bölüm Müdürü Alphan Eröztürk, T.C.
Çevre ve Orman Bakanlýðý Ambalaj Atýklarý
Þubesinden Çevre Mühendisi Hülya Çakýr ile
Bakanlýðýn Tehlikeli Atýklar Þubesinden Ziraat
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Mühendisi Cenk Ý. Akkuþ gibi deðerli panelistlerin
sunumlarýyla zenginleþti.
Fuar katýlýmcýlarý, sektörümüzden uzmanlar
ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden gelen
öðrencilerin dinleyici olarak ilgi gösterdikleri
panelde, Türkiye ve Dünyada sektörümüzü
ilgilendiren geliþmeler ve yönetmeliklerin
uygulamalarýnda yaþanan sýkýntýlar dile getirildi.
Birinci oturumun konusu, AB ve Türkiyede
mevzuat ve yönetmelik uygulamalarýydý. Ýlk
sunumu 20 Ocak 2008 tarihli AB Atýk Çerçeve
Taslak Direktifinin ilgi çeken noktalarýndan ve
AB Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifini
etkileyebilecek eðilimlerden bahseden, yabancý
konuðumuz Elisabeth Comere gerçekleþtirdi.
Comerenin ardýndan söz alan Hülya Çakýr,
24 Haziran 2007 tarihinde revize edilen Ambalaj
Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði konusunda
yapýlan çalýþmalarý ve yaþanan sýkýntýlarý dile
getirdiði konuþmasýnda, Yönetmelikte var olan
fakat henüz uygulamaya geçilemeyen Ambalaj
Komisyonunun da yakýn bir zamanda
etkinleþtirileceðinin müjdesini verdi.
Çevre ve Orman Bakanlýðý Tehlikeli Atýklar
Þubesinden Cenk Ý. Akkuþ da yaptýðý konuþmada
Ülkemizde Tehlikeli Atýklarýn Kontrolü Yönetmeliði
ve uygulamada yaþanan sýkýntýlara dikkat çekti.
Panelin ikinci oturumunda, Elisabeth Comere
Sürdürülebilir Tüketimde Ambalajýn Rolü baþlýklý
konuþmasýnda AB mevzuatýndaki geliþmelerden,
Satýþ Noktalarýnýn çevre ile ilgili uygulamalarýndan,

LCA (Yaþam Döngüsü Analizi) nýn rolü ve Karbon
Ayak Ýzi (carbon foot print) nin hakkýnda bilgiler
verdi.
ÇEVKOdan Alphan Eröztürk de, yetkilendirilmiþ
tek kuruluþ olan ÇEVKO kurulduðu 1991 yýlýndan
baþlayarak, 2005 yýlýnda yetkilendirilmiþ kuruluþ
olmasý ile de birlikte yaptýklarý çalýþmalardan
bahsettiði sunumununda ilerlemeyi gösteren
rakamlara da yer verdi. Yönetmelik dahilinde,
2005 yýlýnda 248 piyasaya süren firmanýn
sorumluluklarýný üstlenerek baþlayan ÇEVKOnun,
2008 yýlýnda anlaþma yaptýðý ekonomik iþletme
sayýsýný 780e çýkardýðýný açýkladý. Yine ÇEVKO
Belediye iþbirliði içerisinde ambalaj atýklarýnýn
ayrý olarak toplandýðý konut sayýsýnýn 2005
yýlýnda 251.553 bin iken, 2008 yýlýnda 1.259.308
milyona ulaþtýðýný söyledi.
Ayrýca Alphan Bey sunumunda bölgelerde yapýlan
kaynaðýnda ayrý toplama, öðrencilere ve konutlara
yönelik bilgilendirme ve piyasaya sürenlerin
sorumluluklarý dahilinde yapýlan çalýþmalar
hakkýnda bilgi verdi.
Gündemde olan bu konularýn bizzat mevzuatý
hazýrlayan uzmanlar tarafýndan tartýþýldýðý için
önem taþýyan Panel, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz
Kurt Kuruçun Ambalaj Atýðý ve Türkiye
Perspektifi baþlýklý sunumu ile yaptýðý panel
deðerlendirmesi ve kapanýþ konuþmasýnýn
ardýndan son buldu.

Panele ait sunumlara ulaþmak için lütfen
ilkaykiran@ambalaj.org.tr adresinden Ýlkay Kýran ile baðlantýya
geçiniz.

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Kaynak: European Environment & Packaging Law, Ekim 2008

Avrupa Komisyonu Ülkelerin Geri Dönüþüm ve Geri
Kazaným Oranlarýný Açýkladý
2006 yýlýna ait ambalaj atýðý geri dönüþüm oranlarý ve ülkelerin ulaþtýðý oranlar Avrupa Komisyonu tarafýndan açýklandý.
Geri kazaným oraný
ve yakma

Toplam Geri dönüþüm oraný

Cam

Plastik

Kaðýt ve Karton

Metal

Ahþap

Avusturya

87,5

68,4

84,5

35,8

87,0

59,6

16,9

Belçika

94.5

79,0

99.8

38.6

89.1

93.2

63.8

Bulgaristan

30,0

30,0

56,0

17,3

45.5

5,7

0,0

Kýbrýs

25,2

25,2

7,6

14,5

38,0

73.8

23,1

Çek Cumhuriyeti

68.9

63.4

70.5

44.3

90.8

47.1

21,2

Danimarka

94.2

56.2

115.1

20,3

62.2

64.2

33.9

Estonya

50.1

45.7

48.5

33.7

55.2

52.5

17,2

Finlandiya

77.4

49.1

74,0

15,9

86.1

58.9

7,7

Fransa

64.1

54.8

59.5

19,0

84.6

65.2

20,1

Almanya

88.4

66.5

82.4

41.3

80.2

88.8

30,0

Yunanistan

Veri yok

42.8

25,3

10,0

70,0

46.9

58.3

Macaristan

51.1

49.9

20,7

20,4

94.2

64.2

20,6

Ýrlanda

57.3

54.5

62.1

20,1

73.7

45.5

77.1

Ýtalya

65.3

59.4

58.9

27,4

66.6

63.9

53.2

Letonya

Veri yok

Veri yok

Veri yok

Veri yok

Veri yok

Veri yok

Veri yok

Litvanya

38.4

37.0

31.0

26,7

59.5

59.6

18,4

Lüksemburg

92.5

63.8

92.8

31,8

71.6

78.2

31,1

Malta

10,8

10,8

14,3

7,4

11,2

7,0

12,7

Hollanda

62.1

60,0

78.5

24,3

71.7

81.7

39.1

Polanya

47.9

37.1

34.4

24,6

51,0

43.8

15,6

Portekiz

55.9

51.4

46,0

15,4

68.2

61.5

73.3

Romanya

35.7

28,6

7,5

17,0

55.7

77.2

3,3

Slovenya

46,0

40,0

38,0

39,0

66,0

19,0

5,0

Slovakya

39.3

36.3

14,6

39.7

60.8

23,8

2,6

Ýspanya

60.7

54,0

50.6

22,4

71.4

62.3

49.8

Ýsveç

80.8

58.1

91.4

43.8

72,0

70.8

16,6

Ýngiltere

62.1

57.5

51.4

22,0

78,0

53.1

72.8

Bu aybaþýnda DG ESTATýn web sitesinde
yayýnlanan bu verilere göre Çek Cumhuriyeti
ABye üye yeni devletlerarasýnda olmasýna
raðmen, geri dönüþüm ve geri kazaným oranlarý
ile üst sýralardaki yerini aldý. Çek Cumhuriyetinin
2006 yýlý için ambalaj atýklarýnýn toplam geri
dönüþüm oraný % 63,4, yakma ve diðer

58

Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2008

yöntemler ile geri kazaným oraný ise % 68,9
olarak açýklandý. Geri dönüþüm oranlarýnýn
malzeme bazýnda daðýlým ise þu þekilde; ise
camda % 70,5, plastikte % 44,3, kâðýt/kartonda
% 90,8, metalde % 47,1 ve ahþap ambalajda
% 21,2
Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý Direktifine göre,

AB üye ülkelerin 31 Aralýk 2011e kadar cam
da % 60, kâðýt/kartonda % 60, metalde% 50,
plastiklerde % 22,5 ve ahþap ambalajda % 15
geri dönüþüm oranlarýna ulaþmalarý bekleniyor.
DG Çevre Departmaný bugünlerde 3 yýllýk bilgileri
toplayarak 9 Aralýk 2008 e kadar genel bir
rapor yayýnlayacaklarýný açýkladýlar.

