Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Salih Zeki ÖÇAL

Avrupa Parlamentosunun AB Atýk Çerçeve Direktifi
konusundaki ilk oturum kararlarýndan notlar
baðlanmýþtýr: Bu maddenin kullanýmýnýn garanti

endiþesi artmýþtý ama Avrupalýlarýn Çin ve

yýlýndan itibaren kaðýt, karton, plastik, metal,

edilmesi, normal endüstriyel uygulama haricinde

Hindistana büyük ölçüde (iþlenmek üzere) atýk

kauçuk, seramik gibi malzemelere gömme yasaðý

bu maddenin baþka bir dönüþüme uðramadan

ihraç ettikleri ve bir gün bunun azalacaðý göz

getirilmesi, 2020 yýlýndan itibaren hiçbir geri

direkt olarak kullanýmý, bu madde için bir pazar

önüne alýnýrsa, yakma alternatifi kaçýnýlamayacak

dönüþümlü malzemeye gömme izni verilmemesi

Sayýn Meslektaþlarýmýz,

bulunmasý veya bir diðer üretim prosesinin

bir çözüm olarak görünüyor.

ve 2025 yýlýndan itibaren de tehlikeli ve bazý

girdilerinden biri olmasý, bu maddenin

AB Komisyonu bir ölçüde ihtiyatlý davranmak

Avrupa Birliðinin, çoðunluðun talepleri kadar

kullanýmýnýn tüm çevresel ve hijyen þartlarýna

için atýklarý yakarak enerji elde eden tesislerin

uygun olmasý.

bu iþleminin geri kazaným sayýlabilmesi için

Ayrýca, biyoçözünür maddeler için ayrý bir

Ayrýca bu konuda Komisyonun 2 sene

enerji verimliliði formülü teklif etmiþ ve gerekli

Direktif hazýrlanmasý, kaðýt, karton, plastik,

içerisinde, bir maddenin bir yan ürün olarak

enerji verimliliðinin % 60 olmasýný öngörmüþtü

metal, cam ve tekstil atýklarý için ayrý toplama

kabulü için gereken çevresel ve kalite kriterleri

(halihazýrdaki tesislerin verim ortalamasýnýn %

sistemleri geliþtirilmesi, kirleten öder prensibinin

hazýrlamasý ve ekinde bir yan ürün listesi

40 - 45 civarýnda olduðu belirtiliyor, bu konu

teyidi, atýklarýn en yakýn yerde bertarafý

yayýnlamasý talep edilmektedir.

bilhassa ýsý enerjisine kuzey ülkeleri kadar

prensibine üye ülkelerin atýk bertarafýnda kendi

Ancak bazý üye ülkelerin bu konuya soðuk

ihtiyaç göstermeyen Güney Avrupa ülkelerindeki

kendilerine yeterli olma prensipleri de verilen

azýnlýðýn da haklarýný gözeten ve serbest tartýþmayý
olanaklý kýlarak Komisyon, Parlamento ve Konseyin
görüþlerini, nihai olarak alýnacak kararlarda
yansýtabilen, temel mantýk ve prosedür olarak
mutlaka uzlaþma arayan ama buna karþýlýk biraz
yavaþ iþleyen bir yönetim þekli var, aksi halde
ülkeler topluluðunu bir arada tutmak mümkün
olmazdý. Mesela bu durum Ýþtirak þirketlerinde,
Vakýflarda, Derneklerde de genelde böyledir, aksi
durumda mutlaka kopmalar olur. Daha evvelki
bazý yazýlarýmýzda AB Komisyonunun 2005 yýlý
sonunda görüþe açtýðý Atýk Çerçeve Direktifi
deðiþiklik taslaðýnýn yoðun görüþme ve
tartýþmalara neden olduðunu ve Þubat 2007de
Avrupa Parlamentosunda çeþitli karþý tekliflerin
görüþülerek oylanacaðýný belirtmiþtik. Ana
baþlýklar; atýk yönetimi hiyerarþisi, atýk - yan
ürün ayýrým kriterleri, yakarak enerji elde etmenin
geri kazaným sayýlmasý için kriter, ülkelerin atýk
önleme ve azaltma planlarý, tüm atýklarý kapsayan
geri dönüþüm hedefleri ve çöp alanlarýna geri
dönüþebilir (recyclable) malzemelerin gömme
yasaðý, atýklarýn kaynaða en yakýn yerde bertarafý
(proximity) ve evsel atýk bertarafýnda her ülkenin
kendi kendine yeterli olmasý gereði (self
sufficiency) gibi konularý kapsýyordu.
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mecburi kalýntýlar hariç hiçbir atýða gömme izni
verilmemesi isteniyor.

13 Þubat günü yapýlan görüþme ve alýnan

kamu yararý olduðunun ispatý durumunda geçerli

bakmasý, yeþiller grubunun yan ürün gibi deklare

yakma tesislerini zorlayacaktý). Parlamento

kararlar içinde yer almýþ görünüyor. Bilhassa

kararlarýn bazýlarýnýn konulara tam açýklýk

olacak). Ancak endüstri çevreleri Konseyin bu

edilebilecek bazý maddelerin esasýnda bu þekilde

neticede, yakma tesisleri için enerji verimliliði

son iki prensibin bu mevzuata girmesi, zengin

getirmediði ve ilgili kuruluþlarýn farklý yorum

duruma elastikiyet getireceðini ummakla beraber,

atýk yönetimi kurallarýndan kurtarýlmasý ikazlarý

formülünü reddederek yerine enerji verimliliði

ülkelerden gelen atýklarla baþ edemeyen üye

yaptýklarý belirtiliyor. Ancak bundan sonra konu

bazý kurumlar Parlamentonun verdiði kararýn

ve oluþabilecek hukuki ihtilaflar, bu konunun

standartlarýný adapte etmiþ durumda ama iþin

ülkeleri (örneðin, Çek Cumhuriyeti) memnun

Konseyin önüne gidecek ve orada açýklýk

yine de genel bir prensip olarak algýlanmasý

nihai çözümünü biraz farklý hale getirebilir.

ilginç yaný anladýðýmýza göre yakarak enerji elde

etmiþ olmalý.

kazandýrýlacak, eðer Parlamento ile Konsey

gerektiðini ve çok katý olmadýðýný düþünüyorlar.

Ama her halükarda gereksiz kaynak israf

etmenin geri kazaným sayýlýp sayýlmayacaðý

Sayýn Meslektaþlarýmýz, bu konuyu þimdilik

arasýnda bazý konularda görüþ farký olursa, bu

Parlamentodaki yeþiller grubu ise ortalama

etmemek için bu ayýrým belki daha sýký þartlara

yine de tam açýklýða kavuþmamýþ. Her kesim

bu kadarla býrakýyoruz, ilerde daha netleþince

defa uzlaþma komisyonu kurulacak, buradan

adam baþý yýllýk 534 kilograma ulaþan atýk

baðlanacak ve hukuki zemini saðlam

sonucu kendi görüþü doðrultusunda yorumluyor!

daha iyi bir analizini yapacaðýz. Neyse ki bizim

da uzlaþma çýkmazsa benim bildiðim kadarý ile

probleminin beþli hiyerarþideki önceliklere

oturtulacaktýr. Ayrýca ilgililer endiþelere karþý,

Bu durum ayný konuda verilen ve kavram

Atýk Çerçeve Yönetmelik taslaðýmýz þimdilik çok

tasarý kadük oluyor. Ancak genellikle uzlaþma

uyularak azaltýlabileceði kanýsýnda. Olaya ambalaj

atýk sýnýfýndan çýkacak olan yan ürünlerin REACH

karýþýklýklarý ihtiva eden çeþitli deðiþiklik

münakaþalý konular içermiyor ama ilerde tabii

oluyor, ancak Komisyon uygulama sýrasýnda bazý

atýklarý yönetimi açýsýndan bakarsak bu durum

kapsamýna girip kontrol altýnda olacaðýný

önergelerinin bir kýsmýnýn kabul, bir kýsmýnýn

ki birtakým deðiþiklikler yapýlacaktýr. Bu arada

esneklikler yapabiliyor veya Komisyon nihai

özellikle içecek sektöründe oluþan haksýz

söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle bizim atýk

da reddedilmesinden doðuyor herhalde. Bu

ambalaj atýklarý yönetmeliðimizden de bahsetmek

kararý beðenmezse konuyu Avrupa Adalet

rekabet nedeni ile Ambalaj Direktifindeki tekrar

çerçeve yönetmeliðimizde de ilerde benzer

durumda iþ yine Konsey ve bilahare büyük

isterdik ama henüz deðiþiklikler yayýnlanmadýðý

Divanýna götürebiliyor. Yukarda saydýðýmýz konu

kullanýmý teþvik eden maddeyi revize etmeyi

düzenlemeler yapýlabilir.

ihtimalle Parlamentonun yeniden ele alarak (2.

için bu konuyu önümüzdeki sayýda ele almayý

baþlýklarý konusundaki kararlara bir göz atarsak:

düþünen Komisyonun hiç hoþuna gitmeyeceði

oy l a m a d a) d u r u m u n t a m n e t l i ð e

planlýyoruz. Bu yönetmelik gereði Ek 4 ve Ek 5

kavuþturulmasýný bekleyecek.

beyan formlarýnýzý geciktirmeden Bakanlýða

Atýk yönetimi hiyerarþisi konusunda

muhakkak.

Atýklarýn yakýlarak enerji elde edilmesinin
geri kazaným (recovery) sayýlýp sayýlmama

Komisyonun hiyerarþi kademelerini, önleme,

Atýk  Yan ürün ayýrým kriterleri; yan

durumu; bu konu Parlamentoyu en çok meþgul

Üye ülkelerin atýk azaltma ve önleme

geri kazaným, bertaraf olarak üçe indirme ve

ürünlerini yem, kozmetik, gübre ve ilaç

eden ve yine tahmin edeceðiniz gibi Yeþiller ve

programlarý konusundaki karar ise, Direktifin

hayat döngüsü kuralýný getirme teklifi kabul

endüstrisine satan gýda endüstrisi için önemli

Çevreci gruplarla, Liberal gruplarýn en çok

yürürlüðe giriþinden 10 ay sonra bu planlarýn

görmemiþ ve beþli hiyerarþi, yani, önleme, tekrar

idi. Bir maddenin atýk deðil de yan ürün olarak

mücadelesine tanýk olunan bir baþlýk. Özellikle

Komisyona sunulmasý þeklinde, ayrýca 2012

kullaným, geri dönüþüm, geri kazaným ve bertaraf

kabulü; bu ürünün ana amacý kendisinin üretimi

Komisyon üçlü hiyerarþi teklifini getirince, tekrar

yýlýndan itibaren atýk üretiminin 2008 yýlý

þeklinde kademelendirme kabul edilmiþ durumda

olmayan bir üretim prosesinin neticesinde

kullaným ve geri dönüþümün, yakarak enerji

seviyesinden yukarý çýkmamasý talep ediliyor.

(beþli hiyerarþiden sapmalar ancak açýk bir

oluþmasý ve þu dört kriteri saðlamasý þartýna

elde etme iþlemine karþý zemin kaybedeceði

Atýk gömme alanlarý konusunda da, 2015

ulaþtýrdýðýnýzý umuyorum. Hepinize saygýlar
sunarým.
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Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan
Ambalaj Sanayicileri Derneði Araþtýrma Uzmaný
Kaynak: APEAL

Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan
Kaynak: European Environment and Packaging Law,
Aralýk 2006

Çelik ambalaj geri dönüþümü:
Avrupada giderek artan baþarý
Avrupada geçen yýl 2.3 milyon tondan fazla çelik esaslý metal ambalaj geri dönüþtürüldü.

REACH ile ilgili önemli ayrýntýlar

Bu da AB-25te ortalama % 63lük bir geri dönüþüm oranýna karþýlýk gelmekte ve geri
dönüþtürülen miktarýn 2004 yýlýna göre % 6 arttýðýný göstermektedir.
APEAL-Association of European Producers of

%34lük geri dönüþüm oraný saðlanarak

endüstrimizin yüksek geri dönüþüm performansý

Steel for Packaging tarafýndan derlenen geri

yasalarca þart koþulan %30 geri dönüþüm

elde etme çabalarýný desteklemeye devam

dönüþüm verileri ilk kez, AB-25in yaný sýra

hedefi aþýldý.

etmelidir. Geri dönüþümün önemi hakkýnda

2006 tarihinde Avrupa Birliði Çevre Konseyi, ABnin gelecekteki kimyasal
direktifi olacak olan REACH için onay verdi (REACH  Kimyasallarýn Tescili,

belirsiz mesajlar Üye Devletlerce, yüksek oranda

Romanya, Bulgaristan, Norveç, Ýsviçre ve Türkiye

Deðerlendirilmesi, Onaylanmasý ve Kýsýtlanmasý anlamýna geliyor).

dahil 30 ülkeyi kapsamakta ve çelik ambalajýn

Bu yüksek geri dönüþüm oranlarýný saðlayan

geri dönüþümlü ambalaj malzemelerinin

geri dönüþüm performansý hakkýnda tam bilgi

temel etkenlerden biri çeliðin karýþýk evsel

kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmýna yapacaðý

vermektedir. Geri dönüþüm oranlarý tüm

atýklardan, çok sayýda malzemeyi içeren ve kapý

katkýyý tamamen göz ardý eden ekonomik

Eþi benzeri olmayan kulis faaliyetlerinin ardýndan

önünde konuþmaya davet edilecektir;

maddelerin tescili REACHin yürürlüðe girmesinden

Avrupada artmakta ve Belçikada % 92ye

kapý yapýlan toplamaya kadar çeþitli toplama

önlemlerin yaygýnlaþmasýný teþvik eder. Çevre

çýkan yönetmelik ABde geçerli olan 40tan fazla

 Onay verme/alternatifi ile deðiþtirme konusunda

altý yýl sonra olacak. Düþük hacimli maddelerin (1-

yasal belgenin yerini alacak ve AB mevzuatý içinde

 inatçý, biyo-birikimli ve toksik özellikleri olan (PBT)

10 ton) tescili yaklaþýk 11 yýl sonra baþlayacak;

gelmiþ geçmiþ en büyük doküman olacaktýr.

veya çok inatçý ve çok biyo-birikimli özellikleri olan

 Distribütörler ve imalat sonrasý kullanýcý firmalar

Bakanlar AB kurumlarý arasýnda müzakere edilmiþ

(vPvB) maddeler yeterli kontrol güzergahýndan

için, özellikle de zincirin her aþamasýnda firmalarýn

sistemlerine uyarlanabilmesidir. Genellikle bir

politikasý bakýmýndan, þu anda gözden

toplumun atýk yönetim sistemine entegre edilen

geçirilmekte olan Atýk Çerçeve Direktifinin tekrar

Baltýk ülkelerinde, Polonya ve Slovakyada geri

bu tür sistemler þimdi Avrupada sýkça

kullanma ile ayný önceliðe sahip, çevresel açýdan

olan uzlaþmayý kabul ederek bu mevzuatý

hariç tutulmuþtur. Komisyon endokrin bozucularýn

maddelerin tanýmlý kullaným biçimleri hakkýndaki

dönüþümde çarpýcý geliþme kaydedildi

kullanýlmakta ve Doðu ve Orta Avrupada da

ise verimli bir geri kazanma seçeneði olarak

tartýþmaksýzýn benimseyerek 13 Aralýk tarihinde

da altý yýl sonra bu kapsama girip girmeyeceðini

bilgileri nasýl kullanacaklarý ile ilgili kurallar var.

(Slovakyada +%37den Litvanyada +%120ye

hýzla uygulanmaktadýr. Daha da önemlisi,

geri dönüþümü desteklemeye devam etmesi

Avrupa Parlamentosunda oy kullandýlar. Daha sonra

gözden geçirecektir; ve

Kullanýcýlarýn bir kimyasal güvenlik

kadar). Geri dönüþüm miktarýný arttýran diðer

bunlarýn avantajý her tür evsel çelik ambalajýn

çok önemlidir.

ülkeler arasýnda Ýngiltere ve Danimarka (%10

toplanmasýyken (yiyecek kutularý, içecek kutularý,

ile 15 arasý artýþ), Ýspanya, Finlandiya ve Ýtalyanýn

aerosoller, vs.); öte yandan, depozito

Çelik ambalaj Avrupadaki çok yüksek geri dönüþüm

(%5 ile 10 arasý artýþ) yaný sýra geri dönüþüm

sistemlerinin dezavantajý ise sadece içecek

oranlarý nedeniyle toplum için çok önemlidir. Çelik,

performansýný %5 arttýran Avusturya, Ýrlanda,

ambalajlarýyla sýnýrlý olmalarýdýr.

kalitesinde hiçbir bozulma olmadan defalarca geri

eklenen, ama yasal açýndan baðlayýcý olmayan kýsým),

dönüþtürülebilir. Bu bakýmdan çelik gerçek bir

tedarik zincirinin her aþamasýnda bilgilerin

ulaþmaktadýr.

Almanya, Portekiz, Ýsviçre ve Macaristan sayýlabilir.
Türkiyede ise 2005 yýlýnda metal ambalajda

Toplama ve geri dönüþtürme altyapýsýný sürekli

yenilenebilen malzemedir.

2015 yýlýna kadar aþamalandýrýlmasý nedeniyle

Avrupa ambalaj çeliði imalatçýlarý derneði APEAL

Orta & Doðu Avrupada geri dönüþümde ilave

Avrupadaki toplam ambalaj çeliði imalatýnýn

geliþmeler olabilir.

%92sini temsil etmektedir. Üyeleri arasýnda

APEAL Murahhas Azasý Philippe Wolper þöyle
diyor: Bir geri dönüþüm toplumu oluþturmak
için, AB yasalarý geri dönüþümün çevresel
avantajlarý hakkýnda kesin ve açýk olmalý ve
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her iki kurumun Baþkanlarý anlaþmayý imzaladý.

 Bir madde için uygun bir alternatif varsa,

deðerlendirmesi yapmasý ve bazý durumlarda kimyasal

Mevzuat Haziran 2007 tarihinde yürürlüðe

madde onaylanmadan önce yeterli kontrol veya sosyo

güvenlik raporu hazýrlamasý gerekebilir. Kullanýcýlar

ekonomik süzgeçten geçerken bir yerine koyma

bir madde bilgilendirme forumuna katýlabilir;

girecektir.

geliþmesi ve AB geri dönüþüm hedeflerinin
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Üç yýl süren resmi görüþmelerin ve on yýla varan hazýrlýðýn ardýndan 18 Aralýk

Parlamento ile Konsey arasýnda yapýlan

planýnýn yapýlmasý gerekecektir. Hiçbir alternatif

 Ajans ulusal makamlarca yapýlan madde

müzakerelerin baþlýca odak noktasý þunlardý: özen

yoksa, alternatif bulmaya yönelik bir araþtýrma ve

deðerlendirmesini koordine edebilir; ve

gösterme görevi (nihai olarak mevzuatýn giriþ kýsmýna

geliþtirme planýnýn hazýrlanmasý gerekir.

 Onay vermede amaç kaygý uyandýran maddelerin
doðru biçimde kontrol edilmesini ve yerlerine adým

Bilmeyenler için REACH

adým daha az tehlikeli maddelerin konmasýný

duyurulmasý, hayvan saðlýðý, komitoloji (uzmanlarla

 Yýlda en az bir ton olarak üretilen tüm

saðlamaktýr. Onaylar baþvuru sahibinin bir maddenin

oluþan komite kararlarý), tescil/veri paylaþma, ajans

kimyasallar  yaklaþýk 30,000 madde  REACH

yeterince kontrol edilebildiðini kanýtlamasý halinde

ve onay verme/alternatifi ile deðiþtirme. Uzlaþmanýn

kapsamýna girecektir;

veya, eðer durum böyle deðilse, baþvuru sahibinin

en önemli özellikleri þunlardýr:

 Ýlk tescil öncesi safha yaklaþýk 18 ay sürer ve

sosyo-ekonomik avantajlarýn insan saðlýðýna ya da

 Tescil konusunda - uzlaþmadan yedi yýl sonra

bu süre içinde merkezi Helsinkide bulunan yeni

çevreye verilen zarardan daha fazla olduðunu

Komisyonun 1 - 10 ton aralýðýndaki kanserojen,

Avrupa Kimya Ajansý firmalara yeni kurallarý

gösterebilmesi halinde verilecektir.

mutagene veya reprotoksik (CMR) maddelerin

bildirecektir;

Arcelor Packaging International, Corus Packaging

kimyasal güvenlik deðerlendirmesine girip girmemesini

 Mevcut maddelerin (derece derece kullanýma

Plus, Rasselstein ve US Steel Kosice bulunmaktadýr.

gözden geçirilmesini gerektiren bir maddesi vardýr.

sokulan maddeler) tescil edilmesi REACHin yürürlüðe

Komisyon on iki yýl sonra üreme toksisitesine ait

girmesinden üç buçuk yýl sonra baþlayacak. Bu ilk

test metotlarýný da gözden geçirecektir;

safhada endiþe doðuran maddeler ya da yýlda 1000

 Avrupa Parlamentosu Avrupa Kimya Ajansýnýn

tondan fazla miktarlarda imal veya ithal edilen

yönetim kurulu için iki temsilci seçecektir. Ajansýn

maddeler ele alýnacak. 10 - 100 ton arasý imal ya

baþkaný da göreve baþlamadan önce parlamento

da ithal edilen ve derece derece kullanýma sokulan
Önümüzdeki sayýda, bu konuya daha geniþ yer
vermeye çalýþacaðýz.
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