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Avrupa Birliði Ülkeleri Arasýndaki Sýnýrötesi Atýk Nakliyeleri ve
Mevzuattan Doðan Ýtiraz ve Engelleme Haklarý
Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bu yazýmýzda genellikle biraz el yakan (hot issue)
ve bazen maddi/manevi zarardan baþka saygýnlýk
kayýplarýna sebep olan, bertaraf ve geri kazaným
amaçlý sýnýr ötesi atýk nakliyeleri ile ilgili bazý
hususlardan bahsedeceðiz. Odak noktasý olarak
yine AB mevzuatýný baz alýyoruz çünkü bu mevzuat
hem yenilendi (2006 yýlý içinde kesinleþmesine
karþýlýk, 12 Temmuz 2007 de yeni hali ile yürürlüðe
girdi. AB Komisyonunun hem çevrenin korunmasý
hem de ticaretin kollanmasý bazýndaki görüþlerine
karþýlýk nihai metinde çevrenin korunmasý prensibi
öncelik aldý. Yönetmelik (regulation) olarak
yayýnlandýðý için tüm AB ülkelerinde aynen
uygulanmasý zorunlu durumda) hem de AB üye
ülkelerini, EFTA bölgesini, OECD ülkelerini ve tehlikeli
atýk nakliyeleri konusunda Basel Konvansiyonuna
taraf olan ülkelerle iliþkileri düzenlediði için bir
yerde küresel olarak görülebilir.
Söz konusu yönetmelik, üye ülkeler arasýndaki
atýk nakliyelerini ve transit geçiþleri, üçüncü ülkelere
ihraç edilen atýklarý, üçüncü ülkelerden üye ülkelere
ithal edilen atýklarý ve üçüncü ülkeler arasýndaki atýk
nakliyelerinde üye ülkelerden transit geçiþleri
kapsamaktadýr.
Genel prosedür olarak, bertaraf (disposal) amaçlý
tüm atýk nakliyeleri, önceden haber verme
(notifikasyon) þartýna ve bilahare hem gönderen ülke
hem de bertarafýn yapýlacaðý ülke makamlarýnýn iznine
baðlanmýþtýr.
Geri kazaným (recovery) amaçlý atýk nakliyeleri ise,
söz konusu atýðýn dahil olduðu atýk listesine göre
(yönetmelik eklerinde verilmiþtir); yine önceden
haber verme ve karþýlýklý izin veya genel bir haberdar
etme (notifikasyon) prosedürüne tabidir. Bu
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prosedürler detaylý olarak Yönetmelikte yer almaktadýr.
Karýþýk durumdaki evsel atýklar için, ister bertaraf
amaçlý ister geri kazaným amaçlý gönderilsinler, nakliye
prosedürü olarak bertaraf amaçlý prosedürlerin
uygulanmasý hükme baðlanmýþtýr [çöp sahalarýnýn
gittikçe problem olduðu bazý AB ülkelerinde örneðin
Ýtalyada sürdürülemez bir sorun haline gelen Napoli
kentinin çöpleri sýnýr ötesi olmamasýna raðmen
(dergimizin baskýsýndan hemen önce) Sardunya
adasýna nakledilmek istenince halkla polisin çatýþmasý,
karýþýk durumdaki evsel atýklarýnýn nakliyesinin
bertaraf/geri kazaným ayrýmý yapýlmadan ayrý bir
madde halinde ele alýnmasýnýn isabetli olduðunun
bir göstergesi olmaktadýr].
Çevreye olan duyarlýlýðýn geliþtiði dünyamýzda
geliþmiþ ülkelerin atýklarýný azgeliþmiþ veya geliþmekte
olan ülkelere gönderme teþebbüsleri artýk hoþ
karþýlanmýyor ve bu konuda mevzuatlar ve uluslar
arasý anlaþmalar geliþtiriliyor. Sözkonusu AB atýk
nakliye yönetmeliði de bu konuda hükümler getiriyor
ama yinede iyi uygulanmasý için tüm kesimlerin olaya
sahip çýkmalarý gerekmekte, örneðin size daha evvelde
bahsettiðimiz 2006 Aðustos ayýnda Avrupa kaynaklý
tehlikeli atýk nedeni ile Fildiþi Sahilinde birçok insanýn
ölümüne sebep olan atýk faciasý AB çevrelerinde
büyük utanca neden oldu, bunu ayný yýl Ekim ayýnda
Pariste katýldýðýmýz PROEUROPE kongresinde
gözlemledik. Ülkemizde de ara sýra yine Avrupa
kaynaklý olaylara rastlýyoruz. Bu konularda Avrupa
sadece AB dýþýndaki ülkelerle mi sorun yaþýyor? Tabii
ki hayýr, AB üyesi ülkeler arasýnda da problemler var,
burada da sorun yine geliþmiþ AB ülkeleri ile nispeten
daha geride bulunanlar arasýnda. Bu yüzden henüz
AB Parlamentosu ile Bakanlar Konseyi arasýnda halen
hararetli münakaþa konusu olan yeni Çerçeve Atýk
Direktifine, atýðýn oluþtuðu en yakýn yerde bertaraf
edilmesi/geri kazanýlmasý (proximity principle) ve

her ülkenin bu konularda kendi kendine yeter olmasý
(self sufficiency principle) prensiplerinin daha kesin
olarak yerleþtirilmesi için atýk akýmýna maruz kalan
ülkeler büyük mücadele veriyor. Esasen halen
yürürlükteki Direktifte bu prensiplere atýf yapýlýyor
ve biraz sonra göreceðimiz gibi nakliyelere gereðinde
itiraz nedeni olabiliyor ama daha çok bertaraf
üzerinde duruluyor, topluluk bazýnda daha ziyade
vurgu yapýlýyor ama ülke bazýnda ele alýndýðýnda
ifadeler zayýf ve birazda çekingen kalýyor. Þimdi
yazýmýzýn ana konusu olan AB Ülkeleri arasýndaki
atýk nakliyelerinde üye ülkelerin yetkili makamlarýnýn
itiraz ve engelleme haklarý ile ilgili maddelere bir göz
atarsak, baþlýca þu durumlarda bunlar mümkündür:
A. Bertaraf amaçlý nakliyeler için :
 Atýðýn geri kazaným imkanlarýna öncelik verilmemesi,
sistematik biçimde bertaraf amaçlý atýk nakliyesinin
önlenmesi için; bertarafýn en yakýn yerde yapýlmasý
(proximity) ve kendi kendine yeterlilik (self sufficiency)
prensiplerinin gözetilerek alýnmýþ önlemlere
uyulmadýðýnýn anlaþýlmasý durumunda, (bertaraf
tesisi kurmanýn ekonomik olmadýðý küçük miktarlarda
tehlikeli atýk üreten üye ülkeler için uygulanmamasý
önerilmektedir). Bu madde ile esas itibari ile bazý
ülkelerin çöplük gibi kullanýlmasýnýn önüne geçilmek
amaçlanmaktadýr.
 Atýðý göndermek isteyen tarafýn veya atýðýn alýcýsýnýn
daha evvel illegal atýk nakliyesi veya çevre korunmasý
konularýnda yine illegal hareketten dolayý kanuni
takibata uðramýþ olmalarý,
 Atýðýn nakliyesi ve bertarafý için atýk nakliye
yönetmeliðinin 15 ve 16 maddelerinde belirtilen
prosedürlere ve dokümante etme hususlarýna söz
konusu atýðý göndermek isteyen tarafýn veya atýðýn
alýcýsýnýn daha evvelki nakliyelerde uymamýþ olmalarý,
 Tehlikeli atýk nakliyesi söz konusu ise, alýcý üye

ülkenin Basel Konvansiyonundan doðan atýk ithalini
reddetme hakkýný kullanmak istemesi durumunda,
 Söz konusu atýðýn özel bir bertaraf operasyonu
gerektirmesi ve bunu yapacak olan tesis için yetkili
makamlarýn daha yakýn yerlerden gönderilecek atýklara
öncelik vermesi durumunda,
 Söz konusu atýðý bertaraf etmesi öngörülen tesisin,
IPPC direktifi kapsamýnda olmasý ve dolayýsýyla
bertaraf tesisi iþletme izinlerinde öngörülen
kullanýlabilecek en iyi teknikler (best available
techniques) hususuna riayet etmediðinin tespit
edilmesi ve/veya bertarafý yapýlacak atýk için
uygulanmasý zorunlu olan Topluluk çevre koruma
mevzuatýna uyulmayacaðýnýn anlaþýlmasý durumunda
(geçici derogasyonlar mevcut olsa dahi)
 Söz konusu atýk nakliyesinden doðacak iþlemlerin
ülke atýk yönetim planlarýna uymadýðýnýn tesbiti
durumunda,
 Söz konusu atýðýn karýþýk durumda evsel atýk olmasý
durumunda,
 Söz konusu atýk nakliyesinin/bertarafýnýn üye
ülke(ler)in yaptýðý uluslararasý anlaþmalardaki
yükümlülüklere uygun olmamasý durumunda,
 Söz konusu atýklarýn çýkýþ ülkesi makamlarý ve/veya
atýklarýn nihai alýcý ülke makamlarý; atýðý göndermek
isteyen tarafýn verdiði notifikasyonun, nihai alýcý ülke
makamlarýna ulaþmasýndan itibaren 30 gün içinde
gerekçeli itirazlarýný yapabilirler. Giderilemeyen ihtilaflar
AB Komisyonu aracýlýðý ile ve/veya gerektiðinde
Topluluk hukuk kurallarýnýn uygulanmasý ile
çözülebilir.Atýk nakliyesi sýrasýnda transit olarak
geçilecek üye ülkelerinde yukarýdaki maddelerden
bir kýsmýna dayanarak itiraz haklarý mevcuttur.
B.Geri Kazaným amaçlý nakliyeler için:
 Söz konusu atýk nakliyesinin veya geri kazaným
iþleminin AB çerçeve atýk direktifinin 3, 4, 7 veya
10. maddelerine aykýrý olmasý durumunda, (Burada
madde detaylarýna girmeden bir özet yaparsak;
kaynaklarýn korunmasýna yönelik temiz teknoloji
kullanmayan, geri kazaným sonrasý oluþabilecek
tehlikeli atýk kalýntýlarýný usulüne uygun bertaraf
etmeyen, çevreyi kirleten ve düþük standartlarda
çalýþan (atýk gönderen ülke standartlarýna göre) ve
ülke atýk yönetim planlarýna uymayan iþlemler
kastedilmektedir)

 Atýk nakliyesinin geri kazaným amaçlý deðil de
bertaraf amaçlý yapýlmasý planlandýðýnýn anlaþýlmasý
durumunda,
 Geri kazanýlabilir atýk miktarýnýn bilahare bertaraf
edilmesi gereken atýða oraný, geri kazanýlabilir
maddenin deðeri ve bakiyenin bertaraf maliyetinin,
yapýlan çevresel/ekonomik deðerlendirme sonucunda
söz konusu atýklarýn geri kazaným iþlemine tabi
tutulmasýný anlamlý kýlmadýðý durumlarda,
 Geri kazaným amaçlý atýk nakliye iþlemine itiraz
dayanaðý yapýlabilecek diðer hükümler ise yukarda
bertaraf için sayýlan diðer hükümlerle ayný olduðu
için burada artýk tekrar yapmýyoruz. Yapýlacak
itirazlarda takip edilecek prosedürde yine bertaraf
kýsmýnda anlatýldýðý gibi olacaktýr.
Eðer atýk gönderecek olan üye ülkenin yetkili
makamlarý, ülke mevzuatýna dayanarak, alýcý ülkede
planlanan geri kazaným iþleminin rekabet þartlarýný
bozacak þekilde, gönderen ülkeden daha düþük
standartlarda yapýlma durumundan dolayý nakliyeye
itiraz ederlerse, bu durumu AB Komisyonuna bildirmek
durumundadýrlar. Ayrýca bu mevzuatýn hangi atýk
tiplerini ve hangi atýk geri kazaným iþlemlerini
kapsadýðý konusunda da hem Komisyona hem de
diðer üye ülkelere bilgi vermek durumundadýrlar (Bu
durum bizce çevre koruma kadar, rekabetin ve ticaret
serbestisinin kollanmasý fikrini de mevzuata dahil
etmektedir).
Üye ülkeler Yönetmeliðin gereði gibi uygulanmasýný
teminen kendi mevzuatlarýnda adaletli, etkili ve
caydýrýcý cezalara yer verme durumunda olacaklar ve
bu hükümleri AB Komisyonuna bildireceklerdir. Ayrýca
her üye ülke her yýlýn bitiminde bir evvelki yýl ile ilgili
atýk nakliye raporlarýný (Basel Konvansiyonu ve bu
Yönetmelik ekleri gereði) AB Komisyonuna ulaþtýracak
ve Komisyonda 3 yýlda bir bu Yönetmeliðin
uygulanmasý ile ilgili rapor yayýnlayacaktýr.
Yönetmelikte ayrýca yeni üye ülkelerden Letonya,
Polonya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya için 20102015 yýllarý arasýnda deðiþen sürelerde bazý atýklar
konusunda derogasyon hükümleri yer almaktadýr.

(aday üye olmamýz ve uyum yasalarý gereði bizi de
yakýndan ilgilendiriyor) atýk nakliyeleri mevzuatý ve
dürüst uygulamalar büyük önem kazanmýþ ve dikkat
çekmektedir. Çifte standartlý uygulamalar veya
yetersiz kontroller bazen alýþkanlýk haline gelirse bu
defa bir illegal durum açýða çýkýp da menfaatler
zedelendiðinde ihbarlar birbirini izlemekte, buna
tepki olarak aþýrý önlemler alýnmakta ve bu defada
dürüst çalýþan geri kazaným sektörü de etkilenmekte
ve kararlar tekrar deðiþtirilmektedir (Almanya ve
Çek Cumhuriyeti arasýnda yaþanan problemleri örnek
verebiliriz). Bu yeni yönetmeliðin ve 2008 yýlýnda
kesinleþmesi beklenen AB çerçeve atýk yönetmeliðinin
bu tür kaotik durumlarý mümkün mertebe
önleyebileceði düþünülmektedir ama yinede pek tabiî
ki öncelikle iyi niyet ve inisiyatif kullanma gereklidir.
Biz burada bunun önemli ama küçük bir kýsmýný
sizlere sunabildik, daha fazla detay arzu eden
meslektaþlarýmýza talep ederlerse Yönetmeliðin
tamamýný e posta ile gönderebiliriz.
Bu arada, Çevre ve Orman Bakanlýðýna olan
yükümlülüklerimiz içinde yer alan ambalaj atýklarýnýn
kontrolü yönetmeliði icabý EK 4 ve EK 5 formlarýný
internet ortamýnda doldurarak Þubat 2008 sonuna
kadar Bakanlýðýmýza iletmeyi unutmamanýzý rica
ediyoruz. 24 Haziran 2007 itibari ile revize edilmiþ
olan yönetmeliðimizin daha iyi ve adaletli uygulamalara
vesile olmasý için bizde ASD olarak Çevre ve Orman
Bakanlýðý ve yetkili Kuruluþlarla maksimum
koordinasyon ve iþbirliði halinde olmaya gayret
edeceðiz.
Hepinize mutlu ve baþarýlý bir yeni yýl dilerim.

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Geçen sayýdaki yazýmýzda belirttiðimiz gibi atýk
trafiðinin 2005 yýlý verileri ile %48 gibi büyük bir
oranýnýn illegal olduðu tespit edilen Avrupa Birliðinde
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Fost Plus Ambalajda Ar-Ge Çalýþmalarý için
Fon Ayýrdý
Belçikanýn yeþil nokta sistemi Fost Plus

 Ürünlerde Eco tasarým kriterlerine dikkat

Fost Plus ve bölgelerarasý ambalaj

ambalaj atýklarýnýn geri dönüþümü, ayýrýmý,

edilmesi ve evsel ambalaj atýklarýnýn geri

komitesi (Komite Belçika içerisinde ki üç

toplanmasý ve önlenmesiyle ilgili araþtýrma

dönüþebilirliðinin arttýrýlmasý

ayrý bölgede (Brüksel, Flanders ve

projeleri için yýllýk olarak 200,000  fon

 Toplama, ayýrma ve geri dönüþüm için

Wallonia)yetkililerden oluþur.) her bir projenin

ayýracak.

yeni teknikler

fonlama açýsýndan önem derecesi

 Geri dönüþüm ürünleri için yeni pazar

deðerlendirerek, karar verecek ve seçilen

devam eden dört proje olduðunu söyledi.

olanaklarý

projenin geliþmelerini takip edecektir.

Bu projelerden bazýlarý birkaç ay sürecekken,

 Bio çözünür plastikler gibi yeni ambalaj

Fost Plus hâlihazýrda baþarýlý araþtýrma

bazýlarý bir yýldan uzun bir zaman alacak.

türleri için özel bertaraf yöntemlerinin

projelerini destekliyor. Bu kapsamda ki

Araþtýrma merkezlerinden ve firmalardan

geliþtirilmesi

projelerden bazýlarý þunlardýr:

teklif alýnýyor.

 Konu hakkýnda diðer yenilik (inovasyon)

 Elektronik bir parça veya sensör yardýmý

önerileri

ile camlarýn toplanmasý sýrasýnda kullanýlan

Proje müdürü Gaelle Janssens hâlihazýrda

Bu dört proje arasýndan Liege Uzay
Merkezinin cam ayýrma (sorting) iþleminin

toplama konteynýrlarýnýn doluluk oranýný

kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili olan projesi

gösteren bir sistem geliþtirilmesi

öne çýkýyor. Proje Pyrex v.s. gibi fýrýnlanabilen

 Ýçecek kartonlarýn içeriðinde farklý

cam ürünlerinin diðer camlarla ayný sýcaklýkta

m a l ze m e l e r i n a y ý r ý m ý i l e g e r i

erimediði için geri dönüþüm kalitesinin

dönüþtürülmesin de yeni teknolojilerin

düþtüðünden bahsediyor. Öyle ki bu tür
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geliþtirilmesi.

cam maddelerin geri dönüþüm sürecine

Teklifler projenin kýsa bir tanýtýmý, bir

 Yeni geliþtirilen ambalaj çeþitleri için yeni

diðerleriyle birlikte katýlmasý sonucu yeni

bütçe ve projenin tamamlanmasý için gerekli

bertaraf metotlarýnýn araþtýrýlmasý

ürünler üzerinde siyah delikler ve noktalar

süre ile birlikte Fost Plusa yollanmalýdýr.

oluþabiliyor.

Fost Plus ideal bir projenin sanayi baðlantýlý

Fost Plus ARGE çalýþmalarý kapsamýnda

olarak çalýþýlmasý gerektiðini savunuyor.

aþaðýdaki araþtýrma konularýný da entegre

Böylelikle proje sonunda bu inovasyon veya

ediyor. Bu konu baþlýklarýný þu þekilde

yeni teknoloji baþarýlý olduðunda pazarda

sýralarsak;

kolaylýkla yer alabilir.
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European Environment & Packaging Law dergisinden alýntý
yapýlmýþtýr.
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2006 Yýlý Sonunda Yayýnlanan AB Komisyonunun Ambalaj
Direktifinin Etkilerinin Deðerlendirilmesi Raporundan Bazý Alýntýlar
2002 yýlý içerisinde AB15 ülkelerinde 66 milyon ton ambalaj atýðý üretildi. Bu miktar toplam atýk üretiminin %5
ini oluþturur.
Ambalaj atýklarý, evsel atýklarýn aðýrlýk olarak %17sini, hacimsel olarak ta %20 ila 30unu oluþturur. Ambalaj
atýklarýnýn çevresel yaþam döngüsü düþünüldüðünde çevreye etkilerinin belirlenmesi için aðýrlýk tam bir kýstas
deðildir.
Ambalajýn çevresel etkilerinin tamamýnýn, ekonomideki yeri yalnýzca yüzde birkaç mertebesindedir.
Örneðin AB15 ülkelerinde ambalaj üretiminden kaynaklanan sera gazý emisyonu yýllýk CO2nin 80 milyon tonunu
oluþturur. Bu da toplam sera gazý emisyonlarýnýn %2sine eþittir.
2002 yýlýnda 66 milyon ton ambalaj atýðýnýn 36 milyon tonu (%54ü) geri dönüþtürülmüþtür. Bu oran 1997 yýlý
ile karþýlaþtýrýlýrsa 9 milyon tonluk(%8) bir artýþ görülmektedir.
Ambalaj atýklarýnýn geri dönüþümünde enerji geri kazanýmý amacýyla atýklarýn yakýlmasý 1997 da 31 milyon ton
(% 52) iken, bu rakam 2002de 41 milyon (% 62) tona çýktý.
2002 yýlýnda belirlenen 75 farklý hedefin hepsi gerçekleþtirilmiþtir.
Ambalaj atýklarýnýn geri kazanýmý ve dönüþümü parametrelerin birçoðuna çevresel etkileri olumlu olmuþtur.
Geri dönüþüm ve geri kazaným iþlemleri sonucunda 25 milyon ton CO2 engellenerek (Yaklaþýk 1 milyon tonu
direkt ambalaj direktifinin sonucudur.) sera gazý etkisinden, 10 milyon ton yakýt kullanýmý engellenerek de(Yaklaþýk
3 milyon tonu direkt ambalaj direktifinin sonucudur.) petrol kaynaklarýndan tasarruf edilmiþtir.
Ambalaj geri kazanýmý ve geri dönüþümü sanayinin geliþmesiyle birlikte doðrudan veya dolaylý yoldan 42.000
tam zamanlý iþ imkâný yaratýlmýþtýr. Bu rakamlar atýk sektöründe yaþanan iþ kayýplarý ile karþýlaþtýrýlabilir. Kaç iþ
kolunun bu sebeplerden kötü etkilendiði tartýþma konusudur.Ancak genelde kazanç ve kayýplarla birlikte sonuçta
net iþ gücü yaratma etkisi çok sýnýrlý kalmýþtýr.
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