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Avrupa Ortak Pazarýný oluþturmanýn amacý,
mallarýn, örneðin ambalajýn, serbest hareket
etmesini saðlamaktýr. Mayýs 1985te, Avrupa
Topluluðu Bakanlarý bu hedefe ulaþmak
amacýyla Teknik Uyumlulaþtýrma ve Standartlar
Konusuna Yeni bir Yaklaþým üzerinde mutabýk
kalmýþtýr.
Yeni Yaklaþýma ait Topluluk Direktiflerinde,
ürünler Avrupa Topluluðunun herhangi bir
yerinde örneðin Ýngilterede, piyasaya
sürülmeden önce karþýlanmasý gereken þartlar
genel ifadelerle anlatýlmýþ olarak yer alýr. Bir
ürünle ilgili uyumlulaþtýrýlmýþ Avrupa
standartlarýnda temel þartlarý karþýlayan
detaylar ve testler bulunur.
Standartlarýn kullanýmý isteðe baðlýdýr ve
imalatçýlar uygunluðu göstermenin alternatif
yollarýný seçmede serbesttir. Ancak,
uyumlulaþtýrýlmýþ standartlara uygunluðun
kanýtlarý Ambalaj ve Ambalaj Atýklarý
Direktifindeki temel þartlara uyulduðunun
varsayýlmasýný saðlar ve Üye Devletler
standartlara uyan ambalaja pazara eriþim
izni vermek zorundadýr.
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)
tarafýndan ambalajla ilgili yedi standarttan
oluþan bir seri yayýnlanmýþtýr. Bu standartlarda,
azaltma, tekrar kullanma, geri dönüþtü-
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rülebilirlik ve geri kazanma hakkýnda çerçeve
metodolojiler yer almaktadýr. Bunlar ambalajý
en aza indirme ve çevre iliþkisi konularýnýn
ele alýnmasýnda yardýmcý olur.
Ýngilteredeki Ambalaj Yönetmeliði
Ambalajýn Tanýmý:
Bu Yönetmelik Ýngilterede piyasaya sürülen
bütün ambalajlar için geçerlidir. Ambalaj,
hammaddelerden iþlenmiþ ürünlere kadar
deðiþen mallarýn üreticiden kullanýcýya ya da
tüketiciye ulaþýrken içerdiði ürünün korunmasý,
yüklenmesi-boþaltýlmasý (elleçlenmesi), teslim
edilmesi ve sunulmasýnda kullanýlan, herhangi
bir özellikteki herhangi bir malzemeden
yapýlmýþ, satýþ ambalajý ya da birincil ambalaj,
grup ambalajý ya da ikincil ambalaj veya
nakliye ambalajý ya da üçüncül ambalaj
biçimindeki bütün ürünler olarak tanýmlanýr.
Tam taným Yönetmelikte yer alýr ve üç ilave
kriterle açýklanýr. Bunlar þöyledir:
I- Bir ürünün ambalaj olarak kabul edilebilmesi
için ambalajýn yerine getirebilme ihtimali olan
diðer iþlevleri tehlikeye atmadan yukarýdaki
tanýma uygun olmasý gerekir. Ancak, eðer bir
nesne bir ürünün ayrýlmaz parçasýysa ve o
ürünü yaþamý boyunca içermek, desteklemek
ve korumak için gerekliyse ve tüm

bileþenlerinin birlikte kullanýlmasý, tüketilmesi
veya bertaraf edilmesi gerekiyorsa, o nesne
bu Yönetmelik kapsamýnda ambalaj olarak
kabul edilmez.
II- Satýþ noktasýnda doldurulacak þekilde
tasarlanan ambalajlar ve satýþ noktasýnda
satýlan, doldurulan veya doldurulacak þekilde
tasarlanan "tek kullanýmlýk" ürünler ancak bir
ambalaj iþlevini yerine getirmeleri halinde
ambalaj olarak kabul edilir.
III- Ambalaj bileþenleri ve ambalajla
bütünleþtirilen yan bileþenler bütünleþtirildikleri ambalajýn parçasý kabul edilir. Bir
ürünün doðrudan üstüne asýlan veya buna
eklenen ya da bir ambalaj iþlevini yerine
getiren yan bileþenler ambalaj olarak kabul
edilir ama ürünün ayrýlmaz parçasý ise ve
tüm bileþenler birlikte tüketilecek ve bertaraf
edilecekse ambalaj olarak kabul edilmez.
Bu üç kriterin her biri kapsamýnda ambalaj
kabul edilenlerin ve edilmeyenlerin listesi
aþaðýda yer almaktadýr.
I- Kriteri için açýklayýcý örnekler:
Ambalaj: Þeker kutularý, CD kutusuna sarýlan
film
Ambalaj deðil: Yaþamý boyunca bitkiden
ayrýlmayacak saksýlar, Çay poþetleri, Sosis
zarlarý

II- Kriteri için açýklayýcý örnekler:
Satýþ noktasýnda doldurulacak þekilde tasarlanan
ambalaj: Kaðýt ya da plastik poþet, Tek
kullanýmlýk tabak ve bardak, Streç film,
Alüminyum folyo
Ambalaj deðil: Tek kullanýmlýk çatal býçak
III- Kriteri için açýklayýcý örnekler:
Ambalaj: Bir ürünün üzerine iliþtirilen ya da
yapýþtýrýlan etiketler
Ambalajýn kýsýmlarý: Ambalaj kapaðýnýn parçasý
þeklindeki rimel fýrçasý, Diðer bir ambalaja
yapýþtýrýlan yapýþkanlý etiketler, Plastik
gömlekler (sleeve), Deterjan ambalajýnýn
kapaðýnýn bir parçasý olan ve dozaj ölçen
tertibat.
Piyasaya Sürme:
"Piyasaya sürme" Ýngiliz yönetmeliðinde
tanýmlanmaz, ama genellikle bir araya getirilen
(örn. paketlenen/doldurulan) ambalajýn satýþ
ya da daðýtým amacýyla AEA [Avrupa Ekonomik
Alaný (Norveç, Ýzlanda ve Liechtenstein AB
üyeliðinin bütün sorumluluklarýný
üstlenmemekle beraber bu alan içerisindedir)]
da dahil pazara aktarýldýðý ilk zamaný temsil
eder. Belli bir ambalaj ürününün piyasaya ilk
kez Ýngilterede sürülüp sürülmediði duruma
özgü þartlar dikkate alýnarak incelenmelidir.
Ambalajýn tasarlandýðý amaca yönelik
olarak tekrar kullanýlmasý piyasaya tekrar
sürülme olarak kabul edilmeyeceði için bu
tür zaten dolaþýmda olup tekrar kullanýlan
ambalaj Ýngiliz Yönetmeliðinin kapsamýna
girmez. Tekrar kullanýlabilen ambalaj piyasaya
ilk sürüldüðü tarihte Temel Þartlara ve
Yönetmelikteki diðer gerekliliklere uygun
olmalýdýr. Islah edilmiþ, tekrar imal edilmiþ,
tekrar boyanmýþ veya farklý bir kullaným için
deðiþtirilmiþ ambalaj yeni ambalaj kabul
edilecek ve piyasaya sürülürken Yönetmeliðin
gerekliliklerine uymasý istenecektir.
Yükümlülük:
Bu Yönetmeliðe uyulmasýný saðlama
zorunluluðu sorumlu kiþiye aittir. Bu genellikle
doldurulmamýþ ya da doldurulmuþ ambalajýn
paketleyici/dolumcusu veya ithalatçýsý olur.
Ambalajlanan ürünler piyasaya sürülürken
Yönetmeliðe uygunluk saðlanmak zorundadýr.
Ambalajlanan üründe bir marka veya ticari

marka iþareti veya ayýrt edici baþka bir iþaret
varsa, bu þekilde tanýmlanan kiþi
paketleyici/dolumcu kabul edilir. Buna göre,
marka sahibinin paketleyici/dolumcu olmadýðý
etiketli ürünlerde uygunluðu kanýtlama
yükümlülüðü paketleyici/dolumcuya deðil
marka sahibine aittir.
Sorumlu kiþi (bu Yönetmelik kapsamýna
giren) bütün ambalajýn, Yönetmeliðin diðer
hükümlerine ek olarak, temel þartlara ve aðýr
metal sýnýrlarýna uygun olmasýný saðlamak
zorundadýr.
Temel Þartlar
1. Ambalajýn imalatýna ve bileþimine özgü
þartlar:
Ýngiliz Yönetmeliðine tabi bütün ambalajlar
aþaðýdaki þartlarý saðlamak zorundadýr:
a) Ambalaj imal edilirken ambalaj hacminin
ve aðýrlýðýnýn ambalajlanan ürün için ve tüketici
için gerekli güvenlik, hijyen ve kabul düzeyini
korumaya yetecek minimum miktarla sýnýrlý
olmasýna dikkat edilecektir. Burada malzeme
türleri (örn. cam ya da plastik) veya ambalaj
sistemleri arasýnda (örn. tek yönlü veya
tekrar kullanýlabilen) bir tercih yapýlmasý
istenmemektedir, ancak kullanýlan ambalaj
sisteminin çevreye genel etkisinin dikkate
alýnmasý teþvik edilmektedir.
b) Ambalaj, geri dönüþtürülmesi dahil, geri
kazanýmý kolay olacak þekilde ve ambalaj atýðý
veya ambalaj atýðý yönetimi iþleminden kalan
artýklar bertaraf edildiðinde çevreyi en az

etkileyecek þekilde tasarlanacak, üretilecek
ve satýlacaktýr.
c) Ambalaj imal edilirken, ambalajýn kendisi
veya prosesten kalan artýklar veya ambalaj
atýklarý yakýldýðýnda ya da çöp dolum sahasýna
atýldýðýnda, ambalaj malzemesi bileþenleri
veya herhangi bir ambalajýn bileþenleri olarak
zararlý ve diðer tehlikeli maddelerin emisyon,
kül veya sýzýntýdaki varlýðý en aza indirilecektir.
2. Tekrar kullanýlan ambalaja özgü þartlar:
Tekrar kullanma terimi ambalajýn orijinal olarak
tasarlandýðý amaç doðrultusunda tekrar
kullanýlmasýný ifade eder. Bu tanýma göre
deðiþtirilmeden tekrar kullanýlan ambalajýn
ilk kullanýmdan sonra Yönetmeliðe uygun
olmasý gerekmez. Ambalaj tekrar kullanýlabilir
nitelikteyse aþaðýdaki þartlar ayný anda
saðlanmalýdýr:
a) Ambalajýn fiziksel özellikleri ve
karakteristikleri tahmin edilebilir kullaným
koþullarý altýnda birkaç kez kullanýlmayý veya
rotasyonu mümkün kýlacaktýr;
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düzenlenen WorldStar 2009
yarýþmasýnda dereceye
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standartta belirli yüzde hakkýnda kurallar
yer alýr. Bunun anlamý da ambalajýn kendisine
uygun görülen malzeme geri dönüþtürme
iþleminden saðlanan verime olumlu bir katkýda
bulunmak zorunda olduðudur. Baþka bir
deyiþle, eðer bir ambalaj, metal geri
dönüþtürme sürecine uygunsa, geri dönüþüm
sürecinde o ambalajdan metali ayýrmak
mümkün olmalýdýr.

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen WorldStar 2009
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: Ýngiltere

b) Kullanýlan ambalajý iþçilerle ilgili mevcut
saðlýk ve güvenlik þartlarýyla çatýþmadan
iþlemek mümkün olmalýdýr;
c) Ambalajýn tekrar kullanýlmadýðý için atýk
haline geldiði durumlarda geri kazanýlabilen
ambalaja özgü þartlar saðlanmalýdýr).
Tekrar kullanma, kullanýlmýþ ambalajýn
tekrar iþlenmesi ya da ýslah edilmesi ile ayný
þey deðildir. Yürütme makamlarý tekrar
kullanma sýrasýnda uygunluðu etkileyebilecek
deðiþikliklerin yapýlmadýðýný gösteren teknik
dokümanlarý görmek isteyebilir.
3. Ambalajýn tekrar kazanýlabilen özelliði ile
ilgili þartlar
Tekrar kullanýlabilen ambalaj dahil her tür
ambalaj aþaðýdakilerden en az bir tanesini
yerine getirmek zorundadýr:
a) Malzemenin geri dönüþtürülmesi yoluyla geri
kazaným:
Ambalaj imal edilirken, satýlabilen ürünlerin
imalatýnda kullanýlan malzemelerin aðýrlýkça
belli bir yüzdesinin Topluluktaki geçerli
standartlar uyarýnca geri dönüþtürülebilir
olmasýna dikkat edilmelidir. Ambalajý meydana
getiren malzemenin türüne baðlý olarak bu
yüzde oraný deðiþebilir. Ambalajýn tekrar
kullanýlmasý ile ilgili gözden geçirilmiþ
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b) Enerji geri kazanýmý yoluyla geri kazaným:
Enerji geri kazanýmýnýn optimizasyonunu
saðlayabilmek için enerji geri kazanmak
amacýyla iþlenen ambalaj atýðýnýn minimum
alt kalorifik deðeri olacaktýr (minimum net
kalorifik deðeri olarak da bilinir).
Uyumlulaþtýrýlmýþ standartlar yoksa, bu durum
o ambalajýn bir atýk yakýcýda geri kazanýlan
enerjiye olumlu katkýda bulunmasý anlamýna
gelir.
c) Kompostlama yoluyla geri kazaným:
Kompostlama amacýyla iþlenen ambalaj atýðý
ayrý toplama iþlemini veya içine girdiði
kompostlama sürecini ya da faaliyetini
engellemeyecek özellikte olmalýdýr.
d) Biyobozunurluk:
Biyobozunur ambalaj atýðý bitmiþ kompostun
büyük bölümünün sonunda ayrýþarak
karbondioksit, biyokütle ve su olabilecek
þekilde fiziksel, kimyasal, termal veya biyolojik
ayrýþmadan geçebilecek özellikte olmalýdýr.
Ambalaj Standartlarý
CEN Ambalaj Standartlarý yukarýdaki temel
þartlara uygunluðu kanýtlamada kullanýlabilir.
Standartlara uyumlu bir ambalaj, Avrupa
Topluluðunun tamamýnda hareket serbestliði
kazanýr. Standartlar ayrýca, örneðin malzeme
spesifikasyonu, geri dönüþtürülebilirliðin ve
geri kazanýmýn arttýrýlmasý, bileþenlerin en
aza indirilmesi, boþa giden alanýn küçültülmesi
ve ambalajýn boyunun en uygun hale
getirilmesi gibi ambalaj tasarýmý ile ilgili karar
alýcýlarý da bilgilendirir.
Bu Standartlara ek olarak, CEN Ambalaj
- Malzeme geri dönüþtürme - Geri dönüþümün
uzun süreli engellenmesini önlemek amacýyla
maddelere ve malzemelere yönelik þartlar
hakkýndaki rapor, CEN/TR 13688:2008

kapsamýnda yayýnlanmýþtýr. Bu rapor 2000den
itibaren yapýlan çalýþmalarýn yerine geçer ve
EN 13430 standardýnda tanýmlanan haliyle
ambalajýn tasarýmýnda ve kontrolünde dikkate
alýnmasý gereken madde, malzeme ve
bileþenlere yönelik bazý örnekler sunar.
Ambalaja dahil edilebilecek ve geri dönüþümle
ilgili sonraki iþlemleri engelleyebilecek ya da
engelleyen madde ve malzemeleri hesaba
katmada rehber olarak kullanýlabilmektedir.
Tüm geri kazanma güzergahlarýnýn tasarýmý
evsel ve ticari atýk akýþlarýndan gelen bertaraf
edilmiþ ambalajlarý toplama ve ayýrma altyapýsý
ile birleþtirmede giderek önem kazanmaktadýr.
Ýyi tasarlanmýþ ambalaj kolayca geri
kazanýlabilir veya tekrar kullanýlabilir, çevreyi
en az düzeyde etkiler ve iliþkili herkes için
maliyetten tasarruf saðlar.
Tablo 1de mevcut standartlar ve bunlarýn
uygulanma biçimi listelenmekte ve gözden
geçirilmiþ metinlere referanslar verilmektedir.
Aðýr Metal Sýnýrlarý
Aðýr metal sýnýrlarý kadmiyum, cýva, kurþun ve
altý deðerlikli kromun konsantrasyon
düzeylerinin toplamýdýr. Ýngiliz Yönetmeliðine
göre, belirtilen aðýr metallerin ambalajdaki
veya onun bileþenlerindeki içeriði aþaðýdaki
sýnýrlardan fazla olamaz:
 30 Haziran 1998 tarihinde veya daha
sonra aðýrlýkça 600 ppm
 30 Haziran 1999 tarihinde veya daha
sonra aðýrlýkça 250 ppm
 30 Haziran 2001 tarihinde veya daha
sonra aðýrlýkça 100 ppm
Ambalaj bileþeni ambalajýn elle ya da basit
mekanik araçlarla ayrýlabilen parçasý olarak
tanýmlanýr. Örnek olarak þiþe kapaðý verilebilir.
Ambalajýn bir bileþeni olarak görülecek ve,
hesaplamalara dahil edilmekle beraber,
baðýmsýz olarak aðýr metal sýnýrlarýna uymasý
gerekmeyecek daimi kaplamalar veya
pigmentler bunun kapsamýna girmez. Örneðin,
eðer bir çelik varil kurþun kromat bazlý boya
ile kaplanmýþsa, sýnýrýn aþýlabilmesi için, varilin
ve boyanýn toplam kütlesine oranla kurþun
kromatýn sýnýrýn üzerine çýkmasý gerekir.
Testler Ýngiliz Yönetmeliðine özel olarak
istenmez ya da tanýmlanmaz.
Aðýr metal sýnýrlarý tamamen kurþun kristal
camdan oluþan ambalajlara uygulanmaz.

Tablo 1. Ambalaj Standartlarý
Baþlýk

Standart Numarasý

Ambalaj ve Çevre - Ambalaj ve ambalaj atýðý alanýnda
Avrupa Standartlarýnýn kullanýlmasý ile ilgili þartlar

Ýlgili standartlarýn uygulanmasýna ve kullanýmýna
yönelik araçlarý içeren Þemsiye Standart

EN 13427:2004

Ambalaj - Tekrar kullanma

Ambalajýn tekrar kullanýlýp kullanýlmayacaðýný
belirlemek için

EN 13429:2004

Ambalaj - Malzemenin geri dönüþtürülmesi yoluyla tekrar
kazanýlabilen ambalaj için þartlar
Ambalaj - Kompostlama ve biyobozunurluk yoluyla geri
kazanýlabilen ambalaj için þartlar - Test programý ve
ambalajýn son kabulü için deðerlendirme kriterleri

Ambalajýn ambalaj atýðýný geri kazanma
standartlarýndan birine ya da birkaçýna uygun
olup olmadýðýný belirlemek için

Ambalaj - Enerji biçiminde geri kazanýlabilen ambalaj için
minimum alt kalorifik deðer spesifikasyonu dahil þartlar

EN 13430:2004

EN 13432:2000

EN 13431:2004

Ambalaj - Ýmalat ve kompostlamaya özgü þartlar Kaynaðý azaltarak önleme

Ambalajýn azaltýlabilme olasýlýðýný belirlemek
için

EN 13428:2004

Ambalaj - Ambalajda var olan dört aðýr metal ve diðer
tehlikeli maddeler ile bunlarýn çevreye salýnmasýný ölçmek
ve doðrulamak için þartlar - Kýsým 1: Ambalajda var olan
dört aðýr metali ölçmek ve doðrulamak için þartlar.
Kýsým 2: Ambalajda var olan tehlikeli maddeler ile bunlarýn
çevreye salýnmasýný ölçmek ve doðrulamak için þartlar*

Ambalajýn aðýr metaller ve tehlikeli maddeler
sýnýrlarýna uyup uymadýðýný belirlemek için

CEN/CR 13695-1: 2000
CEN/CR 13695-2: 2004

* CR 13695-2: 2002in yerini alýr, küçük deðiþiklikler yapýlarak 2004 yýlýnda tekrar yayýnlanmýþtýr.

Aðýr metal sýnýrlarýnda biri Avrupa düzeyinde
resmen kararlaþtýrýlmýþ, diðeri de Yönetmeliðe
þimdi dahil edilmiþ olmak üzere iki tür istisna
vardýr. Bunlar plastik paletlerin ve kasalarýn
ve emaye camlarýn ve geri dönüþüm
sürecindeki eski camdan gelen kurþunun
bulaþmýþ olabileceði camlarýn piyasaya
sürülmesini kapsamaz.
Plastik paletler ve kasalar için istisna:
1999/177/EC no.lu Komisyon Kararýnda
Direktifteki aðýr metal konsantrasyonu sýnýrlarý
bakýmýndan plastik kasalara yönelik istisnanýn
koþullarý belirtilmektedir ve bunlar bu
Yönetmelik için de geçerlidir. Bu istisna 25
Aðustos 2003 tarihinde Ýngiltere mevzuatýnda
yürürlüðe girmiþtir.
4 Mart 2009a kadar, bu Ýstisna aðýr metal
konsantrasyonlarý Ýngiliz Yönetmeliðinin izin
verilenin üzerinde olan plastik paletlerin ve
kasalarýn bazý koþullarý saðlamak kaydýyla
piyasaya sürülmesine izin verir, þöyle ki:
 Söz konusu plastik palet veya kasa en
çok %20 oranýnda orijinal malzeme içeren

ve geri kalanýnda diðer plastik paletlerin ve
kasalarýn kullanýldýðý kontrollü bir geri
dönüþüm sürecinde imal edilmiþ olmalýdýr.
 Tespit edilen aðýr metallerin hiçbiri üretim
süreci sýrasýnda kasten eklenmiþ olmamalýdýr.
 Plastik palet ya da kasa ancak geri
dönüþtürülmüþ malzemelerin eklenmiþ olmasý
sebebiyle aðýr metal sýnýrlarýný aþabilir.
Buna ek olarak, kasalar ve paletler aþaðýdaki
özellikleri olan kontrollü bir daðýtým ve tekrar
kullanma sisteminde yer almalýdýr:
 Düzenlemeye tabi metalleri içeren plastik
palet ve kasalar kalýcý ve görünür biçimde
iþaretlenmiþtir.
 Bir envanter ve kayýt tutma sistemi
kurulmuþtur.
 Paletlerin ve kasalarýn ömürleri boyunca
iade oranlarý %90ýn altýnda deðildir.
Sorumlu taraf yýllýk uygunluk beyaný hazýrlar
ve bunlar 4 yýl boyunca talep üzerine temin
edilmek zorundadýr.
Ýstisnanýn bitiþ tarihi yaklaþtýðý için (4
Mart 2009), Avrupa Komisyonu yeni bir istisna
teklif etmiþtir. 10 Aralýk 2008 tarihinde Üye

Devletlerle beraber bir Komisyon Kararý taslaðý
hazýrlanmýþtýr. Avrupa Parlamentosu tarafýndan
gözden geçirilerek 24 Mart 2009da Resmi
Gazetede yayýnlanmýþtýr (2009/292/EC).
Cam Ambalaj için Ýstisna:
2006/340/EC no.lu Komisyon Kararýyla cam
ambalajdaki aðýr metal konsantrasyon
sýnýrlarýyla ilgili istisna süresiz olarak uzatýldý.
Bu istisna aðýr metal konsantrasyonu sýnýrlarý Yönetmelikte izin verilenden yüksek olan
cam ambalajýn bazý koþullarý saðlamak kaydýyla
piyasaya sürülmesine izin verir, þöyle ki:
 Cam ambalajýn imalat süreci sýrasýnda
düzenlemeye tabi metaller kasten eklenmiþ
olmamalýdýr.
 Sýnýrlar ancak aðýr metal içeren geri
dönüþtürülmüþ malzemelerin eklenmesi
sonucunda aþýlmýþ olmalýdýr.
 Ürünü piyasaya süren sorumlu kiþi yürütme
makamlarýna cam fýrýnlarýn her birinin ortalama
aðýr metal konsantrasyon seviyesinin 200
ppm sýnýrýnýn üzerinde olmadýðýný doðrulayan
bir rapor sunmalýdýr.
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Ambalajdaki aðýr metaller hakkýnda yorumlar
Aðýr metallerin ambalaja bilerek eklenmesinin
nadir bir durum olduðu kabul edilmekle
beraber, meydana gelebilecek bazý bilinen
kullaným biçimleri vardýr. Firmalar bu
uygulamalarýn ve uygunluk kontrolleri yapmaya
gerek olabileceðinin farkýnda olmalýdýr.
 Cam (süslenmemiþ): Cam ambalajlar geri
dönüþtürülmüþ cama kasýtsýz biçimde karýþmýþ
kurþun içerebilir. Bunun kaynaðý cam içeren
kurþun veya eski þarap þiþesi kapsülleri
olabilir. Avrupadaki bazý cam ambalajlarda
600 ppmnin üzerinde kurþun seviyeleri tespit
edilmiþ ve camdaki aðýr metallerden
kaynaklandýðý bilinen bir çevresel risk ya da
saðlýk riski olmadýðý için Avrupa düzeyinde
bir istisna kararlaþtýrýlmýþtýr.
 Cam (süslenmiþ): Camý süslemek ya da
camýn üzerine baský yapmak için kullanýlan
emaye temel bileþik olarak kurþun oksit
içerebilir ve parlak kýrmýzý ve sarý emayelerde
kadmiyum kullanýlabilir. Bazý büyük üreticiler
emayeli camýn emayesinde aðýr metaller
kullanýlmasýndan aþamalar halinde vazgeçmeyi
amaçlayan gönüllü bir anlaþma imzalamýþtýr.
 Gýdalarýn ambalajlanmasý için kullanýlmayan
plastikler: Sarý, turuncu ve kýrmýzý pigmentler
için kurþun kromat kullanýlmasýnda olduðu
gibi, kadmiyum içeren pigmentler de ara sýra
tespit edilmektedir. Eski plastik paletlerin ve
kasalarýn kapalý devre geri dönüþtürülmesiyle
imal edilen plastik paletler ve kasalar için
Avrupa düzeyinde aðýr metal sýnýrlarýndan bir
istisna oluþturulmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu
istisna sadece 4 Mart 2009 tarihine kadar

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen WorldStar 2009
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: Ýngiltere

Yönetmeliðin Þartlarýnýn Saðlanmasý
Bu Yönetmelik çerçevesindeki sorumlu kiþi
yürütme makamlarýnýn talebi üzerine gerekli
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geçerlidir.
 Variller: Kurþun kromat ya da diðer altý
deðerlikli krom bileþikleri metal varil boyalarýnýn
bazý renklerinde kullanýlabilir.
 Gýdalarýn ambalajlanmasý için kullanýlmayan
metal ambalajlar: Metal ambalajýn imalatýnda
nadiren kurþun lehim kullanýlabilir.
 Pigmentler ve mürekkepler. Bazý hallerde
kurþun, kadmiyum ya da altý deðerlikli krom
bileþiklerini temel alabilir.
Daha genel olarak, belirtilen aðýr metaller
birçok malzemede düþük seviyelerde
görülebilir ve buradaki uygunluk bir dereceye
kadar izlenmelidir.

Andreasen, N. Bernth, I. Christensen, P.H.
Jensen. (Danimarka DTI): Bu dokümanda,
incelemede kullanýlan numune alma ve test
etme metotlarý, özellikle de dalgaboyu daðýlýmlý
x-ýþýný flüoresan (WDXRF) ve mikrodalga
destekli asit sindirme ile ardýndan endüktif
kuplajlý plazma atomik emisyonu ve kütle
spektrometresinin (ICP - AES ve ICP - MS)
kullanýmý anlatýlmaktadýr.

Ýngiltere'de konu ile ilgili aþaðýdaki dokümanlar
referans olarak kullanýlmaktadýr:
 Danimarka pazarýndaki ambalajlarda
bulunan aðýr metal içeriðinin incelemesi, H.

 ABD Çevre Koruma Kurumunun Metotlarý:
US EPA Metot 3050: Çökeltilerin, çamurlarýn
ve topraklarýn ve diðer matrislerin asitle
sindirilmesi. Bu metot bu Yönetmelikteki aðýr
metal sýnýrlarýna benzer olan CONEG
yönetmelikleri için kullanýlýr ve ICP-AES, ICPMS, grafit fýrýn atomik emme spektroskopisi
(GFAA) ve alevli atomik absorpsiyon
spektroskopisini (FLAA) kullanýr.
US EPA Metot 3052: Silisli ve organik bazlý
matrislerin mikrodalga destekli asitle
sindirilmesi. Danimarka DTI metoduna
benzeyen cam için toplam sindirme metodu.
Mikrodalga destekli bir nitrik ve hidroflorik
asit sindirme metodudur.
US EPA Metot 3060: Toprak, çamur, çökelti
ve benzer atýklardaki çözünebilir, emilmiþ ve
çökelmiþ biçimdeki krom bileþiklerinden gelen
altý deðerlikli kromun çýkarýlmasýnda kullanýlan
bir alkalin sindirme metodudur. Diðer metotlar
trivalan ve hekzavalan kromu ayýrt edemediði
için bu metot tercih edilmiþtir. Bu metodun
ardýndan US EPA metot 7196 ya da 7199
(kolorimetrik olarak sýrasýyla UV spektrofotometresi veya iyon kromatografisi) gelebilir.

teknik belgeleri temin ederek Yönetmeliðe
uygunluðu göstermelidir. Sorumlu kiþi
ambalajýn piyasaya sürüldüðü tarihten itibaren
en çok dört yýl boyunca teknik belgeleri temin
edebilmek zorundadýr. Bu belgelerin nasýl ve
ne zaman hazýrlandýðý belirtilmeyerek ilgili
kiþiye býrakýlmýþtýr; buradan, bunlarýn yürütme
makamlarýnýn talebi üzerine derlenebileceði
anlamý çýkarýlabilir ama bu iyi bir uygulama
olarak pek tavsiye edilmez. Yürütme makamlarý
herhangi bir zamanda talepte bulunabilir, ama
belgelerin hazýrlanmasý için makul bir süre
öncesinde haber verilmelidir. Bu belgeler

yürütme makamlarýnýn talebinden itibaren en
çok 28 gün içinde hazýr edilmelidir.
Yürütme makamlarýnýn taleplerini karþýlamada
iþletmelere yardýmcý olabilecek metotlardan
biri sorumlu kiþinin yeni ambalaj tasarlarken
istenebilecek belgeleri de hesaba katmasýdýr.
Ambalajýn temel þartlara uygun olduðunu
gösteren bilgilerin sunulmasýný saðlama görevi
sorumlu kiþiye aittir. Bu yazýda açýklayýcý
uygunluk prosedürleri de dikkatinize
sunulmuþtur, ancak bunlar nihai kabul
edilmemelidir.

Þartlarýn saðlanmasý:
Mümkünse aðýr metal konsantrasyonu üst
sýnýrýnýn bileþen malzemelerden elde edilen
verilere dayanarak hesaplanmasý tavsiye edilir.
Test yapýlmasý gerekli ise, belli bir malzeme
ya da ambalaj için uygun görülen herhangi
bir test yapýlabilir.
Böyle bir testin yapýlmasý halinde,
numunenin tüm bileþen malzemeleri ve
bunlarýn kullanýldýðý oraný temsil edecek
nitelikte olmasýna dikkat edilmelidir. Örneðin,
bir varilde kurþun kromat içeren kýrmýzý bir
þerit varsa ama boyanýn geri kalaný kurþun
kromat içermiyorsa, o varilden alýnan numune
bu durumdan ciddi biçimde etkilenir.

Dosya
Açýklayýcý Uygunluk Prosedürleri
Kullanýcýlar standartlara uymak için bir
metodoloji ile çalýþarak belli bir ambalaja ait
spesifikasyon hakkýndaki kararlarýnda
genellikle ihtilaf halindeki sosyal, çevresel ve
ekonomik faktörleri, ürüne en uygun çözümü
bulmayý, daðýtým sistemini ve ürünün
nihayetinde nasýl saklanýp/ kullanýlacaðýný
dikkate almalýdýr. Uygunluk için kanýt olmasý
amacýyla cevaplarýn belgelenmesi önemlidir.
Tasarým ve gözden geçirme süreçleri:
Mümkünse, temel þartlarýn ve aðýr metal
sýnýrlarýnýn temsil ettiði endiþelerin, özellikle
resmi kalite veya çevre yönetimi sistemleri
kullanýlýyorsa, mevcut ambalaj tasarým ve
gözden geçirme süreçlerinde ele alýnmasý
önerilir.
Mevcut ambalaj hatlarý:
Mevcut ambalaj portföylerinde bu endiþelere
doðrudan atýfta bulunulmasa da, geri kazanma
süreçleri için diðer uygunluk delilleri böyle
bir geri kazanýmýn gerçekten meydana geldiðini
gösteren birincil kanýtlar aracýlýðýyla bulunabilir.
Azaltma gibi diðer meselelerle ilgili olarak
ambalaj için istenen dayanýklýlýkla ilgili
destekleyici kanýtlar ulaþým hasarýný ve benzer
parametreleri izleyerek temin edilebilir.
Genel:
Aþaðýdaki önerilen prosedürler tasarým süreci
açýsýndan yazýlmýþtýr. Bunlar mevcut bir
ambalajýn gözden geçirilmesinde de ayný
þekilde kullanýlabilir.
Prosedürlerde ambalaj farklý iþlevsel
birimlerden oluþan bir ambalaj sistemi olarak
tasarlanýr. Her bir iþlevsel birim tek bir ambalaj
birimi olabilir veya kendileri de ambalaj
bileþenlerinden ya da ambalaj malzemelerinden
yapýlmýþ birkaç ambalajdan oluþabilir. Örnek
olarak içecek nakliyesinde kullanýlan bir
ambalaj sistemi verilebilir. Bu sistem dolu
þiþeleri taþýmada kullanýlan bir karton kutu
olabilir. Karton kutu ve dolu þiþeler sistem
içinde etkileþim halinde olan ama ürünü
etkilemeden birbirinden ayrýlabilen iþlevsel
birimler olur. Þiþe bileþenlerden meydana
gelebilir: örneðin boþ þiþe, þiþe kapaðý ve
etiket. Ambalaj bileþenleri ise kasanýn kartonu,
þiþenin camý, kullanýlan mürekkep veya
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pigmentler ve þiþe kapaðýnýn ve etiketin
malzemeleridir.
Uygunluk prosedürü bir ambalaj sistemine
aþaðýdaki þekilde uygulanmalýdýr:
1. Ambalaj sistemi, seçilen sistemin ve daha
ince bir þiþe için daha saðlam bir kutu
gerekmesi gibi iþlevsel birimler arasýndaki
etkileþimin hesaba katýlmasý amacýyla aðýrlýkça
ve hacimce en aza indirilmelidir.
2. Tüm ambalaj bileþenleri o tarihte geçerli
olan aðýr metal sýnýrlarýna uygun olmalýdýr.
3. Tüm ambalaj bileþenleri, ambalaj
malzemesini oluþturan zehirli ve diðer tehlikeli
maddelerin kül, emisyon ve sýzýntýlardaki
varlýklarý bakýmýndan en aza indirilmesi
gerekliliðine uygun olmalýdýr.
4. Tekrar kullanýlabilen iþlevsel birimler, özellikle
tekrar kullanma amaçlý yapýlan tasarýmýn
aðýrlýk ve hacimce en aza indirilmesi þartýný
etkilediði hallerde tekrar kullanma þartýna
uygun olmalýdýr.
5. Her iþlevsel birim en az bir geri kazanma
sürecine uygun olmalýdýr, ama bir ambalaj
sistemindeki farklý iþlevsel ambalajlar farklý
geri kazanma süreçlerine uygun olabilir.
En aza indirme:
Sistem ve malzeme seçiminin uygunluk
prosedürüne dahil olmadýðý belirtilmelidir.
Seçilen sistem ve belirlenen malzemeler
tasarým kriterleri için minimum gereklilikte
olmalýdýr.
Bu tasarým kriterlerinde ambalajýn performansýný tehlikeye atmadan kullanýlabilecek
minimum yeterli hacim ve aðýrlýk belirtilmelidir.
Kullanýlan malzeme miktarýnýn daha da
azaltýlmasýný önleyen kriteri (kritik bölge
denir) tespit etmek amacýyla ilgili performans
kriterlerinin bir listesi hazýrlanmalýdýr. Azaltmayý
önleyen bir kriter tespit etmek mümkün
deðilse, kriterlerden biri kritik bölge haline
gelene kadar azaltmaya devam edilebilir
demektir.
Standartta tespit edilen performans kriterleri
þunlardýr:
Ürünü koruma
Örnekler arasýnda titreþim, sýkýþma, nem, ýþýk,
oksijen ve mikrobiyolojik kirlilik gibi
faktörlerden koruma sayýlabilir.

Ambalaj imalat süreci
Örnekler arasýnda konteynýr þekli, kalýnlýk
toleranslarý, boy, iþleme, üretim atýðýný azaltan
spesifikasyonlar sayýlabilir.
Ambalajlama/dolum süreci
Örnekler arasýnda darbe ve gerilme direnci,
mekanik dayanýklýlýk, ambalaj hattýnýn hýzý ve
verimliliði, kararlýlýk, ýsý direnci, kapanma,
minimum üst boþluk, hijyen sayýlabilir.
Lojistik [nakliye, depolama ve yükleme-boþaltma
(elleçleme) dahil]
Örnekler arasýnda yükleme-boþaltma þartlarý,
boþluðun kullanýlmasý, paletleme sistemleri,
hasar direnci sayýlabilir.
Ürünün sunumu ve pazarlanmasý
Örnekler arasýnda ürün kimliði, marka
tanýnýrlýðý, etiketleme, perakende teþhir sistemi
þartlarý ve çalýnmaya karþý koruma sayýlabilir.
Tüketici tarafýndan kabul edilme
Örnekler arasýnda birim boyu, ergonomi,
kurcalanma belirtisi, raf ömrü, küçük parçalar
halinde daðýtma metotlarý ve çekici sunum
sayýlabilir.
Bilgilendirme
Örnekler arasýnda ürün bilgisi, talimatlar,
barkodlar ve son kullanma tarihleri sayýlabilir.
Güvenlik
Örnek olarak güvenli yükleme-boþaltma
þartlarý, çocuklarýn ulaþamamasý, tehlike
uyarýlarý, basýncý salan kapaklar verilebilir.
Mevzuat
Ulusal veya uluslararasý mevzuat ya da
standardizasyondaki þartlar.
Diðer konular
Ambalajýn aðýrlýðý ya da hacmi ile ilgili olarak
yukarýda ele alýnmayan diðer ekonomik, sosyal
veya çevresel sonuçlar.
Zararlý ya da Tehlikeli Maddeler:
Ambalajýn veya yönetim iþlemlerinden ya da
ambalaj atýðýndan kalan artýklarýn yakýlmasý
veya çöp dolum sahasýna gönderilmesi halinde
zararlý ve tehlikeli maddelerin emisyon, kül

veya sýzýntýdaki varlýðý en aza indirilmelidir.
Bu da ambalajýn iþlevini etkin biçimde yerine
getirmesi için her tür zararlý ya da tehlikeli
maddenin minimum seviyeye indirgenmesi
gerektiði anlamýna gelir. Zararlý ya da tehlikeli
maddelerin varlýðý tasarýmdan kaynaklanýyorsa,
en aza indirgeme amacýyla sunulan prosedür
burada da kullanýlabilir. Bunun için bu prosedür
zararlý ya da tehlikeli maddeyi içeren
malzemeye uygulanmalý, ancak zararlý ya da
tehlikeli maddenin alternatif bir madde ile
kýsmen ya da tamamen deðiþtirilmesi olasýlýðý
da hesaba katýlmalýdýr.
Eðer zararlý ya da tehlikeli maddelerin
varlýðý eklenen maddelere baðlý ise bu
durumun iþlevsel bir kriter olarak deðil, bir
kalite kontrol meselesi olarak ele alýnmasý
uygun olur.
Yönetmelikte zararlý ya da tehlikeli
maddeler tanýmlanmadýðý için, ulusal ya da
uluslararasý yasalarda bu þekilde anlatýlan
maddelerin tümü bu kapsamda kabul edilir.
Tekrar kullanma:
Ambalaj ancak, en aza indirgeme baþta olmak
üzere, diðer þartlara ait tasarým kriterleri
tekrar kullanma niyetiyle geliþtirilmiþse, tekrar
kullanýlma þartlarýna uygun olmak zorundadýr.
Baþka bir deyiþle, ambalaj tekrar kullanýlmak
üzere tasarlanmýþsa ve bu sebeple tek yönlü
ambalajdan daha dayanýklý olup daha fazla
malzeme içeriyorsa, tekrar kullanma
gerekliliðine uymak zorunda olur.
Aþaðýdaki hallerde tekrar kullanma
gerekliliði yerine getirilmiþ demektir:
 Ambalajýn fiziksel özellikleri tekrar
kullanýlmaya uygundur. Baþka bir deyiþle,
(yenilenerek ya da yenilenmeden) ambalaj
açýlabilmeli ve ambalajlanabilmelidir.
 Ambalajýn tekrar kullanýlmasýný saðlayan
bir tekrar kullanma sistemi mevcuttur. Kabul
gören tekrar kullanma sistemleri kapalý devre,
açýk devre ya da melez (hibrit) sistemlerdir.
Bunlar þöyle tanýmlanýr:
o Kapalý devre tekrar kullanma sisteminde
tekrar kullanýlabilen ambalaj bir firma ya da
bir grup organize firma tarafýndan dolaþýma
sokulur.
o Açýk devre tekrar kullanma sisteminde

tekrar kullanýlabilen ambalaj belirtilmemiþ
firmalar arasýnda dolaþýr.
o Melez sistemde tekrar daðýtýma girmeden
son kullanýcýnýn elinde kalan tekrar
kullanýlabilen ambalaj ile tekrar kullanýlabilen
ambalajýn içeriðini taþýmaya yarayan tek yönlü
ambalaj vardýr (bu ambalaj da kendine ait
temel þartlara uygun olmak sorundadýr).
Böyle bir sisteme örnek olarak evde duran
ve tekrar kullanýlan bir kabý tekrar doldurmaya
yarayan deterjan ambalajlarý verilebilir.
 Tekrar kullanýlabilen ambalaj da aþaðýda
belirtilen geri kazanýlabilirlik gerekliliðine
tabidir.
Geri kazanma:
Geri kazanma seçeneklerinden her birinin
(örn. malzeme geri dönüþtürme, enerji geri
kazanýmý, kompostlama ve biyobozunurluk)
kendi þartlarý ve tasarým gereklilikleri vardýr.
Ambalaj tasarýmý geri kazanma
seçeneklerinden en az bir tanesine tam
anlamýyla uygun olmak zorundadýr.
Malzeme geri dönüþtürme:
Ambalaj ve ona baðlý yaþam döngüsünün bu
geri kazanma sürecine uygun sayýlabilmesi
için belirtilen geri dönüþüm süreçlerinden en
az bir tanesine uyumlu olmasý gerekir. Bu da
belirtilen geri dönüþüm sürecinin kriterlerine
baðlýdýr. Aþaðýda geri dönüþüm süreçleriyle
ilgili ortak konular listelenmiþtir:
 Ambalaj bileþenleri olarak kullanýlan
bileþimdeki hammaddeler ýslah edilen
malzemeye olumlu katký saðlamalýdýr; yani
ambalaj geri dönüþüm sürecinin sonucuna
katkýda bulunmalýdýr;
 Ambalaja yapýþýp kalmýþ ürün artýklarýnýn
geri dönüþüm sürecini olumsuz etkilemeyeceði
þekilde etkili boþaltma yapýlmasý veya artýklarýn
giderilmesi mümkündür;
 Ayrý geri dönüþüm süreçlerinden geçmeleri
gereken malzemeler birbirinden ayrýlabilir
(örn. karýþýk plastikler);
 Toplama, ayýrma veya geri dönüþtürme
süreçlerine ilave yardýmlar veya iyileþtirmeler

yapýlabilir (örn. malzemeyi tanýtýcý iþaretler,
istenmeyen malzemelerin azaltýlmasý).
Enerji geri kazanýmý:
Aðýrlýkça %50den fazla organik malzeme
(örn. ahþap, mukavva, kaðýt ve diðer organik
lifler ve plastik) içeren ambalaj uygun
sayýlacaktýr. Kalýnlýðý 50 µma kadar olan ince
alüminyum folyonun uygun olduðu kabul
edilecektir.
Eðer ambalaj yukarýdaki açýklamaya
uymuyorsa, aþaðýdaki metotlar uygulanarak
da uygun hale getirilebilir:
1. Hesaplanan net kalorifik kazancý pozitif
seviyede olan bir ambalajýn uygunluðu kabul
edilir (aþaðýda anlatýlmaktadýr).
2. Deneysel olarak, örneðin ISO/DIS 1928
veya ISO/5660: Kýsým 1e göre belirlenmiþ
net kalorifik kazancý pozitif seviyede olan bir
ambalajýn uygunluðu kabul edilir.
Net kalorifik kazanç þöyle tanýmlanýr:
Qnet = Q - Ha
Ambalajýn uygun kabul edilmesi için bu deðer
pozitif olmalýdýr.
Burada:
Q yanma sýrasýnda ortaya çýkan enerji.
Ha bir malzemenin yanma sonrasý artýklarýný
ýsý geçirmez bir biçimde ortam sýcaklýðýndan
son yanma sýcaklýðýna çýkarmak için gereken
enerji. Bu durumda ortam sýcaklýðý 25ºC ve
son sýcaklýk da 850ºC olarak tanýmlanýr.
Buna göre örnek olarak %66 selüloz, %23
linyin ve %11 atýl kaplama içeren bir kompozit
verilebilir. Kalorifik kazanç = (0.66 x 8) +
(0.23 x 14) + (0.11 x -1) = 8MJ/kg
Bu hesaplamadan pozitif bir deðer elde edilir;
bu nedenle örneðin uygun olduðu kabul edilir.
Kompostlama ve biyobozunurluk:
Ambalaj aþaðýdakilere uygun olduðu zaman
kompostlama ve biyobozunurluk koþullarý
yerine getirilmiþ olur:
 Ambalaj büyük oranda yanabilen katý
maddelerden oluþmalýdýr; þöyle ki, yakma
iþleminden kalan artýklar ambalajýn
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Dosya
Aþaðýdaki tablo hesaplamalara yardýmcý olabilir:
Bileþen
Kaðýt bileþenleri

Yanmadan açýða
çýkan enerji,
Q (MJ/kg)

Yanma artýðý için
gereken enerji,
Ha (MJ/kg)

Kalorifik kazanç,
Q - Ha (MJ/kg) ya
da Qnet

- selüloz

16

8

8

- linyin

26

12

14

- polietilen, PE

43

21

22

- polipropilen, PP

44

20

24

- polistiren, PS

40

18

22

- polivinil klorür, PVC

17

8

9

- polietilen teraftalat, PET

22

10

12

50 µmdan düþük alüminyum

31

6

25

50 µmdan yüksek alüminyum - atýl

0

1

-1

Çelik

0

0.4

-0.4

Diðer atýl malzeme (seramik, cam)

0

1

-1

Plastik

Kalsiyum Karbonat

-2

1

-3

Su (nem)

-2

2

-4

CEN standartlarýnýn kullanýlmasý, söz konusu
ambalajýn tüm Üye Devletlerdeki temel þartlara
uygun olduðu varsayýmýný da getirir. Baþka
bir deyiþle, eðer standartlar kullanýlýrsa, aksini
düþünmek için bir sebep de yoksa, ürünün
temel þartlara uygun olduðu düþünülür.
Standartlarýn temel þartlara uygunluðu
saðlamanýn sadece bir yolu olduðu ve baþka
yollarýn da kabul edilebileceði dikkate
alýnmalýdýr.
Sorumlu kiþinin test sonuçlarý veya teknik
bilgiler gibi gerekli bilgiler için veya tedarik
kapsamýndaki gereklilikleri belirlemek için
kendi tedarikçisine baþvurmasý uygun olabilir.
Ancak, bu tedarikçilerin sadece temel þartlarýn
doðrudan kendi kontrolleri altýnda olan yönleri
için bilgi temin edebileceði ve yasal
sorumluluðun yine sorumlu kiþinin üzerinde
olduðu akýldan çýkarýlmamalýdýr. Þemsiye
standartta (EN13427:2004) çeþitli uygunluk
deðerlendirmelerinin yapýlmasý gereken tedarik
zinciri seviyesi için öneriler vardýr.
Ýngilterede, ticari birlikler ve malzeme

36

Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2009

üreticilerinin örgütleri, uygunluðu
deðerlendirmede kendi üyelerine yardýmcý
olmak amacýyla uygunluk testlerini ve kendi
sektörlerini içeren diðer destekleyici bilgileri
düzenlemeye teþvik edilmektedir.
Aþaðýdaki kuruluþlar kendi bölgeleri içinde
Yönetmeliðin uygulanmasýný saðlamakla yasal
olarak yükümlüdür:
a) Ýngilterede ve Gallerde, aðýrlýklar ve ölçüler
yetkilileri (yerel makamlarýn ticari standartlar
departmanlarý); ve
b) Kuzey Ýrlandada, Giriþim, Ticaret ve Yatýrým
Departmaný.
c) Ýskoçyada, aðýrlýklar ve ölçüler birimi
yetkilileri (yerel makamlarýn ticari standartlar
departmanlarý).
Ýngiliz yürütme makamlarýnýn 1987 Tüketiciyi
Koruma Kanununu temel alan çeþitli yetkileri
vardýr, örneðin:
 Yönetmeliði ihlal ettiði düþünülen ambalajýn
tedarik edilmesini yasaklayan askýya alma
duyurularýnýn yapýlmasý.
 Test alýmlarýnýn yapýlmasý
 Uygunluk dokümanlarýnýn talep edilmesi,
süreçlerin denetlenmesi ve testlerin yapýlmasý

%50sinden az olmalýdýr. Bu rakam organik
içerik göstergesi olarak alýnýr.
 Organik malzemeler özünde ve nihayetinde
biyobozunur malzemeler olmalýdýr, yani
ayrýþarak karbon dioksit, madeni tuzlar,
biyokütle ve su ya da metan açýða çýkarmalýdýr.
Ahþap, odun lifi, kaðýt hamuru ve hint keneviri
gibi kimyasal olarak deðiþtirilmemiþ doðal
kökenli malzemeler örneðin bu þartlar için
biyobozunur kabul edilir.
 Ambalaj atýk arýtma sürecinde ayrýþmalýdýr.
 Ambalaj atýk arýtma sürecini geciktirmemeli
veya olumsuz etkilememelidir.
 Ambalaj sonuçta elde edilen kompostun
kalitesini bozmamalýdýr.
Belirli bir biçimde organik olarak geri
kazanýlabilir olduðu kanýtlanan ambalaj
malzemesi kütle yüzey oranýnýn veya duvar
kalýnlýðýnýn daha az olduðu baþka biçimlerde
de organik olarak geri kazanýlýr kabul
edilecektir.

Bu ürün WPO tarafýndan düzenlenen WorldStar 2009
yarýþmasýnda dereceye girmiþtir. Ülke: Ýngiltere

Yürütme uygulamalarý LACORS (Yerel
Makamlarýn Ruhsatlandýrma Hizmetleri
Koordinasyon Bürosu) tarafýndan geliþtirilen
Yerel Makam Ýlkesini temel alýr.
Buna göre bir yerel makam (genellikle
iþletmenin merkez ofisinin bulunduðu yerde
yetkili olan makam) tarafýndan bir iþletmeye
yapýlan rehberlik tüm Ticari Standartlar
Departmanlarý tarafýndan tanýnýr. Bu ilkenin
amacý iyi uygulamalarý teþvik ederek tüketiciyi
korumak ve adil ticareti, tutarlýlýðý ve
saðduyuyu geliþtirmektir.

