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REACHte avantajlar
ve maliyetler ne
olacak?

Konsey tarafýndan oybirliði ile kabul edilen Ortak
Görüþ metninde 10 tonun altýndaki maddelerin tescil

Bilindiði üzere, 18 Aralýk 2006da Avrupa Birliði Çevre Konseyi, ABnin gelecekteki kimyasallar direktifi olacak olan REACH (Kimyasallarýn
Tescili, Deðerlendirilmesi, Onaylanmasý ve Kýsýtlanmasý) için onay verdi.
REACH mevcut ve yeni kimyasallar ve bileþikleri

kirletmesinin önlenmesi gerekiyor. Ayrýca, REACH ile

Yan sanayici veya ara üreticiler için maliyet

için yeni ve geliþmiþ bir sistem olacak gibi görünüyor.

birlikte insan vücudunun çalýþma sistemini etkileyen

Yan sanayici ve ara üreticiler için ilave maliyetlerin

REACHin þuanda geçerli olan 40 adet yönetmeliðin

veya bozan kimyasal maddelerin yol açtýðý etkilerin

normal beklentiler çerçevesinde 0,5  1,3 milyar;

yerine geçmesi ve tüm kimyasallar için tek bir sistem

de azalacaðý öne sürülüyor.

yerine koyma maliyetlerinin daha yüksek olduðu bir

kurmasýna; ve böylece AB genelinde kimyasallar

Maliyetler

senaryoda ise 1,7  2,9 milyar Avro olacaðý tahmin

mevzuatý basitleþtirilmeye çalýþýlýyor. 30.000den

Doðrudan doðruya maliyete intikal eden masraflar

edilmektedir. Toplam maliyetlerin ne kadarýnýn yan

fazla mevcut kimyasal ile ilgili bilgi boþluðunu

REACHin kimya sanayi için doðrudan doðruya maliyete

sanayici ve ara üreticiler tarafýndan karþýlanacaðý

kapatarak bunlar hakkýnda devamlý bilgi saðlamak

intikal eden masraflarýnýn bu Yönetmelik yürürlüðe

doðrudan maliyetler içinde kimyasal tedarikçilerinden

isteniyor. REACH ile araþtýrma ve geliþtirme amacýyla

girdikten sonraki ilk 11 yýl için toplam 2.3 milyar

bu firmalara aktarýlacak miktara baðlýdýr. Bu üreticilerin

kullanýlan kimyasallara daha fazla esneklik saðlanacak

Avro olacaðý tahmin edilmektedir. 2003 tarihinde bu

yükümlülüklerine tonaj sýnýrý getirilmesindeki amacýn

gibi görünüyor.

maliyetin 10 milyar Avrodan fazla olacaðý tahmininde

KOBÝlere yardým etmek olduðu söyleniyor.

bulunulmuþtu. Ancak, daha sonra öneri taslaðý baþtan
REACHin avantajlarý

aþaðý gözden geçirilerek; maliyetler düþürülüp

Toplam maliyetler

Bazý kimyasal maddelerin mesane kanserleri, cilt

bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý saðlanmaya çalýþýldý.

Doðrudan ve dolaylý maliyet tahminleri birleþtirildiðinde,

hastalýklarý, solunum yolu hastalýklarý, göz

Bir taraftan da insan saðlýðý ve çevrenin korunmasý

Komisyon genel maliyetlerin 2,8  5,2 milyar Avro

rahatsýzlýklarý, astým, vb. rahatsýzlýklara neden olduðu;

faktörlerine dikkat edildi. Maliyetteki bu ciddi azalmanýn

arasýnda olacaðýný tahmin etmektedir. Bu maliyetler

ancak, REACH ile birlikte çalýþma koþullarýnýn ve kamu

nedenleri olarak ise; istenen testler ve rapor þartlarýnýn

11 ile 15 yýl arasý bir dönemde oluþturulacak.

saðlýðýnýn olumlu yönde etkileneceði öne sürülüyor.

azalmasý, düþük hacimli kimyasallara ait tescil

Yüksek hacimli maddelerin REACH tescil þartlarýna

Aslýnda özet olarak maddelerin tehlikeleri ve bunlarý

prosedürlerinin basitleþtirilmesi ve polimerlerde tescil

göre piyasadan geri çekilme ihtimali az görünüyor.

önleme yollarý hakkýnda daha fazla bilgi sahibi

edilme þartýnýn aranmamasý gibi nedenler sýralanabilir.

Ancak, 100 tonun altýndaki düþük hacimli maddelerin

olunursa; mevzuatýn daha iyi uygulanacaðý

Özellikle yýllýk hacimleri 1 ile 10 ton arasýnda

daha az kar getirmesi ya da hiç getirmemesi de

düþünülmekte. Yani bazý kimyasallara daha fazla

deðiþen maddelerin tesciline öncelik verme planý;

REACH þartlarýna göre deðiþecek gibi görünüyor.

kýsýtlamalar getirilmesi, REACHin halk saðlýðý üzerindeki

verilerin ortak teslim edilmesi ile ilgili þartlar konmasý,

Yan sanayici ve ara üreticilerin prosesleri açýsýndan

olumlu etkisini arttýracak.

KOBÝler için olan ücretin düþürülmesi, AR&GE amacýyla

kendileri için çok önemli olan maddelerin geri çekilmesi

Genel olarak, REACH hava, su ve toprak kirliliðinin

kullanýlan maddelerde daha geniþ muafiyet konmasý

tehlikesi ile karþýlaþmalarý mümkün görünmüyor.

azalmasýný saðlayacak ve biyoçeþitlilik üzerindeki

gibi adýmlarla maliyet planýnýn iyileþtirilmesi çalýþmalarý

Ancak KOBÝlerin mali kapasiteleri daha sýnýrlý ve

baskýlarý da azaltacak gibi görünüyor. Doðada biriken

yapýldý. Bu deðiþiklikler doðrudan maliyeti daha da

bazý durumlarda piyasadaki etkileri daha az olduðu

ve zehirli maddelerin daha iyi kontrol edilerek,

azaltmýþ görünüyor.

için REACHten özellikle etkilenebilecekleri tahmininde

temizlenmesi çok zor olan bu maddelerin çevreyi
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bulunuluyor.

REACH;

veya tescil þartlarýna uygunluðu kontrol etmek için

 Bugün mevcut ve yeni madde olarak tanýmlanan

Avrupa Kimyasallar Ajansý tarafýndan deðerlendirme

sisteminde deðiþiklikler yapýlýrken; 100 tonun altýndaki

kimyasallar için;

yapýlýr. Kurum ayrýca madde deðerlendirmesini

maddelerle ilgili þartlarda da ilave deðiþiklikler

 Diðer aþamalandýrýlmamýþ maddeler (non-phase-

yetkililerle koordinasyon halinde yaparak algýlanan

gerçekleþtirildi. Bu gruba ait ortalama tescil maliyetleri,

in) olarak tanýmlanan yani REACH yürürlüðe girmeden

riskleri içeren kimyasallarý araþtýracaktýr. Bu

toksikoloji testleri gereken maddelerin sayýsýnýn

önce üretilmiþ ya da pazarlanmýþ olmayan maddeler

deðerlendirme daha sonra kýsýtlama veya onaylama

azaltýlmasý sonucunda önemli oranda azalacak gibi

için;

önerileri hazýrlamada kullanýlabilir.

görünüyor. Ortak Görüþte ayrýca yönelik bir yardým

 Aþamalandýrýlmýþ (phase-in) maddeler yani EINECS

7) Kaygý uyandýran özelliklere sahip maddeler onaya

masasý düzenlemesi de yer almaktadýr.

(European Inventory of Existing Chemical Substances)

tabi olacaktýr; Ajans bu tür aday maddeleri içeren

listesinde yer alan ya da son 15 yýldýr ABde

bir liste yayýnlayacaktýr. Baþvuru sahipleri bu

REACH nasýl çalýþacak?

üretilmekte olan ama ABde piyasaya sürülmeyen

maddelerin kullanýmýyla ilgili risklerin kontrol altýna

REACHin temelinde yatan düþünce AB genelinde

maddeler için 67/548/EEC Direktifine göre sözde

alýndýðýný ya da bunlarýn kullanýlmasýyla saðlanacak

piyasaya sürülen kimyasallarýn insan saðlýðýný ya da

artýk polimer olmayan maddeler için tek bir sistem

sosyo-ekonomik avantajlarýn risklerden fazla olduðunu

çevreyi olumsuz etkilemediðinden emin olma

kuracaktýr.

ve bunun yerini alacak uygun bir alternatif madde
ya da teknoloji olmadýðýný kanýtlamak zorunda olacaktýr.

zorunluluðudur. Bunun için, üretilen maddelerin
özellikleri hakkýnda bazý bilgilere sahip olunmalý ve

Konseyin Ortak Fikrinde belirtilen haliyle bunun temel

8) Kýsýtlamalarda bazý tehlikeli maddelerin imalatýnýn,

potansiyel riskler kontrol edilmelidir. Yetkililer, baþta

unsurlarý þunlardýr:

piyasaya sürülmesinin ya da kullanýlmasýnýn ya bazý

kimya sanayi olmak üzere ilgili tüm endüstrilerin bu

1) Hariç tutulduðu açýkça belirtilmemiþ tüm maddeler

koþullara tabi olacaðýný ya da yasaklanacaðýný belirtilen

zorunluluklara uymasýný; ve gerek tehlikeli maddeler

bu yönetmeliðin kapsamýna girer.

bir prosedür vardýr. Buna göre, kýsýtlamalar baþka

için gerekse bazý diðer durumlarda tedbir alýnmasýný

2) Tescil için kimyasal madde imalatçýlarýnýn ve

türlü yeterince kontrol edilemeyen AB çapýndaki

saðlamaya çalýþmaktalar.

ithalatçýlarýnýn kendi maddeleri hakkýnda bilgi temin

risklerin yönetimi için bir güvenlik aðý görevi görür.

etmeleri ve bu bilgileri kullanarak kimyasallarý güvenle

9) Avrupa Kimyasallar Ajansý (ECHA), REACH sisteminin

yönetmeleri gerekir (Ýmalatçý ve ithalatçýlarýnýn her

teknik, bilimsel ve idari yönlerini AB düzeyinde

yýl 1 ton ya da üzeri miktarlarda imal ya da ithal

yöneterek REACHin iyi iþlemesini ve tüm paydaþlarda

edilen her madde için kuruma kayýt yaptýrmalarý

güven uyandýrmasýný saðlayacaktýr. Kurumun

zorunludur. 10 ton ya da üzeri miktarlar için kimyasal

organizasyon yapýsý içinde, Kurum kararlarýna yapýlan

güvenlik raporu gerekir). Tescil için son tarih miktara

itirazlarý deðerlendirmeye alan bir Temyiz Kurulu

göre ve sorunun derecesine göre belirlenir (1 ile 11

oluþturulacaktýr.

yýl).

10) Tehlikeli maddeler hakkýnda bir sýnýflandýrma ve

3) Omurgalý hayvanlarda yapýlan testleri azaltmak

etiketleme envanteri sayesinde sanayinin içinde bir

amacýyla bu hayvanlarda yapýlan çalýþmalarda veri

maddenin sýnýfý ile ilgili mutabakat saðlanacaktýr.

paylaþýmý gereklidir. Diðer testler için veri paylaþýmý

Kaygý uyandýran bazý maddeler için, bu sýnýflandýrma

ancak istenirse yapýlýr.

yetkililerce AB genelinde uyumlu hale getirilebilir.

4) Tehlikeler, riskler ve bunlarýn yönetilmesi ile ilgili

11) Ýnternet üzerinden kamuya açýk bilgileri içeren

bilgiler tedarik zinciri boyunca iletilecektir.

bir sistem oluþturulacaktýr. Bilgiye eriþim taleplerinin

5) Yan sanayici ve ara üreticiler de sisteme dahildir.

yapýldýðý mevcut sistem ve iþle ilgili gizli bilgilerin

6) Sanayiden gelen test önerilerini deðerlendirmek

korunmasý hakkýnda REACHe özgü tüm kurallar bir
arada olacaktýr.
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Kaynak: European Packaging & Environment Law,
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Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre
Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan
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2005 yýlýnda cam geri dönüþüm rakamlarý

Ýngiliz perakendeciden
200 milyon sterlinlik eko-plan
Ýngiliz perakendeci Marks & Spencer (M&S) 15 Ocak tarihinde, iþleyiþ biçimini gelecek
beþ yýl içinde tanýnmayacak kadar deðiþtirme amaçlý; iddialý bir eko-plan uygulamaya
koydu.

açýkladýðý rakamlara göre, Avrupada 2005 yýlýnda
cam ambalaj geri dönüþümü arttý Ortalama
oran 2004 yýlýndaki yüzde 63 iken; 2005 yýlýnda
yüzde 64e yükseldi (Tablo 1e bakýnýz).
Tablo 1. 2005 yýlýnda Batý Avrupa Cam Geri Dönüþüm Oranlarý
Ülke

Toplanan 1000 ton (1)

Geri dönüþüm oraný

2004

2005

2004

2005

Avusturya

207

207

% 88

% 83

Belçika

314

318

% 90

% 92 (2)

Danimarka

145

140

% 75

% 70

Finlandiya (3)

50

50

% 72

% 72

Fransa

1.984

2.021

% 58

% 62

Almanya

2.580

2.521

% 91

% 86

Yunanistan

31

30

% 24

% 17

Ýrlanda

83

98

% 69

% 81

Ýtalya

1.296

1.312

% 61

% 62

Hollanda

416

423

% 76

% 78

Norveç

51

54

% 90

% 90

Portekiz

142

156

% 39

% 41

Ýspanya

675

745

% 41

% 45

Ýsveç

152

155

% 96

Ýsviçre

304

308

% 96

Ýngiltere

1.049

1.259

% 44

% 53

TOPLAM

9.559

9.893

% 63

% 64

41e çýkarmýþ. Oranýn 2003teki yüzde 30dan

0.4 arttýðýný söylüyor. Toplam miktar 19.08

% 96

2005te yüzde 17ye düþtüðü ve Avrupa

milyon tona ulaþýrken AB 15 bunun 18.45

% 95

genelinde altta kalan Yunanistanda durumun

milyon tonundan sorumluydu. Ýthalatýn 3.24

çok umutsuz olduðu belirtiliyor.

milyon tonda ve ihracatýn da 4.16 milyon tonda

(1) Kamudan ve dolumculardan
(2) Tahmini toplam tüketime göre (345.000 ton); üyelerin temsil ettiði pazarý dikkate alan FOST Plus
% 109luk bir oran kaydetti; bu rakamlar tek kullanýmlýk ambalajlar için geçerli
(3) 2005 rakamý elde edilemedi (2004 rakamlarý kullanýldý)

Birçok ülkede oranlar artarken Almanyada
düþtüðü gözleniyor. Cam geri dönüþümünün
2.580den 2.521 bin tona indiði bildiriliyor. En
büyük artýþýn 1.26 milyon ton cam þiþe ve
kavanozun toplandýðý Ýngilterede 210.000 tonluk
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Rakamlara bakýldýðýnda on ülkenin geri

artýþ görülüyor. Bu eðilimin çok daha düþük

dönüþüm oranýnýn yüzde 64ün üzerinde olduðu

hýzla olmakla beraber 2006da devam ettiði

görülüyor. Ýsveç yüzde 96 ile ilk sýrada ve onu

bildiriliyor.

yüzde 95 ile Ýsviçre takip ediyor. Almanya ve

Diðer kayda deðer sonuçlar Fransadan (iki

Avusturya yüzde 86 ve 83 ile bu iki ülkenin

milyon sýnýrý ilk kez aþýldý); Ýtalyadan (1.312

ardýndan geliyor.

milyon ton) ve Ýspanyadan (745.000 ton) geldi.

Tablodan anlaþýldýðý üzere, Ýngiltere geri

Ýrlandada da hýzlý büyüme vardý  2004 rakamýna

dönüþüm oranýný yüzde 44ten 53e, Ýspanya

göre 15.000 ton artýþla 98.000 tona ulaþýldý.

yüzde 41den 45e ve Portekiz yüzde 39dan

FEVE cam kap üretiminin 2005 yýlýnda yüzde
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kaldýðý bildiriliyor.
Detaylý bilgi için: FEVE (Fédération
Européenne du Verre d'Emballage),
www.feve.org

Ýþletme çapýnda uygulanacak 200 milyon sterlin
deðerindeki A Planý ile 2012 yýlýna kadar 460
güçlü zincir maðaza çöp döküm sahalarýna atýk
göndermeyen, mallarýnýn ve hammaddelerinin
büyük bir bölümünü geri dönüþtürülmüþ, yerel
ya da adil ticari kaynaklardan saðlayan ve hem
müþterilerini hem de çalýþanlarýný daha saðlýklý bir
yaþam tarzýna kavuþturan bir firma olacak.

Britanya ve Ýrlanda Cumhuriyetindeki tüm
iþletmelerini karbonsuz hale getirecek (örneðin
sadece yenilenebilen enerji satýn alarak, bölgesel
gýda kaynaklarýný iki katýna çýkararak ve tüm
kamyonlarda yüzde 50 biyodizel kullanarak).
Ayrýca biyogaz kompost araçlarýný test ederek
gýda salonu, çiftlik ve fabrika atýklarýndan enerji
elde edecek.

M&S yöneticisi Stuart Rose bu projenin firmanýn
kaliteli, modaya uygun ve yenilikçi ürünler sunma
yolundaki iþleyiþ biçimini tanýnmayacak kadar
deðiþtireceðine ama iþletmenin sorumluluðu
artarken karýnýn azalmayacaðýna inanýyor.

Bu plana göre M&S beþ yýl içinde maðaza, ofis ve
depolardan çöp döküm sahalarýna atýk
göndermeyecek ve tüm giysiler tekrar kullanýlabilir,
çürütülebilir ya da geri dönüþtürülebilir olacak.
Ayrýca alýþveriþ torbalarý üçte bir ve ambalajlar
dörtte bir oranýnda azaltýlacak (sürdürülebilir
kaynaklardan gelen, geri dönüþtürülmüþ ve/veya
tekrar kullanýlabilen malzeme yelpazesi daraltýlacak).
Maðazalarýn yenilenmesiyle oluþan tüm inþaat
atýklarý da geri dönüþtürülecek.

Gelecek Forumunun Kurucu Direktörü ve M&Snin
sürdürülebilirlik danýþmaný Jonathon Porritt bu
planýn hem perakendeciler için hem de atýklarýn,
adil ticaretin ve iklim deðiþikliðinin yol açtýðý
sorunlarla her sektördeki iþletmenin baþa çýkma
biçimleri için yeni bir kýyas noktasý belirlediðini
söyledi.
M&S nin 2.000den fazla fabrikaya, 10.000 çiftliðe
ve 250.000 çalýþana hizmet verdiði için tedarik
zincirinin etkilerinin büyük boyutlarda olacaðý
belirtiliyor. Bu plana göre perakendeci Büyük

M&S hammadde tasarrufu saðlamak için polyester
giysilerini petrol yerine geri dönüþtürülmüþ plastik
þiþelerden yapacak, onaylý sürdürülebilir veya geri
dönüþtürülmüþ kaynaklardan gelen ahþabý/kaðýdý
kullanacak, tüm tavuk eti ve domuz eti üretimini
çiftliklerde yapacak, sadece onaylý sürdürülebilir
kaynaklardan gelen balýðý satacak, daha fazla

organik gýda ve tekstil (pamuklu, keten ve yünlü)
satacak ve maðazalarýn ve üreticilerin su tüketimini
azaltacak. Ayrýca temel giysi aralýðýný yüzde 100
Fairtrade pamukluya dönüþtürmeyi planlamakta
(2006 yýlýnda dünyadaki tedarikin yaklaþýk üçte
birini kullanarak).
Bu program, tamamen gerçekleþirse, Tesco ve
Asda gibi Ýngilteredeki diðer önde gelen
perakendecilerin benzer çabalarýný gölgede kalacak
gibi görünüyor. Britanya Endüstrisi Konfederasyonu
tarafýndan Ocak ayýnda baþlatýlan iklim deðiþikliði
çalýþma grubunun geliþmeleri yakýndan takip
edeceði belirtiliyor. Ýklim deðiþikliðinin ekonomik
etkileri hakkýndaki Stern raporunun hemen ardýndan
kurulan ve Britanyadaki (1.5 milyon civarýnda
personelin bulunduðu firmalarý iþleten) 14 liderden
oluþan bu ekibin baþýnda BT Yöneticisi Ben
Verwaayen var. Amaçlarýnýn bu tartýþmalarý yaza
kadar bitirmek ve Britanyadaki iþletmelerin rekabet
gücüne zarar vermeden iklim deðiþikliðiyle nasýl
baþa çýkýlacaðý konusunda hükümete çok çeþitli
önerilerde bulunmak olduðu söyleniyor.

Alýþveriþ torbalarýnýn çevreye etkisini azaltma çaðrýsý
Ýngilteredeki perakendeciler alýþveriþ torbalarýnýn
çevreye genel etkisini 2008 yýlý sonuna kadar
yüzde 25 azaltmaya karar verdiklerini açýkladýlar.
Bu hareket perakende sektörünün tüm alanlarýndan
gelen temsilcilerden oluþan ortak bir giriþimle ve
Ýngiltere, Kuzey Ýrlanda, Ýskoçya ve Gallerdeki
Çevre Bakanlarýnýn ortak çaðrýsýna cevap olarak
kendini gösterdi. Britanya Perakende Konsorsiyumu
(BRC) ve dört hükümete ait atýk önleme WRAP
(Atýk ve Kaynaklar Eylem Programý) ile birlikte
kampanyaya destek vermeyi kabul ettiler.

Perakendeciler torbalarýn çevreye etkilerini þu
yöntemlerle azaltacaklarýný açýkladýlar:
 Müþterileri kullandýklarý alýþveriþ torbasý sayýsýný
büyük ölçüde azaltmaya teþvik ederek;
 Alýþveriþ torba miktarýný azaltarak (örneðin daha
az malzeme kullanarak ya da geri dönüþtürülmüþ
malzemeden yararlanarak); ve

Ayrýca alýþveriþ torbalarýnýn tekrar kullanýlmasýný
teþvik eden çalýþmalar da yapýlacaðý ve 2008 yýlý
sonunda deneyimler gözden geçirilerek 2010
yýlýna kadar daha da azaltabilmek için neler
yapýlmasý gerektiði tespit edileceði de eklendi.

Kaynak: European Environment and Packaging Law,
Mart 2007

FEVE  Avrupa Cam Ambalaj Federasyonunun

Bu anlaþma perakendecilerin verdiði plastik
ve kaðýt alýþveriþ torbalarýný kapsýyor. Britanyada
her yýl tüketiciler yaklaþýk 13 milyar torba kullanýyor.

 Mümkünse daha çok alýþveriþ torbasýnýn geri
dönüþtürülmesini saðlayarak.

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2007
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