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AB Sürdürülebilir Tüketim ve
Üretim ile Sürdürülebilir
Endüstriyel Politikalar Aksiyon
Planý (SCP) Hakkýnda Notlar
Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Geçen sayýda kaleme aldýðýmýz Brüksel
Konferans notlarýmýzda þu sýralarda Avrupa
Birliðindeki popüler konulardan olan
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ile
Sürdürülebilir Endüstriyel Politikalar Aksiyon
Planý (Sustainable Consumption and Production
and Sustainable Industrial Policy Action PlanSCP) hakkýnda çok kýsa bilgi vermiþtik, bu
yazýmýzda ise SCP hakkýnda AB Komisyonunun
açýklamalarýný da refere ederek sizlere bilgi
aktarmaya çalýþacaðýz.
Avrupa Birliðinin ekonomik büyüme,
rekabetçilik ve istihdam üzerine konsantre
olduðu ve uygulamaya koyduðu Lizbon
stratejisine Sürdürülebilirlik faktörünün entegre
edilmesi bu planýn oluþturulmasý için en büyük
etken olmuþtur. Özellikle ABnin enerji ve
hammadde yönünden dýþa baðýmlýlýðý ve üretim
faaliyetlerinin ucuz iþçilik, verimlilik, çevre vb.
nedenlerden dolayý artan bir oranda AB dýþýna
kaymasý da endiþe kaynaklarýný teþkil
etmektedir. Bu durumda kaynaklarýn kullaným
verimliliðinin arttýrýlmasý, üreticilerin ve
tüketicilerin enerji ve çevre performansý
yükseltilmiþ olan daha üstün standartlara
sahip olan ürünlere yönlendirilmeleri ve
tüketicilerin AB sathýnda tutarlý ve daha iyi
bilgilendirici bir ürün etiketi sistemi içinde
karar verebilmelerinin saðlanmasý bu
Sürdürülebilirlik Planýnýn (SCP) Komisyon
tarafýndan gerekli görülmesine neden olmuþtur.
Komisyon tarafýndan açýklanan SCP, þu öðeleri
içermektedir:
1. Mevzuat: Eko Dizayn Direktifi, Enerji Sýnýfý
Etiketleme Direktifi, EcoLabel Regülasyonu
2. Teþvik ve Yönlendirmeler
3. Daha Yalýn ve Çevreci Üretim için faaliyetler
4. Sürdürülebilir ürünler için küresel pazarlarla
iþbirliði
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Mevzuat konusunda planlanan faaliyetlere göz
atarsak; halihazýrda enerji kullanan ekipmanlara
uygulanan Eko Dizayn Direktifinin kapsamý
tüm enerji ile iliþkili ürünleri kapsayacak þekilde
geniþletilecektir (örneðin, izolasyon malzemeleri,
çift camlý pencereler). Sözkonusu ürünlerin
özellikle çevresel performans konusunda kayda
deðer potansiyeli olanlarýn piyasaya
sürülebilmesi için uyulmasý gereken asgari
koþullar belirlenecek ve pazarda en yüksek
performansý gösteren ürünler konusunda
bilgilendirme için üstün kýyaslama deðerleri
(advanced benchmarks) belirlenecek ve
bahsedilen tüm kriterler periyodik olarak
gözden geçirilecek ve teknolojik geliþmelere
uyumlarý saðlanacaktýr. Üstün kýyaslama
deðerlerini tutturmak Endüstri için zorunlu
olmayacaktýr.
Ürünlerin etiketlenmesi konusunda da Enerji
Sýnýfý Etiketleme Direktifinin ürün kapsamý
geniþletilecek ve etiketleme kategorileri Eko
Dizayn Direktifinden alýnacak verilere göre
belirlenecektir. Etiketleme, bir taraftan enerji
tüketimi ve saðlanan tasarruflarý gösterirken
diðer tarafta da ürünün diðer önemli çevresel
performansý hakkýnda bilgi verecektir.
Eko Etiket (Eco Label) ise geniþ kapsamda
çevresel deðerleri dikkate alarak mükemmeliyet
göstergelerine sahip olan ürünler için yine
Tüketicilere bilgi aktarmanýn bir kanalý olarak
kullanýlmaya devam edecektir. Tabii ki Eco label
sahipliði gönüllülük esasýna dayanacak ve
uygulanacak kriterler tahminen pazardaki
ürünlerin % 10 kadarýný kapsayacak þekilde
geliþtirilecektir. Eko Dizayn Direktifinin ise
pazardaki ürün gamýnýn yaklaþýk % 80ini
kapsayacaðý tahmin edilmektedir. Yukarda
bahsedilen bu mevzuatlar birbirlerini metod
ve bilgi açýsýndan besleyecek ve
tamamlayacaklardýr.
Daha evvelki yazýmýzda da aktardýðýmýz gibi

Eco LABEL

Avrupa Parlamentosu Eko Dizayn Direktifi
kapsamý konusunda enerji ile ilgili olmayan
ancak çevresel performans potansiyeli müsait
ürünler içinde bir araþtýrma yapýlmasýný ve
2012 yýlýna kadar bitirilmesini talep etmiþtir.
Bu durumda ambalajý ile beraber
deðerlendirilmek kaydý ile bazý gýda ürünlerinin
Eco Label almasý mümkün olabilecektir. Ancak
Endüstrinin kapsam geniþletilmesi konusunda
çekinceleri vardýr ve çok dikkatli olunmasýný
talep etmektedir (tabii ki olasý bir haksýz
rekabet ortamý açýsýndan düþünüldüðünü
tahmin ediyorum).
Teþvik ve Yönlendirmeler için planlananlar;
Hali hazýrda çeþitli üye ülkelerde Topluluk
sözleþmesi ve devlet yardýmlarý þartlarýný
gözetmek kaydý ile birtakým ürünlere enerji
ve çevre performansý açýsýndan teþvikler
uygulanmakta ancak gerekli kriterler ülkeden
ülkeye deðiþebilmektedir. Bu durumda iç pazarýn
verimli iþleyiþine olumsuz etkide bulunmaktadýr.
Ayrýca ABnin toplam gayrisafi hasýlasýnýn
%16sýný oluþturan kamu alým potansiyelinden
de bu konuda henüz çok az istifade edilebildiði
bilinmektedir. Yukarda anlatýlanlarý dikkate
alarak AB çapýnda teþviklerin uyumlu olmasýný
saðlamak ve kamu alýmlarý için ortak standartlar
ortaya koymak için Etiketleme Direktifinde
(Labelling Directive) gerekli düzenlemeler
yapýlacaktýr. Bu Direktifte belirlenecek bir etiket
sýnýfýnýn altýnda kalan ürünler kamu alýmlarý
için sözkonusu olamayacaktýr. Tabii ki çevresel
etkiler kadar, yeterli rekabet ortamý olmasý ve
kamuya binecek finans yükünün de
aðýrlaþmamasý prensibi gözetilecektir. Üye
ülkeler tarafýndan verilecek teþvikler için yine
belirli bir etiket sýnýfý deðerlerini karþýlama
þartý aranacaktýr.
Bu etiket sýnýflarý belirlemesi, yapýlacak olan
et k i d e ð e r l e n d i r m e s i n et i ce s i n d e
kararlaþtýrýlacaktýr. Ayrýca pazar odaklý

enstrümanlarýn, çevresel maliyetlerin dikkate
alýnmasýnda ve doðru fiyatlarýn oluþmasýna
önemli katkýda bulunduðu kabulü ile Komisyon,
enerji vergileme hususlarýnda bazý revizyon
olasýlýklarýný gözden geçirecektir. Çevreci kamu
alýmlarý için Komisyon ilgili Kurumlara yönelik
rehber ve örnek ihale spesifikasyonlarý temin
edecektir. Kamu alýmlarý konusunda AB çapýnda
ortak kriterler ve hedefler belirlenmesi ve
takibi de yine yapýlacak iþler arasýndadýr.
Perakende sektörünün sürdürülebilir
tüketimi olumlu yönde etkilemek için güçlü
bir pozisyonu olduðu dikkate alýnarak, sosyal
sorumluluk taahhütlerini de kapsayacak þekilde,
çevreci ürünlerin satýþýnýn arttýrýlmasý, perakende
sektörü operasyonlarýnýn çevre etkisinin
azaltýlmasý ve tüketicilerin daha iyi
bilgilendirilebilmesine katký saðlamak için bir
Perakende Forumu (Retail Forum)
oluþturulacaktýr (17 - 18 Mart Brüksel
Konferansýnda Endüstri temsilcileri Perakende
Forumunda kendilerine yeterli temsil olanaðý
verilmediðinden þikayetçi oldular).
Daha Yalýn ve Çevreci Üretim için faaliyetler
için odaklanýlacak 3 alan tespit edilmiþtir;
a. Kaynak Kullaným veriminin arttýrýlmasý:
Böylece daha az kaynak kullanýlarak daha
fazla deðer yaratýlmasý hedefine katkýda
bulunulacaktýr. Avrupa Birliðinde son 10
yýldýr kaynak kullaným verimliliði reel olarak
yýllýk ortalama % 2,2 oranýnda artmýþ ve
kaynak kullanýmý belli ölçüde
dengelenebilmiþtir, üretimdeki verim
artýþýnýn yanýnda ekonomide hizmet
sektörünün de artan rolünün katkýsý vardýr.
Bu verimlilik artýþlarýnýn sürdürülebilmesi
AB ekonomisi için gereklidir ve bunu
saðlamaya ve ölçümlemeye yönelik araç
ve hedeflere aðýrlýk verilecektir.
b. Eko - Ýnovasyonun teþviki; Çevre teknolojisi
ile ilgili mal ve hizmetlerde gerçekleþtirilecek
inovasyonlar SCPnin baþarýlý olmasý için
büyük önem arz etmektedir. Ýnovasyon
ölçümlenmesi için kullanýlabilecek
indikatörlerden birisi de bu alanlarda verilen
patentlerdir ve OECD verilerine göre ABde
verilen eko-inovasyon patentlerinde artýþ
gözlemlenmekte ve en iyi performansa

sahip üye ülkeler GSMHde milyar Euro
baþýna 3,5 patent vermektedirler. Çevre
teknolojilerindeki yeni geliþmelerin tarafsýz
bir performans ve etki deðerlendirilmesi
yapýlabilmesi ve tanýtýlmasý için AB çapýnda,
regülasyona tabi bir teyit sistemi
kurulacaktýr.
c. Endüstrinin çevresel performansýnýn
arttýrýlmasý için faaliyetler:
EMAS regülasyonu revizyonu;
Topluluk tarafýndan benimsenmiþ olan EMAS
çevre yönetim ve denetim sistemi, þirketlerin
üretim proseslerini optimize etmelerine,
operasyonlarýn çevre etkilerinin azaltýlmasýna
ve kaynaklarýn daha verimli kullanýlmasýna
yardýmcý olmaktadýr. EMAS uygulamasý gönüllü
bir sistemdir. Özellikle kaynak kullaným verimini
arttýrmak için EMAS daha fazla þirketin katýlýmýný
saðlamak için revize edilecek ve KOBÝlerin bu
konudaki idari yükü ve maliyetleri
hafifletilecektir.
Ayrýca Çevre teknolojileri alanýnda üretim
yapan þirketlerin karþýlaþtýklarý güçlüklerin,
ticari ve idari engellerin bir analizi yapýlarak
bunlarý aþmalarý için gerekli önlemler alýnacak,
yeterli finansman kanallarýna ulaþabilmeleri
saðlanacaktýr.
Endüstriye saðlanacak kolaylýklar için KOBÝler
özel olarak gözetilecektir.
Sürdürülebilir ürünler için global pazarlarla
iþbirliði konusunda ise, 2012den sonraki
dönemde iklim deðiþikliði konusunda yapýlacak
uluslar arasý görüþmelere katký için Komisyon,
sektörel emisyon ve enerji verimliliði kýyaslama
deðerlerinin þekillenmesini faaliyetlerini
destekleyecek, ayrýca Birleþmiþ Milletlerin 10
yýlý kapsayan sürdürülebilir üretim ve tüketim
çerçeve programýna destek olmak ve bu
konulardaki diðer uluslararasý programlarda
yer alarak iþbirliði yapmak için gayret
gösterecektir.
Çevre teknolojileri konusunda mal ve hizmet
ticaretinin serbestleþtirilmesi ve standartlarýn
geliþtirilmesinin de çevreci ürünlerin üretim
potansiyelini geliþtireceði ve Avrupalý þirketlere
yeni imkanlar açacaðý düþünülmektedir. Bu
konuda da gayretler sürdürülecektir.

Sayýn Meslektaþlarýmýz,
Bel kemiði eko dizayn diyebileceðimiz olan SCP
konusunda böylece vermeye çalýþtýðýmýz özeti
tamamlamýþ bulunuyoruz. Esasen içerdiði
konularýn hepsi hakkýnda daha evvelki
yazýlarýmýzda bazý þeyler söylemiþtik, mesele
burada çevreyi ve kaynaklarý korurken sanayi
ve ticaret için yeni fýrsatlar yaratmak ve
oluþacak fýrsatlarýn çevreci ürün arz ve talebini
arttýrarak herkesi belli ölçüde memnun
edebilecek bir döngüyü kurabilmektir. Avrupa
bu konularda günah çýkarýrken tabii ki maliyetini
de en aza indirgemeyi planlýyor, bu da
sürdürülebilir yaþamýn ve hayat kalitesinin
gereði.
Birazda yurtiçindeki geliþmelere dönersek;
4 yýldan beri beklenen Ambalaj Komisyonu
toplantýsý geniþ bir katýlýmla 20 Mayýs tarihinde
Ankarada Çevre ve Orman Bakanlýðý binasýnda
yapýldý. Bu ilk toplantýda tüm taraflar
uygulamadaki yönetmelik hakkýndaki kritiklerini
ve temennilerini dile getirdiler. Toplantý sonunda
11 adet alt komisyon kurulmasýna karar verildi
(Piyasaya sürenlerin kayýt altýna alýnmasý/
Kaynakta ayrý toplamanýn maliyeti, üretici
sorumluluðu ve ekonomik hedeflere uygunluk/
Belediyelerin rolü, yükümlülükleri, ikili
sözleþmeler / Ev kaynaklý ile Sanayi kaynaklý
ambalaj atýklarýnýn toplanma sisteminin
birbirinden ayrýlmasý / Depozito uygulamasý/
Yetkilendirilmiþ kuruluþlar için kriterler ve
fonksiyonlarý / Eðitim / Ýþaretleme zorunluluðu/
Alýþveriþ poþeti kullanýmýnýn azaltýlmasý/
Standartlar, aðýr metal konsantrasyonlarýna
uygunluk / Piyasa denetimi). Bu alt
komisyonlarýn yapacaðý çalýþmalar yeni
uygulamalara ýþýk tutacak. Endüstrinin daha
geniþ bir þekilde Komisyonda temsil edilmesi
de temenniler arasýnda yer aldý. Umarýz verimli
çalýþmalar yapýlýr ve paydaþlar arasý iþbirliði
ve serbest tartýþmanýn deðeri anlaþýlýr.
Hepinize keyifli bir yaz dönemi dilerim.
Salih Zeki Öçal
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Ýklim Deðiþikliði; Karbon Ticareti ve Kyoto
Kyoto protokolü ile gündeme gelen mekanizmalardan belki de en
önemlisi Emisyon Ticaretidir. Kyoto Protokolünün imzalamasý ile
Türkiyeninde gündemine gelen bu konuyu sizler için inceledik. Kyoto
protokolünü imzalayan ülkeler hem emisyon azaltma hedeflerini
tutturabilmek hemde bu yeni piyasadan kar elde edebilmek amacýyla
Kyoto mekanizmalarýna ama özellikle de karbon borsasýna giderek
daha fazla önem vermektedir.

Kyoto Protokolü
Kyoto protokolü küresel ýsýnma ve iklim
deðiþikliði konularýnda mücadeleyi saðlamaya
yönelik olarak hazýrlanmýþ tek çerçeve
programýdýr. Birleþmiþ Milletler Ýklim Deðiþikliði
Çerçeve Sözleþmesi içinde imzalanmýþtýr. Bu
protokolü imzalayan ülkeler, karbondioksit
gibi sera etkisine neden olan baþlýca beþ
gazýn salýnýmýný azaltmaya veya bunu
yapamýyorlarsa karbon ticareti yolu ile bu
yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul etmiþ
bulunurlar.

8 yýl sonra Rusyanýn da katýlýmý ile bu orana
ulaþýlmýþ oldu.

Protokole göre ülkelerin atmosfere saldýklarý
sera gazý miktarýný 1990 yýlýndaki salýným
deðerlerine düþürmeleri gerekmektedir. 11
Aralýk 1997 yýlýnda Japonyanýn Kyoto kentinde
imzalanan bu protokol 16 Þubat 2005 yýlýnda
ancak yürürlüðe girebilmiþtir. Protokolün
yürürlüðe girebilmesi için, protokolü imzalayan
ülkelerin 1990 yýlýndaki emisyonlarýnýn
toplamýnýn yeryüzündeki toplam emisyonun
%55ini bulmasý gerektiðinden dolayý ancak





Kyoto Protokolü þu anda yeryüzündeki 160
ülkeyi ve sera gazý salýnýmlarýnýn %55'inden
fazlasýný kapsamaktadýr. Kyoto Protokolü ile
devreye girecek önlemler, pahalý yatýrýmlar
gerektirmektedir. Sözleþmeye göre;




Endüstriden, motorlu taþýtlardan,
ýsýtmadan kaynaklanan sera gazý miktarýný
azaltmaya yönelik mevzuat yeniden
düzenlenecek,
Daha az enerji ile ýsýnma, daha az enerji
tüketen araçlarla uzun yol alma, daha az
enerji tüketen teknoloji sistemlerini
endüstriye yerleþtirme saðlanacak,
ulaþýmda, atýk depolamada çevre
unsurlarýný ön planda tutmak temel ilke
olacak,
Atmosfere býrakýlan metan ve karbon
dioksit oranýnýn düþürülmesi için alternatif
enerji kaynaklarýna yönelinecek,








Fosil yakýtlar yerine alternatif yakýtlar
kullanýlacak. Örneðin; bio dizel
Çimento, demir-çelik ve kireç fabrikalarý
gibi yüksek enerji tüketen iþletmelerde
atýk oluþumu sonrasý iþlemleri yeniden
düzenlenecek,
Termik santrallerde daha az karbon üreten
sistemler/teknolojiler devreye sokulacak,
Güneþ enerjisinin önü açýlacak, nükleer
enerjide karbon üretimi sýfýr olduðu için
dünyada güneþ enerjisinin kullanýmý ön
plana çýkarýlacak,
Fazla yakýt tüketen ve fazla karbon üreten
tesis/sektörden daha fazla vergi
alýnacaktýr.

Kyoto Protokolüne göre ülkeler iki genel sýnýfa
ayrýlmýþtýr. Ek 1 ülkeleri olarak anýlan ülkeler
geliþmiþ olan ülkelerdir. Bu listede yer almayan
diðer ülkeler ise geliþmekte olan ülkeler
olarak adlandýrýlýr ve Ek 2 ülkeleri olarak
protokolde yer alýr. Ek1de yer alan ülkeler
sera etkisine neden olan gazlarýn salýnýmýný

Kyoto Protokolü'ne katýlým:
Ýmzalayanlar.
Ýmzalama sürecinde olanlar.
Ýmzalayan; fakat anlaþmayý reddedenler.
Ýmzalamayanlar.

44

Ambalaj Bülteni Mayýs / Haziran 2009

azaltmayý kabul etmiþtir.Ek1de yer almayan
ülkelerin sera gazý azaltma sorumluluklarý
yoktur ancak her yýl sonunda sera gazý
envanter raporu hazýrlayýp sunmakla
yükümlüdürler.

ETS veri görüntüleme Programý kullanarak ulaþabileceðiniz örnek grafikler;
Grafik 1: Gerçekleþtirilen Emisyon deðerlerinin sektörlere göre daðýlým grafiði (t-CO2-Eq)
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Kyoto Protokolü, Ek 1 ülkelerinin sera gazý
salýnýmý hedeflerine ulaþmak için baþka
ülkelerden salýným kotasý satýn alabilmeleri
esnekliðine imkân tanýmýþtýr. Bu emisyon
ticareti veya en çok üretilen sera gazýnýn
karbon olmasý nedeniyle karbon ticareti olarak
da tanýmlanýr.

Grafik 2: AB üye olan ilk 15-25 ve 27 ülke dikkate alýndýðýnda ülkelere tahsis edilmesi beklenen emisyon deðerleri ve gerçekleþtirilen
emisyon deðerleri
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Grafik 3: Ülkelere göre tahsis edilen emisyon deðerleri ve gerçekleþtirilen emisyon deðerleri
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Avrupa Çevre Ajansý (EEA) AB Emisyon ticareti
planýnýn (ETS) bir veri görüntüleme sistemini
geçtiðimiz günlerde yayýnladý. Bu veri
görüntüleme programý kullanýcýlara sektöre
ve ülkeye göre 29 Nisan 2009 tarihine kadar
kayýtlara geçen emisyon ticareti verilerini
kolaylýkla görüntüleme imkaný veriyor. Bu
verileri kullanarak AB üye ülkelerde bulunan
herhangi bir yakma tesisi, petrol rafinerisi,
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kok fýrýný, demir çelik tesisi veya çimento,
cam, kireç, tuðla, kaðýt hamuru ve kaðýt
fabrikalarýna ait emisyon deðerlerini seçtiðiniz
tür grafikte veya tabloda görüntüleyebilirsiniz.
Çalýþmalarýn baþlamasýnýn ardýndan üye
ülkelerde yapýlan çalýþmalarda CO2 emisyon

deðerlerinin 1990lý yýllara oranda %2den
biraz daha fazla bir azaltýmýn saðlandýðý
görülmüþtür. 2013 yýlýnda yeni sistemin
yürülüðe girmesi ile daha iyi sonuçlar alýnacaðý
ifade ediliyor. 2007 yýlýnda açýklanan verilere
göre toplam karbon kredileri 2,7 milyar tona
dünya karbon piyasasýnýn deðerinin de 40,4
milyara ulaþtýðý açýklandý. AB ETS programý
çerçevesinde bu ticaretin yaklaþýk %60ý
gerçekleþtirildi. Toplam karbon emisuonu 1,6
milyar tona ve deðeri de 28 milyara ulaþtý.

Kaynaklar:
- www.eea.europa.eu/highlights/a-first-glimpse-at-2008emissions-trading-data
- www.pointcarbon.com
- http://tr.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protokol%C3%BC
- www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=4846
- www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/dunya-karbon
piyasasi-buyume-yolunda
- www.metalurji.org.tr/dergi/dergi142/d142_2632.pdf
- www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/02/05021
6_eu_greenhouse_trading.shtml
- www.milliyet.com.tr/2008/02/19/ekonomi/aeko.html

Analistler dünya karbon piyasasýnýn
önümüzdeki 12 yýl içerisinde ABDnin de
katýlmasý halinde bu rakamlarýn daha da
yükseleceði düþünülüyor.

PET Geri Dönüþüm Çýkýþ Rakamlarý 2007
Kaynak: Ýdenti Plast 2009 kongresi, Roberto Bertaggia & Rob Craeshaw sunumu - Brüksel 20 Nisan 2009

Elyaf
348 Kt.
Proses Kayýplarý
(Fireler)

Toplama

Ayýrma

Ayýrma Firesi

1131 Kt.

Fiziksel Geri
Dönüþüm 969 Kt.

Net Ýhracat
162 Kt.

Film/Tabaka
178 Kt.
Üretime
Kazandýrýlan Net
Miktar 738 Kt.

Ambalaj Þeridi
76 Kt.
Þiþirme Kalýplama
Ürünleri 124 Kt.
Diðer Ürünler
12 Kt.
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