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SUNUŞ

Sunuş
REC Türkiye olarak 2004 yılından itibaren,
tam yedi yıldır, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde, başta kamu olmak üzere, tüm paydaşlara destek
veriyoruz. Bugüne kadar AB’ne uyum konusunda
20’ye yakın yayın, 100’ün üzerinde eğitim ve seminer ile uyum sürecinin planlanması için farklı etki
analizi çalışmaları yapma fırsatı bulduk. Ancak,
Aralık 2009’da çevre faslı müzakerelere açıldıktan
sonra iş yoğunluğumuz ile beraber beklentiler arttı.
AB çevre müktesebatı konusunda yıllardır çalışan
bir kurum olarak bu konuda bazı temel gereksinimler ve öncelikler belirlememiz pek zor olmadı.
Uyum için gerekli olan en temel süreçlerin tüm ilgili kurumlar tarafından özümsenmesi sadece çevre
müktesebatı konusunda değil, diğer fasıllarda da
zaman alıyor ve karışıklığa neden oluyor. Uyum sürecinde elzem olan mevzuat uyumlaştırması, mevzuatın uygulanması ve yaptırım konularının netlik
kazanması için Türkçe kapsamlı yayınlar bulunmaması işi zorlaştırıyor elbette.
Araştırmalarımızın sonucunda gereksinimlerin
başında Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı’nı detaylı
bir biçimde inceleyen ve aday ülkelerin geçirdikleri
süreçleri özetleyen bir çalışma olduğunu gördük.
Bu düşünceyle, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından Avrupa Komisyonu’na sunulan “Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation” başlıklı raporu tercüme etmeye karar
verdik. Ancak, bu çalışmayı layıkıyla yapabilmek
için bu yayına sadece bir tercüme olarak yaklaşmadık. Öncelikle, Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı’nı
detaylı bir biçimde inceleyen ve aday ülkelerin geçirdikleri süreçleri özetleyen bu kapsamlı raporun
hepsini tercüme etmemizin çok anlamlı olmadığını
gördük. Dolayısıyla, çalışma grupları oluşturarak
Türkiye için faydalı olacak bölümleri tespit ettik ve
yapılacak vurgulara karar verdik. Böylece, uzun ve
oldukça zahmetli bir süreç başladı. Son derece kapsamlı olan çeviriler yapıldıktan sonra, çevirilerin dil
uygunluğu kontrol edildi, metin tutarlılık açısından elden geçirildi ve tüm katkılar bittikten sonra
son okuması yapıldı. Yayının kalitesini artırmak
açısından tüm bu süreçler farklı kişiler tarafından
gerçekleştirildi. Ayrıca, tüm çalışma çevre hukuku

ve çevre uygulamaları konusunda akademisyenler
ile Çevre ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından
kontrol edildi. Ancak, Avrupa Birliği düzenlemelerinin sürekli yenilenen ve yeni mevzuatlar ile birlikte değişen yapısı göz önünde bulundurulmalı ve
gerekli görüldüğünde yayın içinde işaret edilen
kaynaklara başvurularak konu ile ilgili en güncel
bilgiye erişim sağlanmalıdır.
Çalışma ilk aşamada kısıtlı sayıda basılmış ve
uzmanlara iletilmiştir. Uzmanlardan gelen düzeltilerin eklendiği ikinci baskı ise daha geniş bir kitleye dağıtılarak, çevre faslı üzerinde sorumluluk sahibi kurumların konuyla ilgili bilgi sahibi olmaları
hedeflenmiştir. Yayın ayrıca elektronik olarak REC
Türkiye web sitesinden yayınlanmaktadır. Bu
elektronik versiyonun, gelen okuyucu yorumları ve
önerileri doğrultusunda, AB süreçlerindeki değişikliklere uygun olarak güncellenmesi hedeflenmektedir.
Özde bu çalışma, Avrupa Birliği uyum sürecinde kurumlara düşen görevleri ve sorumlulukları
belli başlı teknik konulara atıfta bulunarak anlatmayı hedeflemektedir. Bu düşünceyle, Türkiye’de
AB Çevre Mevzuatı’nın uyumlaştırılmasına yönelik çalışan tüm kamu kurumu çalışanlarının ve
özellikle uygulamanın hayata geçirilmesi için çok
önemli sorumluluklar yüklenmesi gereken yerel
yönetimler ve özel sektörün bu yayından faydalanmalarını öngörmekteyiz. Kısacası, teknik konulardan bağımsız olarak, yöntem ve süreçlerle ilgili
önerileriyle, uyum sürecinde çevre mevzuatının
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara yol gösterici bir kaynak olacağı inancındayız.
Türkiye’de ilk defa bu kapsam ve içerikte bir
Türkçe yayın hazırlanmıştır. Zaten çok kapsamlı ve
zorlayıcı olan çevre başlığının uyumu konusunda,
umuyoruz ki bu yayın kamu kurumları için zorlu
müzakere sürecinde başvuracakları bir başucu rehberi niteliği taşır.
Yayının çalışmalarınızda faydalı olmasını diliyoruz.
Sibel Sezer Eralp,
REC Türkiye Direktörü
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ÖNSÖZ

Önsöz

Avrupa Birliği (AB), 1970’li yıllarda çevre koruma politikalarını, daha çok iç pazarda belirli bir
rekabetin sağlanabilmesi için geliştirmiş ancak
daha sonra ortaya çıkan küresel çevre problemlerine çözüm üretmek amacı ile hem kendi sınırları
içerisinde hem de uluslararası alanda birçok girişimi başlatmış ve bu süreçlere öncülük etmiştir. Bu
kapsamda, çevre alanında geçtiğimiz 40 yılda uygulamaya koyduğu çevre koruma politikalarından
çok daha fazlasını bu son 20 yıllık dönemde gerçekleştirmiştir. Günümüzde, AB çevre politikalarını 10 yıllık eylem planları ile hayata geçirirken
üye ülkelerin çevre gündemini belirliyor ve planlanan genel politika hedeflerine yönelik düzenlemelerin AB’nin kendi kurumsal yapısı içerisinde
şekillendiğini görüyoruz. Diğer önemli sebep ise;
“Avrupa Tek Pazar”ı kapsamında temel olarak
malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına karşı
üye ülkelerin tek taraflı çevre düzenlemeleri ile tarife dışı teknik engeller yaratması ihtimali. Bu nedenle, AB’ye üye olan ülkelerin çevre politikalarının %90’ı Brüksel’de kararlaştırılıyor. Bu dinamik
yapı içerisinde ise üye ülkeler, şirketler, yerel yönetimler ve diğer tüm paydaşlar sürece paralel olarak
uyum çalışmaları içerisinde etkin yer almaya çalışıyor.
Bugün, AB çevre mevzuatı 300’ün üzerinde
yasal düzenlemeden oluşuyor. Türkiye gibi çevre
başlığında müzakerelere başlamış bir ülkede söz
konusu hukuki mevzuatın iç hukuk sistemine geçirilmesi ile birlikte uygulamaya dönük tüm yatırımların da belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Daha önce üye olan ülkelerden
elde edilen deneyimlerden yola çıktığımızda, AB
çevre mevzuatının büyük mali kaynak gerektiren
ağır yatırımlarının (atık su arıtma tesisleri, düzenli çöp depolama alanları, vb. gibi) tamamlanması
için çeşitli sürelerde “derogasyonlar” -yani geçiş
süreçleri- müzakerelerde talep edilebiliyor. Bu nedenle, AB çevre mevzuatının uygulanabilmesi için
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Türkiye’nin ulusal dinamiklerinin ve ekonomisinin dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadeye yayılması ile mümkün olması bekleniyor. Uyum
planlamasına yönelik müzakerelerde talep edilmesi beklenen geçici istisnalar ve geçiş süreçleri ise ilgili yönergelerde ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin araştırılmasına ve buna bağlı olarak mali ve
idari planlamanın başarısına bağlı.
AB çevre müktesebatı, piyasa-temelli araçlar,
gönüllü girişimler gibi çeşitli mekanizmaları kullanarak Birlik içerisinde uyumlu bir koruma politikası geliştirmiştir. Aslında 300 yönerge ve yönetmelikten oluşan söz konusu mevzuatı basitçe iki
ana başlık altında değerlendirmek doğru olur:
• Mevzuatlar ile belirlenmiş genel çevre koruma politikalarını belirleyen düzenlemeler (örnek: hava ve su kalitesi yönergeleri)
• Çeşitli salım oranları, deşarj limitleri, ürün
standartları ve belirli kirletici partiküllerin
azaltımı, vb. gibi teknik mevzuatlar
Bu kapsamda, AB çevre müktesebatı,
Türkiye’de üç aşamalı bir uyum sürecinden geçiyor:
• Mevzuat Uyumlaştırması: AB çevre mevzuatının tüm şartları ulusal mevzuata uygun hale getirilmelidir. Bu süreçte dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta AB mevzuatının büyük çoğunluğunun yönergelerden oluşması. Böylece, Türkiye gerekli olan
uyumlaştırma çalışmalarında hukuki, kurumsal ve idari yapılanmasına uygun olarak ilgili yönergenin nihai amacına ulaşacak her türlü uygulama yöntemini kendi
belirleyebilme hakkına sahip. Bu da
Türkiye’ye her bir yönergenin ulusal yapıyı
dikkate alarak uyumlaştırması imkanı tanıyor.
• Mevzuatın Uygulanması: Ulusal hukuka
uyumlaştırılmış mevzuatın yetkili otorite-

ÖNSÖZ

lerce uygulanması, uyum sürecinin en
önemli aşaması. Söz konusu mevzuatın uygulanabilmesi için ilgili otoritenin kapasitesinin ve altyapısının geliştirilmesi, yeterli
bir bütçenin tahsisi ve mevzuata uygun yönetmelik çıkarabilme yetkisi verilmesi gerekiyor.
• Yaptırım: Mevzuatın uygulanmasına yönelik kontrollerin yapılması ve mevzuata
uygun uygulamaların yapılmadığı zamanlarda cezaların verilmesi gerekiyor.
Bu zamana kadar yapılmış çalışmaları göz
önünde bulundurduğumuzda, iç hukuk düzenlemesi tamamlanmış AB çevre mevzuatına uyumun
tam olarak sağlanmış olduğunu söylemek gerçekten uzak olur. Ancak, AB çevre müktesebatına
uyum sürecinin sadece hükümetlerin, özel sektörün yada belediyelerin içinde olacağı bir süreç değil. Toplumsal desteğin sağlanabilmesi için tüm
kesimleri temsil eden grupların da söz konusu sürece katkı yapması gerekiyor. Yerel düzeyde uygulanacak her türlü yeni politikanın toplum tarafından benimsenmesi sadece uygulamanın başarısı
için değil, AB’nin “kirleten öder prensibi”nden
yola çıkarak yatırımların finansmanı için de sürecin önemli aşamalarından biri olacak.

Diğer yandan, AB ile uyumlu çevre politikalarını, uyum sürecinde ek bir maliyet olarak görmekten çok, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak uzun dönemde üretim süreci içerisinde
verimliliğin artırılması, kaynakların etkin kullanılması, atık miktarının ve dolayısıyla arıtma maliyetlerinin azaltılması, doğal kaynakları korunması ve bu kaynakların sağladığı hizmetlerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, işçi sağlığı ve iş
güvenliğinin sağlanması yoluyla ilgili maliyetlerin
düşürülmesi için bir fırsat olarak değerlendirmek
gerekiyor.
Bu düşüncelerden yola çıkarak hazırlanan bu
yayın, müzakere sürecinde bulunan ülkemiz için
AB mevzuatının uyumlaştırılmasına yönelik destek sağlamayı hedefliyor. Uygulama rehberi olarak
kullanılabilecek olan bu yayın, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve iş dünyasına mevzuatların
adım adım nasıl hayata geçirilebileceğinin ipuçlarını veriyor.
Yararlanmanız dileğiyle...
Saygılarımızla
Kerem Okumuş
REC Türkiye Direktör Yardımcısı
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Genel Uygulama ve Katılım Süreci

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

GENEL UYGULAMA VE KATILIM SÜRECİ - GENEL BAKIŞ

1. Genel Bakış

1.1 Kapsam
Bu bölümde, Avrupa Birliği üyeliğine hazırlık
aşamasında, uygulamaya yönelik konuların taşıdığı önem üstünde durulmaktadır. Bu bağlamda,
pek çok direktifi ortak olarak ilgilendiren uygulama konularına değinilmekte ve uygulama planlamasının, söz konusu hükümetin katılım yönündeki genel planlaması ile nasıl bütünleştirilebileceği
üstünde durulmaktadır. Bölümde ayrıca, Topluluk
hukuku ve mevzuatında ortak olarak görülen katılım sürecine ilişkin konulara da kısaca değinilmekte ve Topluluk tüzüklerine ilişkin bazı ayrıntılı bilgiler de verilmektedir. Bölümün sonunda, müktesebatı uygulama sürecinde kaydettikleri ilerlemeyi
takip edebilmeleri amacıyla, hükümetlerin kullanabileceği bir uygulama yönetimi kontrol listesi
sunulmaktadır.

1.2 Uygulama Sürecinin
Yönetimi
Aday ülkelerdeki hukuki ve idari sistemlerin,
Avrupa Birliği hukukunun büyük ve karmaşık yapısıyla uyumlaştırılması süreci çok kapsamlı bir iştir ve sürekli olarak titiz bir planlama ve yönetim
gerektirir. Belirli direktiflerin veya direktiflerin
kapsadığı hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak belirlenmiş son tarihler, aday ülkelerin çoğunun Üye Devlet olması beklenen tarihten önce
yürürlüğe girmediği için, bu aşamada teklif edilen
tedbirlerin, bu ülkelerin Üye Devlet sıfatıyla gelecekte ortaya çıkacak uyum taleplerini karşılayacak
nitelikte olması önem taşımaktadır.
Aday ülkeler, hem hukuki açıdan hem de uygulamada eksiksiz bir uyum sağlama hedefiyle,
bütün bakanlıklardaki yasamaya ilişkin hukuki ve
idarî uygulamaları koordine etmeye yönelik bir
çerçeve oluşturmalıdır. Bu çerçeve, aynı zamanda
yasal düzenleme faaliyetlerini de kapsamalıdır.

Aday ülkeler, Topluluk direktiflerini kendi ulusal
hukuklarında etkinleştirmek amacıyla ilgili mevzuatı kabul ettiklerinde yeni mevzuatın, mevcut
ulusal yasaların hangi alanlarını etkileyeceğini ve
dolayısıyla nerelerde değişiklik veya ilga gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdır. Aday ülkeler
ayrıca, bağlayıcılığı olan ulusal yasalar karşısında
Topluluk Hukukunu üstün kılmak için, kendi
anayasal ve yasal düzenlemelerinde ne tür hükümlerin bulunması gerektiği sorusunu da kendilerine
yöneltmelidir. Örneğin, bir çerçeve direktif, ulusal
mevzuat düzeninde, birincil bir mevzuat vasıtasıyla; alt direktifler de bu birincil mevzuatın ‘şemsiyesi’ altındaki ikincil mevzuatla daha mı sağlıklı
uygulanabilir; yoksa birincil mevzuat bu tür bütün direktifler için yeterli midir? Buna ek olarak,
aday ülkelerin, direktiflerde bazı teknik değişiklikler yapılabileceği olasılığını göz önünde bulundurarak, bu tür teknik değişikliklere işlerlik kazandırmak için yürürlükteki mevzuatın en etkili şekilde kabul edilmesini sağlamak amacıyla ne tür
bir parlamenter mekanizmanın oluşturulması gerektiğini de düşünmeleri gerekir.
Topluluk çevre hukukunun tüm alanlarının
hayata geçirilmesi, aday ülkelerin hukukunda ciddi değişikliklere neden olabilir. Bu noktada; değişikliklerin aday ülkelere aktarılma ve yasal işlerlik
kazanma hızı ve de mevzuat uygulamasındaki değişikliklerin nasıl yönetileceği konularını değerlendirme sürecinde mümkün olduğu kadar çok
sayıda paydaşın bu değerlendirme sürecine dâhil
edilmesi önemlidir. Buna ilave olarak, Topluluk
hukukunun gerekliliklerine işlerlik kazandıracak
mevzuat değişiklikleri; düzenleyici kurumlar, özel
sektör, ticari faaliyetler ve toplumun geneli için,
ülke ölçeğinde merkezî, bölgesel ve yerel yönetim
düzeyinde ek maliyetlerin ortaya çıkmasına yol
açabilir. Toplumun bilgilendirilmesi ve görüşüne
sunulması bu süreci kolaylaştırabilir ve kanun taslaklarının istişareye açılması, uygulama sürecinin
faaliyet alanları ile ilişkisi anlamında ulusal, bölgeAVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   25  
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sel ve yerel veya sektörel beklentilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu şekilde değişim daha rahat yönetilebilir.
Bunun sonucu olarak, sınaî, ticarî veya toplumsal faaliyetlerin belli alanlarında ciddi aksamaları önlemek amacıyla, aday ülkelere, Topluluktan
geçiş dönemi talep edip etmeyeceklerini de değerlendirmeleri tavsiye edilebilir. Geçiş dönemleri,
aday ülkeyi, yeni Üye Devlet oluşunun daha ilk
aşamasında, Topluluk yükümlülüklerini ihlal
etme ihtimaline karşı koruyabilir. Topluluk yükümlülüklerini ihlal eder duruma düşmek hiç bir
aşamada istenmez; ancak Topluluk yükümlülüklerinin ihlal edilmesi sebebiyle Avrupa Adalet Divanı (AAD) tarafından cezaya çarptırılma ve ihlalden doğacak zararlar karşılığında para cezasına
çarptırılma riski ilave bir yaptırım sağlamaktadır
(Bu konu aşağıda açıklanmıştır).
Çevre sektöründeki AK düzenlemelerinin oldukça fazla sayıda olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu yasal gereçler katılım süreci bağlamında
kendilerine özgü sorunlar arz edebilmektedir; dolayısıyla bütün yasal düzenlemeleri direktifler kadar özenle ele almak gerekir. Bu yasal düzenlemelere ilişkin bazı özgül yorumlar aşağıda verilmiştir.
Direktifler ile ilgili olarak uyumlaştırma süreci
temel olarak üç unsura sahiptir: aktarımı (mevzuatın), uygulanması ve icra edilmesi. Her ne kadar
unsurların bu şekilde sıralanması mantıklı görünse de aslında bu unsurlar birbirine bağlıdır. Etkili
bir aktarım sürecinin ilk olarak, uygulama ve icra
etme (hayata geçirme anlamında) yeterliliklerini
çok iyi şekilde kavranması, ikinci olarak da, gerçek yasal metnin etkin uygulama ile ilgili yükümlülükleri içermesi ve gerçek ve etkili bir icra edebilme yetkisi sağlaması gerekmektedir.
• Bir direktif metnini olduğu gibi tekrarlayan fakat direktifin ulusal, yönetsel ve çevresel hukuk sistemine uyarlanmasında yetersiz kalan yeni bir ulusal hukuk muhtemelen amacına ulaşamayacaktır. Böyle bir
yaklaşım, direktifin ruhunu ve amacını
tam olarak hayata geçirmekte başarılı olmayabilir. Ayrıca böyle bir yaklaşım, ilgili
paydaşlara, direktiflerin amaç ve maddelerinden kaynaklanan hak ve sorumluluklarını da aktarmakta başarısız olabilir. Topluluk hukuku, Üye Devletler’in direktifleri,
ilgili ulusal yasalardan etkilenenlerin erişebileceği ve yasal yaptırımları anlaşılacak şe26   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

kilde uygulamalarını istemektedir. Örneğin, belirli bir alanda ulusal hukuku değişikliğe uğratan yasal hükümler, başka bir
faaliyet alanına ilişkin bir mevzuatta değişiklik yapmak suretiyle değiştirilmemelidir.
Benzer şekilde, çok özgül bir faaliyet alanına yönelik bir direktifin uygulaması, farklı
alanlardaki ulusal ikincil mevzuatın oluşturduğu geniş bir yelpazeden etkilenmemelidir. Böyle saydam olmayan bir uygulama sistemi mevzuatın etkili şekilde icra
edilmesinde zorluklar çıkarabilir.
• Devlet kurumlarının bir direktifin kapsadığı alanlar ile ilgili yeterlilik ve deneyime sahip olduğu durumlarda, bu direktifi uyumlaştırmaya yönelik olan ancak ilgili kurumları ve usulleri değiştirme ihtiyacını gözden
kaçıran bir ulusal yasa, sonuçta muhtemelen uygulanamayacaktır. Ancak, yeni yasa,
önceden özenli bir danışma ve planlama
uygulanmaksızın kurumsal yapıları değiştirmeye kalkışırsa, yeterlilikler ve mevzuat
boyutunda derin bir tartışmanın hedefi
olma riski yaratır. İşte bu yüzden yeni yasa
yine uygulanmayabilir veya uygulanması
imkânsız olabilir çünkü sorumlu kurumlar
yeni sorumluluklarını yürütecek bilgiye,
personele ve bütçelere sahip olmayacaktır.
• Entegre çevre ruhsatında olduğu gibi devletin sorumluluklarına ilişkin bir sistem
oluşturmaya yönelik yeni bir yasanın, ruhsatların yaptırımı da dâhil olmak üzere bu
sorumlulukların nasıl yerine getirileceği ile
ilgili net bir resim sunması gerekir. Yeni
yasa metninin yeni kurum, usul ve sorumlulukları kapsayan sistemi açık bir şekilde
ifade etmesi gerekir.
Yukarıda belirtildiği gibi, Topluluk hukukunun
gelişmesi, Üye Devletler’in, Topluluk hukukundan
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede
başarısız olmaları halinde, ne zaman yargı karşısında hesap vereceklerini belirleyen bir kurallar silsilesinin ortaya çıkmasına ve çoğalmasına yol açmıştır.
Yükümlüklerin yerine getirilmemesine örnek olarak, uygulama yapılmaması veya hatalı uygulama
yapılması verilebilir. Bunlar, uygulamayı düzeltmeye yönelik mahkeme hükümleri ve para cezaları da
dâhil olmak üzere Avrupa Adalet Divanı’nın
(AAD) yaptırımlarının yanı sıra, Üye Devletler’in
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bu tür hataları yüzünden paydaşlara tazminat ödemek zorunda kalmasına da yol açabilir.
Hükümetin iyi planlanmış ve üzerinde yeterince düşünülmüş bir yasal programı olduğu varsayılırsa, etkili bir uygulama ve yaptırım şunları
gerektirecektir:
• Güvenilir veri toplama sistemleri.
• Emisyonlar ve çevresel kaliteyi izlemek, raporlamak ve denetlemek için etkili sistemler ve kurumlar.
• Çevresel önlemlerin anlaşılmasını, işbirliği
yapılmasını ve desteklenmesini sağlayacak
şekilde, sanayinin ve toplumun çevresel
farkındalığını artıracak uygulamalar ve
gereçler.
• Toplumun çevre yönetimine katılımını kolaylaştıracak kurum ve uygulamalar.
• Mevcut ve potansiyel çevre yasalarının ihlali durumunda uygulanacak bir idari ve
hukuki başvuru sistemi oluşturulması, bununla birlikte ciddi ihlaller söz konusu olduğunda da suçluların yargılanabilmesinin, uygun ve caydırıcı niteliklerde olacak
para cezaları ve yaptırımlar alabilmelerinin
sağlanması.
• Personelin ve toplumun ilgili kesimlerinin
eğitimi.
• Uygulama ve yaptırımdan sorumlu kurumlara yeterli malî kaynak sağlanması.

1.3 Üyeliğe Yönelik Planlama
Üyeliğe yönelik planlama süreci, müktesebatın
uyarlanmasına yönelik ulusal programa (NPAA)
dayanır. Müktesebatın çevre ile ilgili bölümünde,
her bir çevre sektörü ve her bir hukukî gereç için
şunlar belirlenmiştir:
• Mevcut durum (düzenlemenin uyarlanması, uygulama ve icra).
• Katılım ortaklığı ile uyumlu kısa dönemli
öncelikler.
• Katılım ortaklığı ile uyumlu orta vadeli öncelikler.
1

• Yeni Kurum ihtiyaçları.
• Kısa ve orta vadedeki finansal ihtiyaçların
tahmini.
NPAA, üyeliğe hazırlık faaliyetlerinin bütüncül koordinasyonunu hedefleyen bir odak noktasıdır ve direktif düzeyinde uygulama planlarının
hazırlanması için, icraat düzeyinde bir dizi başka
etkinlik ile desteklenmesi gerekir. Uygulama planları gerekli eylemleri belirler; bu etkinliklerin zamanlamalarını gösteren bir takvim oluşturur; sorumlulukları tayin eder ve kaynakları tahsis eder.
Katılım sonrasında yeni ortaya çıkacak uygulama
mühletlerine ilişkin soruların da ayrıntılı olarak
ele alınması gerekmektedir. Buna ilave olarak,
aday ülkeler, kendi katılım anlaşmalarında öngörülen geçiş dönemlerini de göz önünde bulundurmak durumundadır.
Avrupa Komisyonu, üyeliğe hazırlık planlamasına ilişkin çalışmalara dâhil edilmesi gereken
bir dizi temel konu belirlemiştir1:
• Çevresel uyumlaştırma çalışmalarının diğer politika alanlarına entegre edilmesi
gereklidir.
• Tüm yeni yatırımlar müktesebat ile uyumlu olmalıdır.
AB’ye 1995 yılında katılmış olan İskandinav
ülkeleri ve Avusturya’nın, AB’ye daha yakın zamanda katılmış olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin, Malta’nın ve Kıbrıs’ın deneyimleri, aşağıda
belirtilmiş olan tedbirlerin üyeliğe hazırlık açısından büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır:
• Belirli çevre konularında eşgüdümlü yaklaşımlar geliştirmek amacıyla bakanlıklar
arası çalışma gruplarının oluşturulması.
• Bütün sektörlerde çalışan kamu kuruluşları
için personel istihdamı ve eğitimine yönelik
uzun vadeli programların geliştirilmesi.
• İdari bilgi birikiminin aktarımını kolaylaştırmak amacıyla, aday ülkelerdeki çevre ile
ilgili idarî yapıların üye devletlerdeki
muadil kurumlar ile eşleştirilmesine olanak
veren yeni “eşleştirme” programlarının
kullanılması.

Komisyon Yayını; Çevreyle İlgili Katılım Stratejileri: Genişlemenin Zorluklarını Göğüsleyebilmek.
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2. Uygulama

2.1 Genel Konular
Katılım, yeni Üye Devletler’in hukukî yapısında ve uygulamasında muhtemelen büyük ölçekli
değişikliklere yol açacaktır. Birliğe katılan devletlerin, bu değişikliklerin sonuçlarına hazırlıklı olmaları önemlidir. Bu süreç, çevre ile ilgili olarak
bu El Kitabı’nda verilen bilgilerin uygulanması ile
kolaylaştırılabilir. Bununla birlikte, çevre sektörü,
Topluluk politikasının sadece bir alanını teşkil ettiğinden, üyeliğe aday devletlerin, çevre ile ilgili
konularda olabildiğince hazırlıklı olmasını sağlayacak bazı genel gözlemler yararlı olabilir.
Katılım sürecinin, tüm aday devletlerde anayasal sorunlar ortaya çıkartması da muhtemeldir.
Üyelik sürecini ve katılım yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayan, ulusal mevzuatla çelişki olması halinde Topluluk hukukunun üstünlüğünü garanti altına alacak anayasal düzeyde bir
mekanizmanın oluşturulması önem taşımaktadır.
İlgili AB gereçleri ister katılımdan önce ister katılımdan sonra uyarlanmış olsun, bu mekanizma
sağlanmalıdır ve benzer şekilde, bütün ulusal mevzuatla ilişkili olmalıdır. Böyle bir mekanizma aynı
zamanda, tüm Topluluk işlemlerinin eksiksiz olarak hukuki geçerliliğe sahip olabilmesini sağlamalı ve Avrupa Topluluğu mahkemelerinin hükümlerini de kapsamalıdır.
Hukukî kesinlik ilkesinin yerine getirilmesi
bağlamında, Topluluk hukuku, uygulama sürecinin, hukuki bağlayıcılığı olan hükümler vasıtası
ile yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Bu sebeple,
genel olarak, hükümet genelgeleri vasıtası ile Topluluğun çevre hukukunun yasalarını uygulamaya
çalışma çabaları yeterli olmayacaktır. Hükümet
genelgelerinin uygulama için başvurulacak yegâne
gereç haline gelmemesi için, aday devletlerin katılım öncesinde bazı adımlar atması gerekmektedir.
Genelgelerin yürürlülükten kaldırılmaları ve yerlerine bağlayıcılığı olan yasal hükümler getirilmesi önerilmektedir.
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Buna ilave olarak, yasal boyutta ve icraattaki
uygulama tedbirlerinin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne dayanan ilkelerle uyumlu olması da
gereklidir. Topluluğun hukuk sistemi kapsamında, insan hakları sahasında giderek gelişen bir
hukukî yapı vardır ve bunlar çevre sektörü için de
geçerlidir.
Katılım aşamasında Topluluğun katılıma ilişkin çevre hukukunun daha etkin hale getirilmesi
için atılması gereken adımlar arasında; katılımdan
etkilenen sanayi kolları ve toplumun geneli için
toplumsal farkındalık programlarının yanı sıra
çevre denetçileri, avukatlar ve hakimler de dahil
olmak üzere, idarî yapı bünyesinde çalışan kişilere
verilecek eğitimler bulunmaktadır.
Bu El Kitabı ağırlıklı olarak direktiflerin uygulanmasıyla ilgilenmektedir. Ancak, El Kitabı içinde bazı düzenleme ve hükümlere de değinilmiştir.
Bu gereçler, katılım sonrasındaki uygulamalar ve
etkiler bağlamında kendilerine özgü bazı sorunlar
ortaya çıkarabilir; bu sebeple, bu bölümde, özellikle düzenlemelere ilişkin bazı yorumlara da yer
verilmektedir.
Topluluğun hukukî gereci olan düzenlemelerin, aday ülkelerin ulusal hukuk sistemleri içinde,
tam geçerliliğe sahip olmasını sağlamak önem taşımaktadır. Prensip olarak düzenlemeler, kabul
edilmelerinin ve Topluluğun Resmi Gazetesi’nde
yayımlanmalarının ardından yürürlüğe girer. Düzenlemeler genel uygulamaya tabidir; yani bütün
gerçek kişiler bir düzenlemenin yaptırımlarının,
bunlar devlet ve başka bireylerin veya şirketlerin
zararına da olsa, uygulanacağından emin olabilir.
Prensip olarak, Üye Devletler’in düzenlemeler
kapsamında yer alan hak ve zorunlulukların yerine geçecek ulusal yasaları kabul etmeleri yasaktır.
Aday ülkelerde, Topluluğun çevresel düzenlemelerine kapsam veya uygulama yönünden eşdeğer ulusal düzenlemeler bulunuyor olabilir. Katılımla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, Topluluk
hukuku gereği, üye olan devletlerde bu düzenle-
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melerin hükümleri geçerli olur. Bu düzenlemelerle çelişen ulusal hükümler, ulusal düzeyde karışıklığa yol açabilir, uygulamada yaptırımları zorlaştırabilir ve Avrupa Adalet Divanı’ndan (AAD),
Topluluk düzeyinde yaptırımlar gelmesine yol
açabilir.
Ulusal hukuk seviyesinde, düzenlemelerin
“acil” doğrudan hukukî etkisi2, ilk olarak, Topluluk hukukuna üstünlük tanıyan anayasal statü önlemleri ile sağlanabilir. Hukukî kesinlik, Topluluk
hukukunun genel bir ilkesidir. Bu sebeple, yukarıda belirtildiği gibi, “benzer” veya çelişkili ulusal
hükümler, düzenlemelerin sahip olduğu birinci
dereceden hukukî etkiyi gölgeleyebilir veya onunla ihtilafa düşebilir. Genel kural olarak, özgül olarak bir düzenlemenin kapsamında bulunan alanlara yönelik ulusal hükümler ilga edilmelidir.
Bu tür ulusal hükümlerin ilgası, epey zaman
alan ve karmaşık bir uygulama olabilir. Katılan
devletlerin, hâlihazırda, bu sorunu bertaraf edecek
programları bulunmalıdır. Eğer yoksa zaman kaybetmeden bu tür programlar hazır hale getirilmelidir. Bu bağlamda, bireysel katılım anlaşmalarında
gerçekçi geçiş dönemlerine atıfta bulunulmalıdır.
Katılan devletlere, tüzüklerle ilgili yükümlüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olmak
amacıyla, bu El Kitabı’nda çevre müktesebatı kapsamındaki ilgili düzenlemelere de değinilmiştir.
Bununla birlikte, düzenlemelere ilişkin fişleri
okurken, düzenlemelerle hukukî doğası ve etkisi
bağlamında, bu giriş bölümünde yapılmış olan
yorumları da akılda tutmak gerekir.

2.2 Hukukî Konular
Aşağıda sıralanan önlemler, mevzuat uyarlamasının hızlı yapılmasından kaynaklanan risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir:
• Öncelikle uygulama stratejilerini ve yapıları belirleyin. Bir kanunun fiilen yürürlüğe
konması ve yaptırımı doğrultusunda kararlar alındığında, kanun taslağının hazırlanması nispeten kolay olacaktır.

• Paydaşları sürece dâhil edin. Başarılı bir kanun, gerçek hayatta uygulanabilen kanundur. Bu sebeple, bir kanunun, onun uygulanmasını sağlayacak veya onun uygulanmasından etkilenecek tüm kişilerin durumunu ve deneyimini göz önünde bulundurması gerekir. Bunlar, ilgili bakanlıkları
olduğu kadar, bölgesel ve yerel yetkilileri,
sanayiyi ve toplumu da içerir.
• Ayrıntılara girmeden önce çerçeveyi oluşturun. Kısa bir süre içinde çok sayıda kanunun yürürlüğe sokulması, hukuka uyumu tehlikeye düşürür. Daha ayrıntılı
hukukî düzenlemelerin, özellikle de yetkili
kurumlara ağır bir idarî yük getirecek olanların yürürlüğe girmesinden önce, idarî sistemleri, uygun temel hak ve yükümlülükleri belirlemeye yönelik bir çerçeve mevzuatın oluşturulması önemlidir. Böyle bir
yaklaşım aynı zamanda, yeni hukukî düzenlemelere önceden hazırlıklı olunmasını
sağlar ve bu da uygulayıcıların mevzuata
gelecekte uyum sağlama açısından planlama yapmasına ve gerekli ekonomik önlemleri almasına yardımcı olur.

2.3 Tüzüklere İlişkin Özgül
Durum
Avrupa Komisyonu çevre hukukunun yaklaşık
%10’u tüzük şeklinde tezahür etmektedir. Tüzükler, Üye Devletler’de doğrudan bağlayıcıdır ve
kendileriyle çelişen her türlü ulusal kanunun üstünde olup onların yerine geçer. Sonuçta ortaya
çıkacak olan ulusal kanun, tüzüğün bire bir aynısı
olsa dahi, Üye Devletler, tüzüklerin hükümlerini
ulusal hukuka uyumlaştırmamalıdır3.
Topluluk hukuku tarafından öngörüldüğü
üzere, bütün aday ülkeler, Topluluğa katılımla
ilgili anayasal değişikliklerini, katılım tarihi itibarıyla ve sonrasında tüzüklerin eksiksiz şekilde
yürürlükte olmasını sağlayacak biçimde gerçekleştirmelidir.

2

Yani tüzükler, ayrı bir ulusal uygulama mevzuatının oluşturulmasına gerek kalmaksızın, geçerli kanunlar halini almaktadırlar.

3

Tüzüklerin uyarlanması konusundaki bu engel, uyarlama girişimlerinin, Topluluğun yasal aracı olan Tüzüklerin, “doğrudan”
etkisini ortadan kaldırabileceği gerekçesiyle de açıklanabilir.
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ÖRNEK
Örneğin, yasal düzenlemelerin gerçek hayatta
uygulanmasını sağlamak için ülkelerin yürürlüğe
koymaları gerekebilecek tedbirler arasında; ciddi
derecede kısıtlanmış kimyasalların veya nesli
tehlike altındaki türlerin ticaretini denetlemek ve
düzenlemek amacıyla yetkili kurumların atanması,
yönerge ve uyarı belgelerinin yayımlanması ve
kanunun ihlâli durumunda ulusal yaptırımların
belirlenmesi olabilir.

Öte yandan, Topluluğun çevresel tüzükleri,
belli konularda uygulanmalarına yönelik olarak
genellikle daha başka ulusal tedbirlerin alınmasını
gerektirdiğinden, katılım öncesindeki “yakınlaştırma” sürecinin bir parçası oldukları göz ardı
edilemez.
Tüzüklerle ilgili olarak, ülkeler aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:
• Bazı tüzükler, uygulanmalarından sorumlu
kurumların veya birimlerin tayin edilmesini veya kurulmasını gerektirir. Bu, idarî bir
düzenleme veya kararname ile sağlanabilir.
• Bazı tüzükler, AK tüzüklerinin ihlâli durumunda, ülkelerin ulusal hukukları kapsamında, örneğin, medeni hukuk veya ceza
hukukunda cezaî yaptırımlar belirlenmesini açık biçimde talep eder. Böyle açık bir
yaptırım olmasa dahi, Topluluk hukuku,
tüzüklere riayet edilmesini garantiye alma
sürecinin bir parçası olarak etkili ulusal
caydırıcı önlemlere başvurulmasını sağlayabilir. Etkili yaptırımlar uygulamak, Topluluk hukukunu kendi topraklarında geçerli hale getirebilmeleri amacıyla, Üye
Devletler’e getirilmiş bir yükümlülüktür.
Bu sebeple, aday ülkeler, katılım tarihi itibari
ile gerekli idarî ve kurumsal tedbirlerin alınmış olmasını, örtüşen veya çelişen her türlü ulusal düzenlemenin ilga edilmiş olmasını sağlamalıdır.
Çevreye ilişkin AK mevzuatı, direktif ve tüzüklerin bileşiminden oluştuğu için, ülkelerin, direktiflerin uygulamasıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, ulusal tüzüklerin tam olarak uyumlaştırıldığına ve AK tüzükleriyle çelişmediğine özellikle dikkat etmeleri gerekir.
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Genel olarak, tüzüklerin uygulanması için direktiflere kıyasla daha az sayıda adım gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki biçimde özetlenebilir:

Tüzüklerin Uygulanmasına Yönelik
Adımlar
1. Tüzüklerin gerçek hayatta uygulanmasından sorumlu olacak yetkili ulusal kurumu
veya kurumları belirleyin.
2. (Eğer gerekiyorsa) Ne tür yasal düzenlemelerin (örneğin, yaptırımlar belirlemek veya
yetkili kurum atamak için) gerekli olduğunu belirleyin. Ayrıca, tüzüklerin uygulamalarıyla çelişebilecek olan ulusal mevzuatı
belirleyin ve bu çelişkileri bertaraf etmek
için bir strateji geliştirin.
3. Bir mevzuat takvimi oluşturun (gerekli
ise).
4. İlgili kurumlara yönelik idarî talimat ve
usulleri hazırlayın.
5. Tüzük ile ilgisi olan diğer resmi kurumlar
ve tüzüklerden etkilenen grupların (örneğin ithalatçılar ve ihracatçılar, ana sanayi
kolları, çevre örgütleri, tüketici grupları,
yerel topluluklar ve ticaret birlikleri) görüşlerini alın.
6. Yeterli ölçüde personel ve teknik altyapıyı
sağlayın.
7. Personeli eğitin.
8. Etkilenecek sanayi dallarını ve şirketleri,
kendilerinden beklenen standart ve hedeflerin neler olacağı konusunda bilgilendirin.
9. İlgili taraflara, gerekli belgeleri, formları ve
sertifikaları temin edin.
10. Katılım sonrasında, uygulamayı takip edin
ve diğer Üye Devletlere ve Avrupa Komisyonu’na raporlayın.
11. Gereği durumunda yaptırım uygulayın.
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2.4 Kurumsal Konular
2.4.1 Yönetim
Çevre müktesebatının başarılı şekilde uygulanması büyük oranda yönetime bağlıdır. Aşağıda
sıralanan bir dizi niteliğe sahip yönetimler, etkin
ve verimli çalışan yönetimler olarak düşünülebilir:
• Çevre ve onunla ilgili mevzuatın icrası konusunda net şekilde belirlenmiş yetkilere
sahip olmak.
• Karar verme ve kararların uygulanması konusunda net ve verimli işleyen usulleri
bulmak.
• Çevre bilimciler, mühendisler, ekolojistlerden çevre hukuku uzmanlarına kadar uzanan bir kapsamda nitelikli profesyonellere
sahip olmak.
• Görevleri yerine getirmek için yeterli personel ve finansmanı bulmak.
• Güçlü bir yaptırım yetkisi ve kapasitesine
sahip olmak.

2.4.2 Toplumun Katılımı
Avrupa Birliği’nin yakın zamanda kabul etmiş
olduğu 6. Çevre Eylem Programı (6.EAP – Environmental Action Programme); ortak sorumluluk; yani, çevre politikaları ve hukukunu geliştirmek ve uygulamak ve sonuçta da sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamak amacıyla, tüm ilgili grupların işbirliği içerisinde çalışmaları ilkesine dayalıdır. Daha 5. EAP belgesinde açıkça ifade edildiği
gibi: “Nihai amaç, ..., bireylerin, şirketlerin ve
idarî kurumların beklediği kısa vadeli fayda ile;
toplumun genelinin uzun vadede elde edeceği faydalar arasında bir denge kurmaktır” (Bölüm 3).
Bu yaklaşım 6. EAP’ ye de yansımış ve orada da
sürdürülmüştür.
Hükümetler ve yerel yönetimler, toplumun
çevre korumada önemli bir rol oynamasını sağlayacak olan koşulları oluşturabilir. Bu kurumlar,
toplumun çevresel bilgiye erişimini sağlayabilir;
farkındalık yaratmak için bilgilendirme kampanyaları yürütebilir; atıkların ayrılarak toplanması ve
yeterli toplu taşıma gibi çevresel sorumluluğu teşvik edici hizmetler de sunabilir.

Çevre ve tüketici sahalarında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), ticaret birlikleri, sanayi birlikleri ve meslek kuruluşları da, toplumda
farkındalık oluşturulması, mensuplarının beklentilerinin yansıtılması ve kamuoyunun harekete geçirilmesi konularında önemli rol oynayabilir.

2.4.3 Yaptırım
• Hukukun hayata geçirilmesi, bazen oluşturulmasından daha zordur. Yaptırımın etkili
olabilmesi için yeterli kaynağa sahip güçlü
ve kararlı bir çevresel denetim sistemi, parasal ceza ve yaptırım sistemi sistemi ve ciddi ihlaller için cezai sorumluluk gerekmektedir. Böyle bir yaptırımın etkin olabilmesi, denetleyicilere hem genel anlamda hem
de çalıştıkları belli sınaî sektörlere ilişkin
etkin eğitimler verilmesi gibi hazırlıklara
bağlıdır. Denetleyiciler uygun ve yeterli izleme donanımına sahip olmalıdır. Bulguların toplanması ve adli işlemlerde sunulmasına yönelik etkin ve şeffaf protokoller ve
kurallar belirlenmelidir. Yürütme işleminde bu tür kanıtların düzgün şekilde kabul
edilmesi için uygun süreç değerlendirmeleriyle ilgili hükümler bulunmalı.
• Bu nedenle, çevre müktesebatının uygulanmasını kolay ve uygun maliyetli bir şekilde izleyen ve kontrol edebilen düzenleyici sistemlerin tasarlanması ve bu sistemlerin hedeflendiği gibi işlemesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Hükümetler,
giderek artan şekilde, hukuki uyumu artırmak amacıyla, ekonomik gereçler ve teşvikler de dâhil olmak üzere, bir dizi politika gerecine, idarî ve cezaî yaptırım sistemlerine başvurmaya başlamıştır.
• Bu bağlamda, üçüncü şahıslara, çevre alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının
kararlarına itiraz etme veya şeffaf ve açık
karar verme süreçlerine katılma fırsatı sunan ulusal kurallar, çevresel uyumu sağlamanın yaşamsal unsurlarıdır. Aynı durum,
bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin,
kendilerini ilgilendiren gerçekleşmiş veya
gerçekleşebilecek olumsuz çevresel etkiler
veya çevre yasalarının ihlalleri ile bağlantılı
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olarak harekete geçebilme olanağı sağlayan
ulusal hukukî destek kurallarının varlığı
konusunda da geçerlidir. Bu tür ulusal
hukukî destek mekanizmaları, ilgili yasal
süreçlere katılıma olanak vermelidir.
• Avrupa Birliği, çevre yasalarına gönüllü
uyumun gerçekleşmesini sağlamak amacıyla
toplumun bilgiye erişimi, hükümetler
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arasında belge ve kaynak paylaşımı, sınaî işletmelerin oto-kontrolü gibi gereçlerin kullanımını teşvik etmesi ve kullanması konusunda faaldir. Söz konusu araçların etkinliği
yeni Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi ile
daha da arttırılacaktır. (2003/4/EC – bkz
Bölüm 2)
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3. Uygulama Sürecinin
Yönetimi
Genel olarak uyumlaştırma sürecinin yönetimi, özel olarak ise çevre müktesebatının hayata
geçirilmesi, çevre yönetimi konusunda kapsamlı
ve ilerici yaklaşımların geliştirilmesi anlamına
gelmektedir. Bu El Kitabı, kaydedilen ilerlemenin
izlenmesini kolaylaştıracak olan ortak yaklaşımlara dikkat çekerek, bu süreci kolaylaştırmayı
hedeflemektedir.
Örneğin ISO 14001’de özetlendiği gibi, etkin
bir çevre yönetimi şunları içerir:
• Yapılacak işlerin listelenmesi ve uygulamadaki kilit unsurların belirlenmesi (örneğin,
hukuki, idari, teknolojik unsurlar; insan
kaynakları ve finans).

• Hem yönetim (örneğin, çevre kalitesinin
göstergelerini ve uygulamanın etkinliğini
takip etmek) hem de Avrupa Komisyonu’na
raporlama amacıyla ilerlemeyi izlemek ve
ölçmek.
Çevre yönetimi konusundaki idarî yapıların
güçlendirilmesi büyük ihtimalle aşağıdaki adımları gerektirecektir:
• Yeni kurumlar oluşturmak veya mevcut
kurumları önemli ölçüde yeniden yapılandırmak.
• Bakanlıklar arası iletişimi ve eşgüdümü
iyileştirmek.

• Üstünde anlaşılmış kıstaslara dayanarak yapılacak işlerin önceliklerinin belirlenmesi.

• Bölgesel ve yerel çevre kurumlarını güçlendirmek.

• Çeşitli kurumlara, işlerin yerine getirilmesi
konusunda sorumluluk yüklenmesi.

• Teknik altyapı ve yeterli seviyede eğitilmiş
personel sağlamak.

• Özellikle uygulamaya ilişkin olarak, sektörler arası muhtemel etkileri belirlemek ve
bakanlıklar arası eşgüdümü arttırmak.

• Topluluğun resmi ve gayri resmi çalışma
gruplarına katılacak yetkilileri belirlemek.

• Karar veren merciler için gerekli verileri
toplamak.

• Çevre hukukunu hayata geçirmek için
belediye yöneticileri, özel sektör ve sivil
toplum örgütleri ile ortaklıklar oluşturmak.

• Son teslim tarihleri veya zaman kısıtlamalarını belirten iş programları ve zaman çizelgeleri hazırlamak.
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4. Uygulama Yönetimi
Kontrol Listesi
Çevre mevzuatının uygulanmasına ilişkin planlama yaparken göz önünde bulundurulması gereken konulara genel bir bakış sağlamak amacıyla bir
uygulama kontrol listesi oluşturulmuştur. Her aday
ülke bu listeyi kendi kurumsal ihtiyaçlarına ve yapısına uygun olarak değiştirmelidir. Örneğin, aday
ülkelerde bölgesel ve yerel yöneticilerin yetkileri ve
işlevleri büyük ölçüde değişiklik göstermektedir.
Bunun da yetkilerin ve kaynakların dağılımı boyutunda farklı yansımaları olmaktadır.
Uygulamanın planlaması;
• Mevzuatın her bir kalemi için (üyelik yaklaştıkça, tüzüklerin yasal durumunu belirtecek şekilde);
• Çevre sektörü için;
• Çevre müktesebatının tamamı için, üç seviyede bilgi ve karar vermeyi gerektirir.
Detaylı bilgiler, mevzuatın her bir parçası tarafından temsil edilen temel yapı taşlarından oluştu-
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rulmuştur. Bu bilgi, personel ihtiyaçları, teknik
donanım, sermaye yatırımı ve işletme maliyetleri
gibi ihtiyaçları doğru tahmin etmek için gereklidir.
Sektörel seviyede, bir sektöre yönelik mevzuat
ile birkaç sektörü kapsayan mevzuat arasındaki
ilişkileri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu,
ihtiyaç duyulan mevzuatı önceliklendirmek, sınırlı kaynakları gerçekçi değerlendirmek ve ölçek
ekonomilerini saptamak için gereklidir. Örneğin;
bir sektör içerisinde, hukuki, çevresel veya ekonomik temellere dayalı olarak, mevzuatın bazı parçalarının daha yüksek önceliğe sahip olduğuna karar
verilebilir.
Kontrol listesi, her biri kendi içerisinde mümkün olduğunca kronolojik şekilde sıralanmış ve altgörevlere bölünmüş olan on temel görevden oluşmaktadır. Ancak, bu görevlerden bir kaçı, özellikle
uygulama programının daha kısa olduğu durumlarda, aynı anda gerçekleştiriliyor olabilecektir.

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Mevzuata Genel Bakış ve Uygulama Örnekleri

Mevzuata Genel Bakış ve
Uygulama Örnekleri

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - YATAY MEVZUAT

Bölüm I

Yatay Mevzuat
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - YATAY MEVZUAT

1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümünde, Avrupa Topluluğu’nun
Yatay Mevzuat, genel hatlarıyla incelenmektedir.

1.1 Avrupa Birliği Politikası
Yatay mevzuat, çevre müktesebatının, hava ve
su gibi belirlenmiş alanlara uygulanan düzenlemelerinden farklı olarak, daha geniş kapsamlıdır ve
‘çevre’ ile ilgili birçok farklı konuyu ele alır. Yatay
mevzuat kapsamındaki yasal düzenlemeler, belirli
bir alana ilişkin olmak yerine, özellikle usule iliş-

kin niteliktedir. Aynı zamanda karar verme sürecini iyileştirmeye, ilgili yasaların hazırlanma ve uygulanma sürecini desteklemeye yönelik yöntem ve
mekanizmalar önerir.
Yatay mevzuat, şu alanlarda yasal düzenlemeler getirir:
• Yatırım projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi tutulması.
• Geniş ölçekli plan ve programların Stratejik ÇED sürecine tabi tutulması.

YATAY MEVZUAT
• Çeşitli kamusal ve özel projelerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin 85/337/EEC sayılı
Direktifi (3 Mart 1997 tarihli ve 97/11/EC sayılı Konsey Direktifi ve 2003/35/EC sayılı Direktif tarafından
değiştirilmiştir.)
• Belirli plan ve programların çevresel etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin 21 Haziran 2001 tarihli ve
2001/42/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• 90/313/EEC sayılı Konsey Direktifini yürürlükten kaldıran, toplum çevresel bilgiye erişimine ilişkin 28 Ocak
2003 tarihli ve 2003/4/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Çevresel belirli plan ve programların hazırlanması ve düzenlenmesi konusunda halkın katılımını sağlayan ve
toplumsal katılım ve adalete erişim açısından 97/11/EC ve 96/61/EC sayılı Konsey Direktiflerini değiştiren
2003/35/EC sayılı Direktif.4
• Çevresel zararların önlenmesi ve etkilerinin giderilmesiyle ilgili çevresel sorumluluğa ilişkin 2004/35/EC
sayılı Direktif, 2006/21/EC sayılı Direktif ile değişik.
• Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı’nın kurulmasını öngören 166/2006 sayılı Tüzük.
• LIFE+ adlı çevresel fon kaynağına ilişkin 23 Mayıs 2007 tarihli 614/2007 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzük’ü.
• Avrupa Topluluğu içerisinde mekân bilgileri için gerekli altyapı çalışmalarının (INSPIRE) gerçekleştirilmesini
öngören 14 Mart 2007 tarihli ve 2007/2/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Belirli çevresel direktiflerin uygulanmasına ilişkin raporların standartlaştırılması ve uygulanır hale
getirilmesini öngören 23 Aralık 1991 tarihli ve 91/692/EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Avrupa Çevre Ajansı Tüzük’ü (1210/90), 933/1999 sayılı Konsey Tüzük’ü ile değişik.
• Çevre denetimlerine yönelik asgari ölçütler (2001/331/EC sayılı Tavsiye Kararı).

4

96/61/EC sayılı IPPC Direktifine ilişkin diğer mevzuat, 2008/1/EC sayılı Direktif ile yeni referans numarası almıştır. Bu
düzenleme, 2003/35/EC sayılı Direktifin, halkın katılımına ve yargıya erişim hakkına ilişkin hükümlerini yürürlükten
kaldırmıştır. Ancak, buna özdeş nitelikte bir metnin hazırlanması, 2008 tarihli Direktifte öngörülmüştür.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   39  

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - YATAY MEVZUAT

• Toplumun çevresel bilgiye erişiminin
sağlanması.

1.2.1 Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Direktifi

• Raporlama çalışmalarına ilişkin gerekliliklerin oluşturulması.

• Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) kurulması
ve gerekli katılımın sağlanması.

Bu Direktif, önemli çevresel etki yaratabilecek
kamusal veya özel projelere, faaliyet onayı (development consent) verilmeden önce, çevresel etki
değerlendirmesine ilişkin gereklilikleri ortaya koyar. ÇED süreci usullerine ilişkin ayrıntılı bilgiler,
Avrupa Komisyonu tarafından Haziran 2001’de
yayınlanan şu üç yayında sunulmaktadır:
• ÇED Kılavuzu–Tarama (Guidance on EIA
– Screening),

• Çevre denetimine yönelik asgari gerekliliklerin oluşturulması.

• ÇED Kılavuzu–Kapsamın Belirlenmesi
(Guidance on EIA – Scoping) ,

• Çevresel sorumluluk direktifi

• ÇED Kılavuzu – ÇED Raporu’nun İncelenmesi (Guidance on EIA – EIS Review)

• Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı.
• Konumsal veri (spatial information) için
gerekli altyapının sağlanması (INSPIRE
Direktifi).

1.2 AK (EC) Yasal
Düzenlemeler
Ön sayfadaki kutuda, yedi direktif, üç tüzük
ve bir tavsiye kararından oluşan, Yatay Mevzuat ile
ilgili on bir adet hukuki düzenleme yer almaktadır.
Aşağıda, her hukuki aracın ortaya koyduğu temel gerekliliklere ilişkin kısa özetler sunulmaktadır. Ayrıca, her bir direktifin özel gereklilikleri, bu
yayının orijinali Bölgesel Çevre Merkezi tarafından hazırlanmış olan ‘Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation’ adlı raporunun5 57-166. sayfaları arasında yer almaktadır.
Yukarıdaki listede bulunan iki tüzükte de uygulamadan, doğrudan üye devletler değil, Avrupa
Komisyonu tarafından kurulan ve AB bütçesinden finanse edilen kuruluşlar sorumludur. Bu kuruluşların ilki, merkezi Kopenhag’da bulunan Avrupa Çevre Ajansı, diğeri ise Avrupa Komisyonu
Çevre Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen
LIFE+ programıdır. Diğer hukuki düzenlemelerin
uygulamaya konulmasında ise -Avrupa Komisyonu idari olarak önemli bir rol oynamasına rağmen- asıl yönetim bizzat üye devletlerdedir.

5

(Bkz. http://ec.europa.eu/environment/archives/
eia/eia-support.htm)
2006 yılında Avrupa Komisyonu, üye devletlere bazı özel durumlarda belirli projelerin kısmen
veya tümüyle Direktif hükümlerinden muaf tutulmasını sağlayan 2(3). maddenin nasıl yorumlanacağına ilişkin çeşitli kılavuzlar yayınlamıştır. Bu kılavuzlara http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/eia_art2_3.pdf adresinden ulaşılabilir.
Projeler iki grup halinde sınıflandırılmıştır;
Ek-I’de belirtilen projeler için ÇED süreci zorunlu tutuluyorken, Ek-II’de belirtilen projeler için,
ilgili yönetimlere değerlendirme yetkisi tanınmıştır. Ancak, önemli çevresel etki yaratma ihtimali
bulunan projeler için ÇED süreci, her durumda
gerekli tutulmuştur. Üye devletler, Ek-II’de yer
alan projelere her durum için farklı değer ölçütleri belirleyecek veya belirli proje türleri için eşik
değer ve ölçütler hazırlayacak ya da bu iki yöntemin bileşimi niteliğinde bir başka yöntem geliştirecektir. Değerlendirme faaliyeti projenin insan,
hayvan, bitki örtüsü, toprak, su, hava, iklim, yer
şekilleri ve kültür mirası üstündeki doğrudan ve
dolaylı etkilerini ve tüm bu unsurların birbirleri
arasındaki etkileşimi kapsamaktadır.
Avrupa Komisyonu 2008 yılında, ÇED’in I ve
II numaralı Ek’lerinde belirtilmiş olan belirli proje
kategori tanımlarının nasıl yorumlanacağına ilişkin
bir kılavuz yayımlamıştır. Bu kılavuz metni, Çevre

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf
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Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.
pdf adresinde bulunabilir. Bu kılavuzda, projelerin
sınır ötesi çevresel etki yaratma ihtimalinde, halk
ve resmi danışmanlarla (statutory consultees) birlikte diğer üye devletlere danışılması ve tarafların
bilgiye erişimi konusuna önem verilmiştir.

1.2.2 Stratejik ÇED Direktifi (SEA)
(2001/42/EC)
Bu Direktif sınır ötesi etkilerle birlikte, önerilen plan ve programların yaratabileceği potansiyel
çevresel etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda kamu idarelerine -ve kamu hizmeti
veren diğer ‘özelleştirilmiş’ kuruluşlara- çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu Direktif tarafından önemli potansiyel çevresel etkilerin ilgili plan
veya program onaylanmadan azaltılması veya ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Üye devletler, Direktifin 3. maddesi doğrultusunda hangi
plan ve programların Stratejik ÇED’e tabi tutulacağını belirleyecektir.
Direktife ilişik halde bulunan Ek-I, değerlendirmelere dâhil edilmesi gereken bilgilere ilişkin yol
gösterirken Ek-II, ciddi çevresel etkilerin değerlendirilmesi konusunda destek sunmaktadır. Planlama
aşamasında yürütülen karar sürecinde, saydamlığın
ve Stratejik ÇED Direktifi ile ÇED Direktifi arasındaki usule ilişkin benzerliklerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Direktifte danışma konusuna
önem verilmiş olup kamu idareleri ile çevreye ilişkin kurumların Stratejik ÇED sürecinde bir araya
gelerek fikirlerini beyan etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu danışma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm fikir ve görüşler bir arada ele alınıp planlama sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama safhasında, onaylanmış olan plan veya
programın yaratacağı önemli etkiler 10. madde
doğrultusunda gözetime tabi tutulmalıdır.
Avrupa Komisyonu, Stratejik ÇED Direktifi
ve ilgili çalışmaların yorumlanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olması amacıyla çeşitli kılavuz
belgeler yayınlamıştır:
• Enerji ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ulaşım Altyapı Planlarına ilişkin Stratejik ÇED El Kitabı, 2005
(http://ec.europa.eu/ environment/ archives/eia/seastudies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf ),

• Belirli plan ve programların çevresel etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin 2001/42/EC
sayılı Direktifin uygulanmasına yönelik Kılavuz (http://ec.europa.eu/environm ent/
archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf )
• 1998’den bu yana Bölgesel Kalkınma Planları ve AB Yapısal Fonları Programlarının
Çevresel Değerlendirmesine İlişkin El Kitabı (http://ec.europa.eu/ environment/
archives/eia/ seaguidelin/handbook.htm)
bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak, Stratejik ÇED sürecinin
farklı boyutlarını ele alan çeşitli raporlar ve çalışmalar da bulunmaktadır (konu ile ilgili daha fazla
bilgi için; http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/sea-support.htm).

1.2.3 Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi
(2003/4/EC)
Konu ile ilgili önceki 90/313/EEC sayılı Topluluk düzenlemesini yürürlükten kaldıran bu Direktif, Aarhus Sözleşmesi’nin ortaya koyduğu gerekliliklere uygunluk sağlamak amacıyla kabul
edilmiştir. Bu Direktif, talep halinde, kamu idareleri tarafından veya bu idareler için toplanan çevresel bilgilere erişim hakkını güvence altına almaktadır (Pasif yayılım adı verilen bu durum 3. maddede düzenlenmiştir). Ayrıca kamu idarelerine, ellerinde bulundurdukları çevresel bilgileri elektronik
teknoloji vasıtasıyla yayma yükümlülüğü getirmektedir (Aktif yayılım olarak adlandırılan bu durum ise 7. maddede düzenlenmiştir). Talep halinde söz konusu bilgi, üye devletler haricinde dileyen tüm gerçek ve tüzel kişilere, ilgi ve menfaatlerini açıklamak durumunda bırakılmaksızın ve talep tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde sunulur. Belirli durumlarda (istenilen bilginin kapsamı ve karmaşıklığı doğrultusunda), sunulması için
öngörülen süre sınırı, talep tarihinden en geç iki
aya kadar uzatılabilir. Direktif, kamu idarelerine,
söz konusu bilginin halka açılması karşılığında
makul bir masraf bedeli isteme yetkisi tanımıştır.
Bilgi edinmeye yönelik bir talep, 4. maddede ayrıntısıyla belirtilmiş olan, kamu güvenliği, ticari
veya endüstriyel gizlilik ve uluslararası ilişkiler gibi
çeşitli menfaatlere zarar getirecek olması halinde
reddedilebilir. Bilgi edinme talebinin ret nedeni
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dar anlamıyla değerlendirilmeli, ortaya çıkacak
bilgi sayesinde elde edilecek kamu yararı göz önünde bulundurulmalıdır. Belirli bilgilerin, erişimi
reddedilen bilgilerden ayrılabilmesinin mümkün
olduğu durumlarda, bilgiye kısmi erişim hakkı güvence altına alınmalıdır. Talep edilen bilginin tümüyle veya kısmen reddedildiği (talebin yazılı olarak yapılmış olması veya başvuru sahibinin isteği
halinde) yazılı olarak belirtilmeli ve reddin gerekçeleri ile inceleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler bu
ret beyanında bulunmalıdır. Üye devletler bilgi
edinmeye yönelik talebinin gerektiği biçimde ele
alınmadığı kanısında olan kişiler için hukuki veya
idari mekanizmalara erişim hakkı tanımakla ve sunulan bilginin aktif yayılımı göz önüne alınarak
doğru, güncel ve karşılaştırmaya uygun nitelikte
olmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bilgi edinme
taleplerine verilecek cevapların içeriğinde bulunması gereken asgari unsurlar Direktifin 7.
Maddesi’nin 2. paragrafında belirtilmiştir.

1.2.4 Çevresel Belirli Plan ve
Programların Hazırlanması ve
Düzenlenmesi Konusunda Halkın
Katılımını Sağlayan ve Toplumsal Katılım
ve Adalete Erişim Açısından 97/11/EC
ve 96/61/EC6 Sayılı Konsey Direktiflerini
Değiştiren 2003/35/EC Sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi
Bu Direktif Aarhus Sözleşmesi’nin ortaya koyduğu gerekliliklere tümüyle uyum sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. Direktif ile çevreye ilişkin
çeşitli plan ve programların kamu idareleri tarafından hazırlanması sürecine halkın katılımının
sağlanması amaçlanmıştır. Konu ile ilgili çevresel
alanlar arasında atık7, hava kalitesi8 ve tarım kaynaklı nitrat kirliliği9 bulunmaktadır.

Bunun yanında bu Direktif, halkın katılımı ve
adalete erişim konularında, 97/11/EC/EEC
(ÇED) ve 96/61/EC (IPPC) sayılı Konsey Direktiflerini de değiştirir. Bu Direktif hükümlerine yapılacak olan atıflar, uygun olduğu ölçüde bahsi
geçen iki konu içerisinde ele alınacaktır.

1.2.5 Çevresel Zararların Önlenmesi ve
Etkilerinin Giderilmesi ile İlgili Çevresel
Sorumluluklara İlişkin 21 Nisan 2004
Tarihli ve 2004/35/CE sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi
Bu Direktif, çevresel zararın önlenmesi ve etkilerinin giderilmesi doğrultusunda çevresel sorumluluğa ilişkin bir çerçeve oluşturmaktadır.
Direktif, aşağıda belirtilmiş olan çevresel
zararların söz konusu olduğu durumlarda uygulanmaktadır:
• Topluluğun su yönetimi mevzuatı kapsamında bulunan su ortamlarının maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı zararlar.
• 1979 tarihli Kuş Direktifi ve 1992 tarihli
Habitat Direktifi doğrultusunda, Avrupa
Topluluğu seviyesinde koruma altına alınmış türlerin ve doğal yaşam alanlarının maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı zararlar.
• Çevresel alanların, insan sağlığı için önemli risk oluşturacak şekilde doğrudan veya
dolaylı kirlenmesi.
Bu Direktif, hem ortaya çıkmış çevresel zararları hem de zarar ile ilgili faaliyet arasında bir illiyet bağı kurulmasının mümkün olduğu durumlarda işletme faaliyetleri (Occupational activity) sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel tehditleri
kapsamaktadır.

6

96/61/EC sayılı Direktif ile Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi’ne ilişkin diğer mevzuat, 2008/1/EC sayılı Direktif
tarafından kodifiye (codify) edilmiştir. Bu düzenleme, 2003/35/EC sayılı Direktifin, halkın katılımına ve adalete erişim
hakkına ilişkin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Ancak, buna özdeş nitelikte bir metnin hazırlanması, 2008 tarihli
Direktifte öngörülmüştür.

7

[(75/442/EEC sayılı Direktifi değiştiren] 91/156/EEC sayılı Direktif, pil ve akülere ilişkin 2006/66/EC sayılı Direktif, tehlikeli
atıklara ilişkin 91/689/EEC sayılı Direktif, ambalajlara ilişkin 94/62/EC sayılı Direktif)

8

96/62/EC sayılı Direktif

9

91/676/EEC sayılı Direktif
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Direktif iki adet sorumluluk tipi öngörmektedir: İlki, Direktifte özel olarak belirtilmiş olan (genelde yapılmaları izne bağlı tarımsal veya endüstriyel) mesleki faaliyetlerdir ve bu faaliyetler için
yüksek sorumluluk belirlenmiştir. İkinci sorumluluk türü ise, türlerin varlığına veya doğal yaşam
alanlarına zarar veren veya bunları yakın bir tehlike altında bırakan faaliyetler için öngörülmüştür.

1.2.6 Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım
Kaydı’nın Kurulmasına İlişkin 18 Ocak
2006 Tarihli ve (EC) 166/2006 Sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzük’ü
Bu tüzük, halkın erişimine açık bir veri tabanı
niteliğinde ve AB seviyesinde bir “Kirletici Salım
ve Taşınım Kaydı” (KSTK) oluşturmaktadır. Bu
veri tabanı Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu’nun (UNECE) hazırladığı ve Avrupa
Topluluğu tarafından Mayıs 2003 tarihinde imzalanan Kirletici Salım ve Taşınım Kayıtlarına İlişkin Protokol’ün belirlediği gereklilikleri karşılar.
Halkın bu kayıtlara ücretsiz olarak internet üzerinden erişebilmesi ve çeşitli arama kriterleri kullanarak bilgi edinebilmesi sağlanacaktır (örneğin;
kirlilik türü, coğrafi konum, kirlilikten etkilenen
çevre, kirleticinin salım tesisi). Bu kayıt, kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salımlarının yanı sıra
bu salımların belirli eşik değerlerini aşması veya
özel faaliyetler sonucu ortaya çıkması halinde, taşınmalarına ilişkin bilgileri de içerecektir. Ayrıca,
sadece noktasal kaynaklı kirleticileri değil, nakliye
sektöründen kaynaklanan kirlilik de dâhil olmak
üzere noktasal olmayan kaynaklı kirleticileri de
kapsayacaktır.

1.2.7 (EC) 614/2007 LIFE+ Tüzük’ü
Bu Tüzük, Avrupa Topluluğu’nun çevresel politika ve mevzuatının geliştirilmesini ve uygulamaya konulmasını destekleyen çevre projelerinin
finansmanına katkıda bulunan LIFE+ adlı oluşumu kurmaktadır. LIFE+ üç adet tematik bileşeni
kapsamaktadır:

• Doğa ve biyoçeşitlilik.
• Çevre politikaları ve yönetişim (governance).
• Bilgi ve iletişim.
Bu tüzüğe ilişik halde bulunan Ek II’de yer
alan çok yıllık stratejik program, Avrupa
Topluluğu’nun finansman desteğinde bulunacağı
öncelikli eylem alanlarını ayrıntılı biçimde belirtmektedir. LIFE+’ın finansal hacmi, 1 Ocak 2007
ile 31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan dönem
için 2.143.409.000 avro olarak belirlenmiştir. Eylem ve proje finansmanına katkıda bulunma oranı
-azami olarak- kabul edilebilir maliyetin (eligible
costs) %50’sidir. Ancak, öncelikli yaşam alanlarını
ve öncelikli türleri korumaya yönelik projeler söz
konusu olduğunda LIFE+, kabul edilebilir maliyetin %75’ine kadar katkıda bulunabilecektir.
LIFE+, önceki LIFE programlarının devamı
niteliğindedir. Önceki LIFE programları ve hedefleri şunlardır:
• LIFE-Nature: başta Natura 2000 ağı olmak üzere, Kuş ve Habitat Direktiflerinin
uygulanmasına katkıda bulunmak.
• LIFE-Environment: Topluluk çevre politikalarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda
yenilikçi yöntem ve tekniklerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
• LIFE-Third Countries (üçüncü ülkeler):
Akdeniz ve Baltık Denizi etrafındaki üçüncü ülkelerde çevre sektörünün gereksinim
duyduğu olanakların ve idari yapıların
oluşturulması ve bu ülkelerdeki çevre politikaları ile faaliyet programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
LIFE+, mevcut LIFE, Kentsel Program, STK
Programı ve Forest Focus10 gibi mevcut finansal
programların yerine geçerek tümünü tek bir yapı
içerisinde aynı kural ve karar alma usullerine bağlamaktadır. Tüzük, bu doğrultuda 1998 ile 2006
yılları arasında, Avrupa’da faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının yürüttüğü çevre koruma
projeleri için finansman sağlayarak, çevre
STK’larını
destekleyen
programa
ilişkin
466/2002/EC sayılı Kararı yürürlükten kaldırmıştır.

10 Forest Focus: Avrupa orman ekosistemlerinin, kapsamlı ve uzun vadeli izlenmesine yönelik bir Topluluk planının
oluşturulmasına yönelik bir programdır
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LIFE+ programlarının yönetimi Komisyon’un
sorumluluğu altında bulunmaktadır. Komisyon
bu doğrultuda, proje değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütleri belirler; başvuruya ilişkin gereklilikleri saptar; uzmanların desteği ile yürütülecek
değerlendirme sürecinin gerçekleşmesini sağlar;
başarılı bulunan başvuru sahiplerine gerekli bildirimleri yapar ve sözleşmeleri hazırlar. Bu Tüzük,
LIFE+ programının ulusal seviyede uygulanması
ve yönetimi için gerekli olan idari yapı ve mekanizmanın oluşturulmasının dışında, uygulama açısından üye devletlere doğrudan herhangi bir zorunluluk getirmemektedir. Üye devletlerin, kişiler
ve kurumlar tarafından yapılan başvuruları kabul
edecek ve ön değerlendirmesini yapacak, yetkili
bir idari makam tayin etmeleri gerekmektedir.

1.2.8 Avrupa Topluluğu İçerisinde
Konumsal Veri İçin Gerekli Altyapı
Oluşturulmasına İlişkin 14 Mart 2007
tarihli ve 2007/2/EC Sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi
(INSPIRE)
Bu Direktif, Avrupa Birliği içerisinde konumsal veriler için gerekli altyapı oluşturulmasına
(INSPIRE) ilişkin kuralları ortaya koymaktadır.
Bu altyapı unsurlarının temel hedefi, ortak kullanıma uygun nitelikteki çevresel ve konumsal verilerin ve bu verilerin değiş tokuşu, paylaşımı, kullanımı ve bu verilere kolay erişimi sağlayacak hizmetlerin oluşturulmasıdır. INSPIRE, farklı sektörlerden çıkan bilgilerin bir araya getirilmesi ve
yayılması amacıyla, bilgiyi sağlayan ve kullanan
arasında eşgüdümü hedeflemektedir. INSPIRE,
normalde yetkili kamu kurumları tarafından
elektronik formatta tutulan çevresel gözlem verileri, istatistikler v.s. gibi mekân bilgilerini ele almaktadır. Bu program; idari yetki sınırları, hava,
su ve toprak kalitesine ilişkin gözlemler, biyoçeşitlilik, arazi kullanımı, ulaşım ağları, hidrografi,
yükselti bilgileri, jeolojik veriler, nüfus ve tür dağılımı, yaşam alanları, endüstriyel tesisler ve doğal
risk bölgelerini kapsar. (bu Direktif ’in I, II, III
No’lu Ekleri, INSPIRE kapsamındaki tüm konuların listesini içermektedir).
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1.2.9 Raporlama Direktifi (91/692/EEC).
Bu Direktif, hava, su ve atık mevzuatında,
30’a yakın direktifin uygulanmasına yönelik hazırlanan raporların uyumlaştırılmasını sağlar. Üye
devletler, Komisyon tarafından sağlanan anket
formatına dayalı olarak 3 yıllık raporlar sunarlar.
Bu direktifler arasındaki tek istisna Yüzme Suları
Direktifidir (2006/7/EC). Bu Direktifin uygulanmasına ilişkin raporlar, bilgilerin halka mümkün
olan en kısa zamanda ulaşması amacıyla, Avrupa
Komisyonu’na her yıl sunulmalıdır.
(Raporlama Direktifinin gereklilikleri ile ilgili daha fazla bilgi
için bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf - sayfa: 151-153)

1.2.10 (EC) 933/1999 Sayılı Konsey
Tüzük’ü ve (EC) 1641 /2003 Sayılı Tüzük
ile Değiştirilen (EEC) 1210/90 Sayılı
Avrupa Çevre Ajansı Tüzük’ü
Bu Tüzük, AB’nin çevre koruma hedeflerine
ulaşılmasının sağlanması amacıyla Avrupa Çevre
Ajansı’nın (AÇA) ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı’nın (Eionet) kurulmasını öngörmektedir.
AÇA, 1993 yılında Kopenhag’da kurulmuştur ve
üye devletler ve Avrupa Topluluğu’na, Avrupa seviyesinde tarafsız, güvenilir ve kıyaslanabilir nitelikte bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Üye devletler,
AÇA’nın çalışmalarına katkıda bulunacak kurum
veya kuruluşlarla birlikte ulusal çevre bilgi ağlarının temel unsurlarına ilişkin AÇA’ya bilgi vermek
ve Eionet bağlamında AÇA için bilgi toplamak ve
analiz etmekle yükümlüdürler. AÇA, Eionet üzerinden toplanan bilgileri bir araya getirir ve bunları, çevre politikalarının uygulanması, çevresel önlemlerin izlenmesi ve Avrupa çevre mevzuatının
uygulamaya konulması sırasında Avrupa Topluluğu’na ve üye devletlere yardımcı olunması amacıyla kullanır. AÇA ayrıca, çevre raporları yayınlamak ve üye devletlere tavsiyelerde bulunmaktan
da sorumludur. Bu Tüzük doğrultusunda üye devletler, Eionet ile çevresel bilgi akışının sağlanması
amacıyla ulusal düzeyde bir odak noktası oluşturacaklardır. AÇA, üye olmayan devletlere de açıktır. Phare programı doğrultusunda, aday ülkeler
de dâhil olmak üzere, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri AÇA’nın faaliyetlerine giderek daha fazla katılmaya başlamışlardır.
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1.2.11 Üye Devletlerin Çevresel
Denetimlerde Kullanacakları Asgari
Ölçütleri Belirleyen 4 Nisan 2001
Tarihli ve 2001/331/EC Sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tavsiye Kararı
Bu Tavsiye Kararı; çevresel denetimlerin organize edilmesinde, yürütülmesinde, takip edilmesinde ve sonuçların yayınlanmasında göz önünde
bulundurulacak asgari ölçütleri belirlemektedir.
Ancak bu ölçütlerin üye devletler için bağlayıcı nitelikte olmadığı belirtilmelidir.
Mevcut AB çevre mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilmesi özel yetki, ruhsat veya izinlere bağlanmış olan tüm endüstriyel kuruluşlar, tesisler ve
şirketler üzerinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetlerini içermektedir.
Bu denetim faaliyetleri aşağıdaki unsurları
kapsamaktadır:
• Tesislerin AB çevre mevzuat gerekliliklerine uygunluğunun kontrol edilmesi.
• İlgili tesislerin çevreye etkilerinin incelenmesi.
Denetim için şu faaliyetlerin planlanması
gerekmektedir:
• Saha ziyaretleri.
• Çevre kalite standartlarına uygunluğun
izlenmesi.
• Çevre denetimi rapor ve beyanlarının
denetlenmesi.
• Tesis ve ekipmanların kontrolü.
• Çevre yönetimi ve ilgili kayıtların uygun
olup olmadığının kontrolü.

1.2.12 Diğer Çevre Mevzuatları ile
İlişkiler
Yatay mevzuatta tanımlanmış olan hukuki
araçlar, çevre müktesebatının diğer mevzuat başlıklarının çoğu ile yakından ilişkilidir.
ÇED Direktifi, birçoğu kirlilik kontrolüne
ilişkin olmak üzere, yeni bir tesisin kurulumu ile
ilgili tekliflerin hazırlanması aşamasında göz
önünde bulundurulması gereken çok sayıda direktiften biridir. Yeni tesislerin çoğu, ÇED sürecinin ardından alınan bir faaliyet onayına ek olarak,
IPPC rejimi kapsamında da bir izne ihtiyaç du-

yarlar. Bu nedenle, ÇED Direktifi, IPPC Direktifi (2008/1/EC) ile yakın ilişki içindedir. Ayrıca,
değiştiren yeni ÇED Direktifi (97/11/EC), üye
devletlere, ÇED ve IPPC izin prosedürlerini, tek
bir prosedür olarak uygulama olanağı sunmaktadır. ÇED ve IPPC Direktiflerindeki halkın katılımı ve adalete erişim ile ilgili olarak, 2003/35/EC
sayılı Direktife de bakınız.
Stratejik ÇED Direktifi, uygulama prosedürünün bazı karakteristik özellikleri ve işleyiş ile ilgili
esas şartlar bakımından ÇED Direktifi ile örtüşmektedir (örneğin; potansiyel çevresel etkilere verilen önem, aktif danışma ve bilgiye erişim boyutları ile alternatiflerin göz önünde bulundurulması
gereksinimi gibi nedenlerle). ÇED proje onayları,
kısmen Stratejik ÇED Direktifi doğrultusunda
onaylanmış olan plan ve programlara gösterilen
uyuma bağlıdır.
Seveso II Direktifi (96/82/EC) (ayrıca bkz.
2001/792/EC sayılı Konsey Kararı), tehlikeli
maddeler içeren kazalara karşı yüksek seviyede koruma sağlamayı amaçlamaktadır. Belirli oranda
tehlikeli madde barındıran kuruluşların işletmecilerinin, yetkili makamlara bildirimde bulunmaları ve büyük kazaları önlemeye yönelik bir plan
oluşturmaları gerekli tutulmuştur. Seveso kapsamındaki kuruluşların birçoğu ÇED Direktifinin
uygulama alanı içerisindedir. Eğer yeni bir proje
her iki Direktifin uygulama alanı içerisinde kalırsa, izin verme prosedürünün her iki Direktif gereklilikleri doğrultusunda, eşgüdüm içerisinde uygulanması tavsiye edilebilir.
Yatay mevzuatta tanımlanmış olan, Raporlama
Direktifi, eklerinde listelenmiş olan hava, su ve
atık mevzuatındaki direktiflerle de bağlantılıdır.
LIFE+ programının genel amacı, Topluluk
çevre politikası ve mevzuatının geliştirilmesi ve
uygulamaya konulmasına katkıda bulunmaktır.
LIFE+ programı; AB doğa koruma direktifleri
kapsamında koruma altına alınmış alanlar ve türler için, doğa koruma projelerine eş-finansman
sağlayan LIFE-Environment ve LIFE-Nature gibi
önceki tarihli LIFE programlarının devamı niteliğindedir. LIFE+ ayrıca, LIFE, Kentsel Program,
STK Programı ve Forest Focus gibi mevcut finansal programları tek bir çatı altında toplayarak onların yerine geçer. LIFE +, böylece, oluşturduğu
kural ve karar alma süreçleri ile hedeflerin düzenlenmesi ve verimliliğin artırılmasını sağlar.
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Göz ardı edilmemesi gereken bir konu da, faaliyet onayı/izin işlemlerine ilişkin usuller ile ilgili
olarak, halkın katılımı ve adalete erişime dair hükümlerin, UNECE Aarhus Sözleşmesi gereklilik-
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lerine uymak amacıyla 2003/35/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi aracılığıyla
güncellenmiş olduğudur.
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
Yayının ekinde yer alan kontrol listesinde
(Ek I), Yatay Mevzuat ile ilgili uygulama stratejisinin hazırlanmasına yönelik genel bir çerçeve
sunulmaktadır.
(Bu yayın kapsamında strateji ve uygulama ile ilgili sunulan
genel bilgiye ek olarak, Yatay Mevzuat kapsamındaki
direktiflerin uygulanmasına yönelik detaylı incelemeler
Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation (http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf) raporunun 57 – 166 sayfaları
arasında yer almaktadır.)

Yatay Mevzuat kapsamındaki aşağıdaki üç yasal düzenleme, uygulama açısından nispeten daha
az planlama gerektirmektedir. Bunlar;
• Raporlama Direktifi
• AÇA Tüzük’ü ve
• LIFE+ Tüzük’üdür.
Raporlama Direktifi’nin uygulanması, kapsadığı direktiflerin uygulanmasına ilişkin programın
bir parçası olarak planlanmalıdır. Bu bölümde yer
alan mevzuat içerisinde, uygulama planı yapılmasını gerektiren faaliyetlerin çoğu ÇED, Stratejik
ÇED, Çevresel Bilgiye Erişim ve INSPIRE (konumsal veri) Direktifleri üzerine yoğunlaşacaktır.
Bu Direktifler, idari usullerle yakından ilgilidir.
ÇED Direktifi izin usulleri, Stratejik ÇED Direktifi planlama aşamasında alınacak onaylar, Çevresel Bilgiye Erişim ve INSPIRE Direktifleri ise,
kamu kurumları verilerinin toplanması, işlenmesi
ve paylaşılması ile ilgilidir.
Sonuç olarak, bu Direktiflerin uygulanmasına
ilişkin ana faaliyetlerin aşağıdaki kurumsal konulara odaklanması beklenir:
• İzin usullerine, geniş ölçekli plan ve programların onaylanması, çevre verilerinin

toplanması ve muhafaza edilmesine ilişkin
mevcut düzenlemelerin incelenmesi
• Mevcut düzenlemelerin Direktiflerde belirtilen gerekliliklere uyumunun değerlendirilmesi
• Geniş ölçekli faaliyet plan ve programlarının onayına ilişkin toplumun katılımı hükümleri de dâhil olmak üzere, idari usullerin yeniden yapılandırılması
• Ulusal düzeyde çevresel bilgi akışı süreçlerinin yeniden yapılandırılması
• Halkın bilgiye erişiminin sağlanması
amacıyla mevcut düzenlemelerin gözden
geçirilmesi
• Verilerin halkın kullanımına uygun bir biçimde düzenlenmesi ve organize edilmesi
• Finansman sağlanması
Bu Direktifler, halkın katılımına ilişkin sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin; işletmeciler, faaliyet
onayı edinmek amacıyla belirlenen yeni uygulamalardan haberdar olmaya gereksinim duyacaklardır; halkın ise, çevresel etki değerlendirme raporlarını ve kamu idarelerinin ellerinde bulunan
çevreye ilişkin verileri inceleyip yorum yapma
hakkına sahip olduğunu bilmesi gerekmektedir.
Stratejik ÇED Direktifi doğrultusunda halkın
çevresel raporlar üzerinde fikir üretmesi ve bu fikirlerin göz önünde bulundurulması için olanak
yaratılmalıdır. Bunun yanında halkın, plan ve
programların izleme faaliyetlerinde aktif rol alması da mümkündür.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Kamu kurumu, özel veya ticari girişim, sivil
toplum kuruluşu vb. olması gözetilmeksizin, çev-

resel sorumluluk taşıyan tüm kurumlar, yatay
mevzuatın bağlayıcılığı altındadır. Aşağıda, temel
paydaşlar ve rollerine ilişkin genel bir döküm yapılmıştır.

TEMEL PAYDAŞLAR VE YATAY MEVZUAT İÇİNDEKİ ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi kamu kurumları
(Central government)
(örn. bakanlık veya şube/daire)
11

Direktifleri ulusal mevzuata aktarır. ÇED ve Stratejik ÇED Direktiflerinin
uygulanmasına ilişkin hizmetler sunar. ÇED ve Stratejik ÇED ile ilgili olası
sınır ötesi danışma faaliyetlerinin yürütülmesi ve gözetilmesini sağlar.
ÇED ve Stratejik ÇED onay süreçlerine ilişkin olarak, ilgili bakanlıklar/
departmanlar arasında kurum içi ve kurumlararası danışma faaliyetleri
gerçekleştirir. İlgili hukuki araçların yönetimi için, maliyet-etkin ve
uygun usullerin hazırlanmasını sağlar. Bu araçlar kapsamında Avrupa
Komisyonu’na raporlar sunar. Gerekli durumlarda, ÇED ve Stratejik
ÇED süreçleri sonucunda alınması gereken azaltım önlemleri ve faaliyet
önerileri ile ilgili değişikliklerin yapılmasını talep eder ve bu değişikliklerin
gerçekleştirilmesini sağlar. Bakanlık, kamu kurumu şubesi/dairesi gibi
merkezi hükümet birimleri tarafından ya da onlar adına tutulan çevresel
bilgiye halkın erişimini sağlar. Mekân planlamasına ilişkin INSPIRE Direktifi,
merkezi makamlara (Central authority) , birbirini tamamlayan mekân ve
çevre bilgilerinin ve bu bilgilere ilişkin hizmetlerin değiş tokuş edilmesi,
paylaşılması, kullanılması ve erişimin sağlanması konularında çeşitli
görevler verir.
Merkezi yönetim yanında yerel yönetimlerin de kirletici salım ve
taşınım kaydına ilişkin tüzüğün izlenmesi ve uygulanmasına dâhil
olması gerekir. Bu makamlar, sanayi kaynaklı operasyonel ve kazai
salımlara ilişkin verilerin doğruluğunu sağlamakla görevlidir. Taşıma
sektörü de bu Tüzük’ün kapsamında olduğu için, bu sektörden doğan
kirliliğin denetlenmesi ve kayıt altına alınması da bu makamların
yükümlülüğündedir. INSPIRE ve Çevresel Sorumluluk Direktifleri için
yetkili makamların oluşturulması gerekir.

11 Editörün notu: Türkiye federal bir devlet olmaması nedeniyle merkezi ve ulusal hükümet arasında bir fark bulunmamaktadır.
Bu yayında hükümet tanımlanırken hem “Central” hem de “National” terimleri kullanılmıştır. Çeviride her ikisi de aynı
anlamda kullanılarak uyarlanmıştır.
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TEMEL PAYDAŞLAR VE YATAY MEVZUAT İÇİNDEKİ ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi kamu kurumları adına
faaliyet gösteren çevre ajansları
(Environmental agencies) (örn.
doğa koruma kurumları ve ulusal
araştırma merkezleri)

Bu kurumlar, merkezi kamu kurumlarının Avrupa Topluluğu’nun politika
ve mevzuatına uyum göstermek konusunda sorumluluğunu yerine
getirmesine yardımcı olur. Bu kapsamda söz konusu kurumlar, izin
usulleri ile ilgili yürütme yetkisine sahiptir. Bu kurumlar ayrıca, çevresel
bilgi erişimi, AÇA ile ilişkilerin yürütülmesi ve LIFE+ programının kurumsal
yapısının oluşturulmasını da sağlar. Çevre ajansları aynı zamanda INSPIRE
Direktifinin uygulanması ile de yakından ilişkilidir.
Bu kurumlar, izin gerektiren endüstriyel tesislerin gözetim ve denetiminden
sorumlu bakanlıkları tamamlayıcı niteliktedir. Ayrıca, çevre denetimlerini,
2001/331/EC sayılı Tavsiye Kararında belirtilen çevre denetimlerine
yönelik asgari ölçüt ve hedeflerle uyumun sağlanmasıyla yükümlüdür.
Çevresel Sorumluluk Direktifi doğrultusunda yetkili makamların çeşitli
görevleri vardır. Örneğin, işletmecilerin gerekli koruyucu veya çevresel
anlamda mevcut bir zarar olması durumunda, telafi edici önlemleri
almasını talep eder, alınmaması halinde ise, bedelini daha sonra tazmin
etmek üzere bu önlemleri kendileri alır. Çevresel zarara maruz kalan
birden fazla alan olması durumunda, iyileştirilmesine ilişkin öncelik planı
yetkili makam tarafından yapılır.

Seçilmiş ulusal kurumlar (örn.
Bbütçesi tümüyle veya kısmen
merkezi kamu kurumları
tarafından finanse edilen
araştırma çalışmalarına yönelik)

Bu kurumlar, ÇED süreci kapsamında, resmi danışma ve bilgi sağlama
kurumları olarak faaliyet gösterir. Çevresel bilgiye erişimi sağlar. AÇA
Avrupa Konu Merkezleri (ETC)12 ya da Eionet ulusal referans merkezleri
için ulusal odak noktası olma rolünü üstlenir.

Yerel yönetimler

Merkezi kamu kurumları tarafından verilen yetkiye dayanarak,
ruhsatlandırma işlemleri (permitting sercives) sunar. Halkın katılımı için
gerekli şartların sağlanmasına yönelik idari düzenlemeleri yapar. Kendileri
tarafından veya kendileri adına tutulan çevresel bilgiye erişimi sağlar.
Çevresel bilgiye erişimi sağlamaya yönelik maliyet-etkin düzenlemeleri
yapar ve uygular. Stratejik ÇED’i, ulusal hukuk çerçevesinde, bölgesel veya
yerel düzeyde hazırlanan plan ve programlarda uygular.
Sorumluluğun devredildiği durumlarda, LIFE+ proje önerilerini
değerlendirir. Gerekli durumlarda, ÇED ve Stratejik ÇED süreçleri
sonucunda alınması gereken azaltım önlemleri ve faaliyet önerileri
ile ilgili değişikliklerin yapılmasını talep eder ve bu değişikliklerin
gerçekleştirilmesini sağlar.

Altyapı yatırımları ve çevresel
etki yaratabilecek diğer
proje, geniş ölçekli plan veya
programları geliştiren kamu ve
özel girişim sahipleri

Gereken her durumda, ÇED ve Stratejik ÇED uygulamasını gerçekleştirir.
Ayrıca faaliyet onayının verilmesinin ardından bu onayın koşullarını
uygulamaya geçirir. Özel girişimciler için, uygulamaları hazırlar ve başarılı
olduğu takdirde LIFE+ programı kapsamında projeler gerçekleştirir.

12 Editörün notu: Avrupa Konu Merkezi (ETC-European Topic Centre) : AÇA tarafından hazırlanan çok yıllık çalışma
planlarında belirlenen önemli bazı görevlerin yerine getirilmesi için seçilmiş kurum ya da kuruluşlardır.
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TEMEL PAYDAŞLAR VE YATAY MEVZUAT İÇİNDEKİ ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Sivil Toplum Kuruluşları

ÇED ve Stratejik ÇED Direktifleri doğrultusunda, çevresel etkisi olabilecek
proje, geniş ölçekli plan ve programlara ilişkin kamuoyu oluşturur. 2003/35
ve 2003/4/EC sayılı Direktifler doğrultusunda toplumun etkin katılımını
sağlar.

Toplum

Kamu kurumlarının veya kamusal bilgiye sahip kurumların elindeki
çevresel bilgiye erişmek için talepte bulunur. ÇED ve Stratejik ÇED
süreçlerinin öngördüğü danışma toplantılarına katılır. Merkezi ve yerel
yönetimlerden idari yetki sınırları, hava, su ve toprak kalitesine ilişkin
gözlemler, biyoçeşitlilik, arazi kullanımı, ulaşım ağları, hidrografi, yükselti
bilgileri, jeolojik veriler, nüfus ve tür dağılımı, yaşam alanları, endüstriyel
tesisler ve doğal risk bölgeleri gibi konuları kapsayan meta-veri ve diğer
konumsal verileri talep eder.
Toplum, Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı tarafından sunulan ve
Internet üzerinden ücretsiz biçimde çeşitli arama kriterleri kullanılarak
sınıflanabilen bilgilere erişme olanağına sahiptir. (kirlilik türü, coğrafi
konum, kirlilikten etkilenen çevre, kirleticinin salım tesisi kriterlere örnek
olarak verilebilir).

Sanayi

Sanayi, başta ÇED Direktifi, Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı
Tüzük’ü ve Çevresel Sorumluluk Direktifi olmak üzere yatay mevzuatın
önemli bir kısmının getirdiği yasal düzenlemelere tabîdir. Çevresel
ortamlara (hava, su, toprak veya taşıma güzergâhı gibi) yaydıkları
operaysonel veya kazai kirlilik salımları hakkında izleme, kayıt tutma
ve gerekli makamlara rapor sunma yükümlülüklerinden ötürü, Avrupa
Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı Tüzük’ünün de önemli bir yeri vardır.
Sanayi aynı zamanda, IPPC Direktifinin kapsamına giren, doğal
kaynakların ve biyosfer ve diğer hassas bölgelerin yakınında yer alan
tesisler söz konusu olduğunda Çevresel Sorumluluk Direktifinden de
etkilenir. Sanayi, izin kapsamının dışında kalan operasyonel ve kazai kirlilik
salımlarının önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
Sanayi, telafi edilmesi gereken bir çevresel zararın ortaya çıkması halinde
gerekli finansal tazmin araçlarına sahip olmak için sigorta ve benzeri
mekanizmaları kullanmalıdır.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına 13 Bağlı
Kurumlar
Merkezi kamu kurumları, Avrupa Topluluğu
mevzuatına ve kabul edilmiş bulunan programlara uyum sağlanması ve sürdürülmesinden sorumludur. Yatay mevzuatın uygulamaya konulmasına
ilişkin genel sorumluluk, sıklıkla çevreden sorum13 National government: Kamu kurumları
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lu bakanlık veya şube/dairesine verilmektedir.
Diğer bakanlık, şube/daire ve bunlara bağlı uzman kuruluşlar yatay mevzuatın planlama ve uygulamaya yönelik çeşitli safhalarına dâhil olabilmektedir. Bu durum genellikle, hükümete bağlı
idari yapılar tarafından geliştirilen ve uygulanan
plan ve programları ilgilendiren Stratejik ÇED
için gereklidir. Ancak konumsal veri için gerekli
altyapının oluşması (INSPIRE Direktifi) ve Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı Tüzük’ü
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doğrultusunda gerçekleştirilen endüstriyel kirlilik verilerinin toplanması faaliyetine, ulusal hükümete bağlı diğer idari organların da katılması
söz konusudur. ÇED bağlamında çalışmaların
öncelikli sorumlusu olan bakanlık, yerel idareler, arazi kullanımına ilişkin faaliyetler, yerleşim,
kentleşme, taşımacılık, ticaret ve endüstri, ulusal ekonomi, çevre koruma düzenlemeleri ve ilgili izinler, (ÇED ve Stratejik ÇED süreçlerinin
uygulanmasını gerektirecek olan sınır ötesi olası
çalışmalar söz konusu olduğunda) uluslararası
ilişkiler, ulaşım, iletişim ve kamu sağlığı gibi konularda diğer bakanlık veya hükümet birimlerine danışır.
Örneğin, yeni bir karayolu veya bir ekspres yolun yapılması, aşağıdaki birimler ile birlikte çalışmayı gerekli kılabilir:
• Çevreden sorumlu bakanlık (faaliyet onayına ilişkin başvuru değerlendirilmeden
veya ilgili itirazlar dinlenmeden önce ÇED
ve Stratejik ÇED süreçlerinin uygulanmasının sağlanması amacıyla).
• Ulaştırmadan sorumlu bakanlık (ulusal taşımacılık politikasının oluşturulması ve gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu bakanlık olarak veya tasarım ve ticaret standartlarını belirleyen kurum olarak).
• Kentsel ve tarımsal gelişmelerden sorumlu
bakanlıklar (yapılacak olan yeni yolun bölgesel ekonomiye, ikincil faaliyetlere, yolun
güzergâhında yaşayan insanların yaşam kalitelerine etkilerini değerlendirmek amacıyla).
• Karayolları ile ilgili yerel idari makamlar
(yürütülecek projenin yerel yol trafiğine etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla).
• Arazi kullanımına ilişkin izin verme yetkisi
olan makamlar (faaliyet onayı başvurusunun değerlendirilmesi ve ÇED ve Stratejik
ÇED süreçleri sonunda gerekli görülen değişikliklerin hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla).
Çalışmalara öncülük eden bakanlığın, diğer
bakanlıklara mevzuatta belirtilen gerekliliklerin o
bakanlığı nasıl ilgilendirdiğine ilişkin açıklamalarda bulunması tavsiye edilir. Örneğin; ÇED ve
Stratejik ÇED gerektiren çeşitli kalkınma plan ve
programları, halkın kullanıma açılması gereken

veri ve bilgi ya da ilgili bakanlığa özgü istisnai durumlar sayılabilir. Çalışmalara öncülük eden bakanlık, mevcut düzenlemeler üzerinde (idari, insan kaynakları, teknik ve finansal) incelemelerin
yapılmasını ve mevcut düzenleme ve usullerdeki
değişikliklerin değerlendirilmesini sağlamalıdır.
Aynı zamanda bu bakanlığın, ilgili taraflarla danışma süreçlerinin yürütülmesini ve uygulamaya
ilişkin önerilerin oluşturulmasını sağlaması gerekir. ÇED ve Stratejik ÇED Direktifleri bağlamında bu danışma süreçleri, faaliyet onayı başvurularını değerlendirmeye veya plan ve programları hazırlamaya yönelik sorumlulukları bulunan yerel
veya bölgesel idari makamları veya düzenleyici kuruluşları kapsadığı gibi, özel sektör, çevre kuruluşları temsilcileri ve (sınır ötesi çevresel konularda)
çalışmalardan etkilenecek komşu devlet ve vatandaşlarını da kapsar.
Danışma süreci, diğer bakanlıkların, yeni mevzuatın faaliyet alanlarında yaratacağı etkileri incelemeye ve çalışmalara öncülük eden bakanlığa çeşitli görüşler, öneriler ve ek bilgi talepleri ile gitmeleri için yeterli süreyi tanımalıdır. Bu görüş ve
öneriler, çalışmalara öncülük eden bakanlık tarafından yeni uygulama usulleri nihai olarak belirlenip mevzuatın taslağı oluşturulurken göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu bakanlık, diğer bakanlıklar ile yakın ilişkiler kurarak çevre politikaları ile
diğer ulusal politikalar arasında çatışmaların yaşanmasını önlemelidir.
Çalışmalara öncülük eden bakanlık veya departman, Çevresel Bilgiye Erişim Direktifinin uygulamaya konulması konusunda, çevresel bilgiyi
elinde bulunduran veya toplayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını belirlemeli ve bunlarla, Direktifin ulusal seviyede uygulanabilmesine ilişkin
öneriler konusunda görüş alışverişinde bulunmalıdır - 2003/4/EC sayılı Direktifte “kamu kuruluşları” ifadesi, konuya ilişkin olarak geniş anlamıyla
yorumlanmıştır. Örneğin; su tedarikçisi olan özel
bir şirket de bu ifadenin kapsamındadır. Çalışmalara öncülük eden bakanlık, bu birimleri, çevresel
bilgiye erişimi sağlamakla ve bu iş için gerekli olanakları oluşturmakla yükümlü oldukları konusunda bilgilendirmelidir. Bu olanakların mevcut olmadığı durumlarda, uyum sağlanması amacıyla,
bu tesislerle ilgili hizmet alımı veya tesislerin geliştirilmesi ile ilgili bütçeyi kapsayan bir programın
oluşturulması tavsiye edilir. Yalnızca talep üzerine
sunulan bilgilere değil, bilginin telekomünikasyon
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ve elektronik teknoloji üzerinden aktif yayılımının
sağlanması konusuna da önem verilmelidir.
Mevzuat hazırlandığında, hükümetteki bakanlıklar veya birimler, ya mevzuatın uygulamaya konulmasından sorumlu temel aktörler olarak (örneğin, ÇED mevzuatı doğrultusunda düzenleyici kuruluş konumundaki bir yetkili idari makam veya
resmi danışma ya da çevresel bilgi sağlayıcı kurumlar olarak) ya da kamu projelerinde bizzat iş geliştirmeden sorumlu birimler olarak sürece dâhil olabilirler (örneğin, otoyol, su kaynakları veya sel ile
mücadeleden sorumlu bir kamu kurumu gibi).
AÇA Tüzükleri ile ilgili olarak üye devletler;
AÇA’nın, çevrenin durumuna ilişkin raporlama
sürecine yönelik veri ve bilgi toplamada ana aracı
olan Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı’nın (Eionet) Yönetim Kurulu’na bir temsilci atamalı ve ülkedeki
hangi kuruluşların Eionet’le çalışacağını belirlemelidir. Bu çalışma, üye devletler ile AÇA arasında iş
birliği içinde yürütülür. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin, Eionet’e katılmak için gerekli ulusal altyapısı hâlihazırda mevcuttur ve önceki Phare programı kapsamında yönetim kurulunun bazı toplantılarına katılmak üzere davet edilmişlerdir.

3.3 Yetkili Makamlar
Yetkili makamlar, çoğunlukla kamu sektörü
içerisinde mevzuatın uygulama ve yaptırımından
sorumlu birimlerdir. Ruhsat verme veya yaptırım

gücüne sahip olabilmeleri için, yetkili makamların
kamu kurumu, kuruluşu veya benzer bir alt yapısının olması gereklidir. Yetkiler, aynı veya farklı
seviyede bulunan kurumlar arasında bölüştürülmüş olabilir. Örneğin, Bayındırlık Bakanlığı’nın,
ÇED Direktifinin uygulanması konusunda çeşitli
sorumlulukları vardır. Yerel, bölgesel ve ulusal
makamların tümünün, havaya, suya ve toprağa
yapılacak salımların kontrolüne yönelik çevresel
izinleri hazırlamak konusunda yetkili olmaları söz
konusu olabilir. İzleme ve yaptırım yetkileri, kısmen veya tümüyle, bölgesel veya yerel makamlara
devredilebilir.
Yatay mevzuatın uygulamaya konulmasına
ilişkin olarak, yetkili makamlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyet türlerinin bir listesi
aşağıdadır. Yetkili makamların, yatay mevzuata
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları deneyim bir veya birden fazla kurumda zaten mevcut olabilir. Benzer şeklide, bazı
aday ülkeler, örneğin çevre durum raporunun hazırlanması gibi bazı yükümlülükleri hâlihazırda
yerine getiriyor olabilir. Gerekli deneyim veya yeterli kadronun olmaması durumunda yetkili makamların, farklı yükümlülükler ve daha ağır iş
yükü ile başa çıkabilmeleri için güçlendirilmeleri
gerekir. Mevzuatın etkin ve verimli biçimde uygulamaya konulması hedefleniyorsa, ilgili çalışanların yeni yöntemler, teknikler ve beceriler üzerine
eğitimden geçmesi gerekecektir.

YATAY MEVZUATA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA YETKİLİ MAKAMLAR
TARAFINDAN ÖZELLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYETLERE ÖRNEKLER
Planlama ve Uygulama
• Mevcut deneyim, personel, çalışma şart ve kaynaklarının gözden geçirilmesi
• Yeni usullerin tasarlanması, kararlaştırılması, yürürlüğe ve uygulamaya konulması
• AÇA ile iletişimden sorumlu olacak kişi ve kurumların tayin edilmesi için merkezi kamu kurumları ile işbirliği
• Çalışanların eğitilmesi, mevcut çalışma şart ve kaynaklarının artırılıp güncellenmesi
• Veri tabanlarının tasarlanması ve geliştirilmesi
• Çevresel bilginin paylaşılması ve etkin karar verme süreçlerinin sağlanması için bir kurum içi iletişim stratejisi
oluşturulması
• İnternet ve intranet altyapısı kullanılarak kapsamlı elektronik iletişim ağı oluşturulması
• Endüstriyel sektörler de dâhil olmak üzere ilgili paydaşlar ile danışma ve sürekli iletişim sistemlerinin
oluşturulması
• Yetkili makam ve asgari ölçütlerin belirlenmesini takiben gerekli önlemlerin alınması da dâhil olmak üzere
endüstriyel tesislerde periyodik ve periyodik olmayan (ad hoc) çevresel denetimlerin yürütülmesi
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YATAY MEVZUATA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA YETKİLİ MAKAMLAR
TARAFINDAN ÖZELLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYETLERE ÖRNEKLER
Planlama ve Uygulama (devam)
• Potansiyel işletmeciler ve çevresel bilgiyi kullananlara yönelik yeni düzenlemelerin duyurulması
• Halkın katılımı ve yargıya erişim ve ÇED ve Stratejik ÇED direktiflerinin uyum sürecinin izlenmesi
• ÇED ve Stratejik ÇED muafiyetlerine karar verilmesi
• Çevresel bilgiye erişim konusunda yapılan idari itirazların ele alınıp karara bağlanması (bilgiye erişim talebinin
kısmen veya tümüyle reddedilmesi veya bilgi talebinin 2003/4/EC sayılı Direktif doğrultusunda yeterli özen
gösterilerek ele alınmaması halinde)
• Stratejik ÇED uygulamalarının mevcut çevresel değerlendirme usullerine entegre edilmesi ve Stratejik ÇED
ve diğer ÇED yöntemlerinin birleştirilmesi ihtiyacının değerlendirilmesi
• Stratejik ÇED onay sistemini, bir plan ve program tarafından ilgili onayın çevresel değerlendirme süreci
gerçekleştirilip gerekli rapor ve danışma faaliyetleri yerine getirildikten sonra verilmesini sağlayacak şekilde,
sağlam ve kalıcı temeller üzerinde oluşturulması
• Stratejik ÇED bağlamında kamu idare ve kuruluşlarına tavsiyelerde bulunmak için kullanılacak protokollerin
belirlenmesi ve yetkili makam bünyesinde çalışanların tavsiyede bulunabilecek yeterliliğe getirilmesi
• Çevresel zarara maruz kalmış birden fazla alan olması durumunda iyileştirilmesine ilişkin öncelik planının
Çevresel Sorumluluk Direktifi doğrultusunda yapılması
• Konumsal verilerin güncellenmesi ve çeşitli makamların, kuruluşların ve halkın kullanımına açık hale
getirilmesi için mevcut altyapı değişikliğinin planlanması ve uygulanması
• Çevresel Sorumluluk Direktifinin uygulanması ve sonuçlarına ilişkin kararların verilmesi (örn. çevresel
zararlara karşı zorunlu sigorta yapılması)
Ruhsat Verme Usulleri (ÇED)
• ÇED kapsamında işletmecilere önerilerde bulunulması
• Çevre konusunda sorumluluğu bulunan kurumlar ile halkın, işletmeci tarafından sunulan çevresel bilgileri
inceleme ve görüş bildirme olanağına sahip olmasının sağlanması.
• Faaliyet onayı başvurularının, işletmeci tarafından sunulan çevresel bilgi ve halkın sürece katılımı göz
önünde bulundurularak değerlendirilmesi
• Faaliyet onayı başvuruları hakkında verilen kararların duyurulması; bu kararların, halkın katılımı ve başka
bazı şartlara bağlı gerekçelerinin açıklanması, oluşabilecek olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik
tedbirlerin duyurulması
Teknik Standartlar
• Direktiflerin uygulanması için merkezi hükümet ile teknik rehberlik yapılmasına yönelik işbirliği yapılması
Raporlama
• ÇED ve Stratejik ÇED uygulamalarındaki muafiyetler hakkında Komisyona rapor sunulması (merkezi
hükümete sunulacak bilgiyi sağlar)
• Direktiflerin uygulanması konusunda Komisyona rapor sunulması (97/11/EC/EEC sayılı Direktif, 2003/35/
EC sayılı Direktif ile değişik v e 2003/4/EC, 91/692/EEC, 2001/42/EC sayılı Direktifler)
• Ulusal düzeyde çevre durum raporu hazırlanması için hükümete bilgi sunulması
• Komisyon’a, Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı Tüzük’ü kapsamındaki sanayi ve diğer sektörlerden
toplanan verilere ilişkin rapor sunulması
• Çevresel Sorumluluk Direktifinin (2004/35/EC) uygulanması ve belirli gerekliliklerinin karşılanması
konusunda Komisyon’a rapor sunulması
• Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı doğrultusunda çeşitli tesislerin neden olduğu operasyonel ve kazai
ve diğer kirlilik salımlarına yönelik verileri kapsayan yıllık raporlar sunulması
• Çevresel Sorumluluk Direktifinin kapsamındaki işletmelerin, çevresel zararın durum, etki ve sonuçları
hakkında yetkili makamlara ivedi bildirimde bulunmalarının sağlanması.
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3.3.1Çevresel Etki Değerlendirmesi
Üye devletlerde ÇED uygulamalarının gerçekleştirilmesi için çeşitli kurumsal modeller bulunmaktadır. Bunlar, merkezi hükümete bağlı birimler ya da bakanlığın tüm ruhsatları vermekle yetkili makam olarak atanmasından, sorumluluğun
önemli bölümünün yerel veya bölgesel idarelere
devredildiği modellere kadar çeşitlilik gösterir. Bu
ikinci yaklaşım ayrıca, süreci asıl paydaşlara yakınlaştırdığı için halkın katılımı ve danışma süreci
konusundaki düzenlemeleri daha kolaylaştırır.
Ulusal hükümet ile bölgesel idarenin sürece dâhil
olma derecelerine ilişkin konular aşağıda, 3.4 numaralı bölümde incelenmektedir.
ÇED uygulamaları ve faaliyet onayının verilmesi süreci entegre haldedir. Bazı üye devletler, ÇED
ve IPPC için geçerli izin verme usullerini revize ederek tek bir izin verme usulü oluşturmaktadır.

3.3.2 Stratejik ÇED
Stratejik ÇED’in uygulamasına yönelik odak
noktasının, yakın bir eş güdüm gerektiren arazi
kullanım sektörü olduğu söylenebilir. Bu odak
noktası, Çevre Bakanlığı veya imar planlamalarından sorumlu bakanlık olmalıdır. İşbirliğinin boyutu, söz konusu ulusal sisteme bağlı olarak değişir.
İlgili yönlendirici belgelerin geliştirilmesi de dâhil
olmak üzere, sektörel plan ve programların oluşturulması söz konusu olduğunda diğer bakanlıklar
ile eş güdüm sağlanması hayati önem taşır (örn.
ulaştırma planlarının hazırlığında, Ulaştırma Bakanlığı ile eş güdümlü çalışma yapmak gerekir).
Danimarka’nın hazırlamış olduğu sektörel faaliyet planları, aday ülkeler için yönlendirici niteliktedir. 1995’te Finlandiya’da hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Faaliyet Planı ve Birleşik
Krallık Hükümeti Yeşil Stratejisi, hem Stratejik
ÇED hem de sürdürülebilir kalkınma konularında başvurulabilecek kaynaklardır. Aynı zamanda
Arazi Kullanımı ve İnşaat Kanunu da çevre ve arazi kullanımı planlaması için daha etkileşimli bir
yaklaşım sunar. Son olarak, İsveç Çevre Kanunu,
çevre koruma konusunun birçok devlet politikası
ile bütünleşmesinde örnek teşkil eder.

3.3.3 Çevresel Bilgi
Yetkili makamların temel görevleri:
• Talep edilen çevresel bilginin sağlanması.
• Çevresel bilgiye kolay erişimi sağlamak üzere
elektronik veritabanlarının oluşturulması.
• Komisyon tarafından yönlendirici belgelerde belirtilen gereklilikler doğrultusunda direktiflerin uygulanmasına ilişkin raporların
hazırlanması.
• Çevre durum raporları başta olmak üzere
çevresel bilginin yayılmasının sağlanması14.
• Çevresel bilginin AÇA adına düzenleme ve
eş-güdümünün sağlanması.
Birçok kamu kurum ve kuruluşu, elinde çevreye ilişkin bilgi bulundurmaktadır ve bu bilgileri,
merkezi veri koordinasyon birimlerine rapor etmekle sorumludur. Sürece dâhil olan kurum ve kuruluşlar arasında, ulusal ve yerel yönetim, çevre koruma kuruluşları, istatistik büroları, meteoroloji
ofisleri, devlet araştırma ve geliştirme enstitüleri ile
su kaynakları, doğa koruma, arkeolojik alan ve kültürel mirasın korunması gibi spesifik bazı çevre çalışmaları yürüten diğer kuruluşlar bulunmaktadır.
Bu kurumlar, merkezi hükümet tarafından hazırlanan kılavuzlar doğrultusunda, ellerinde bulundurdukları bilgiye halkın erişimini sağlamak
için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
Alternatif olarak, toplanan verilerin niteliğine
göre merkezi hükümet tarafından bir veya daha
fazla merkezi koordinasyon birimi kurulabilir. Bu
birimler, bilgi toplamak, işlemek ve bu bilgiyi halkın kullanımına sunmak ve AÇA veya Komisyon’a
göndermek ile görevlidir.

3.3.4 Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Üye devletler, AÇA yönetim kurulunda yer almak üzere temsilciler atar. Yetkili makam, ulusal
çevresel bilgi ağının ana başlıklarını belirler ve bu
bilgileri Komisyon’a iletir. AÇA ile işbirliğini sağlar. Üye devlet, Eionet çerçevesinde, ulusal çevresel bilginin AÇA çalışma programına uygun olarak toplanması ve analiz edilmesini sağlar.

14 Bu raporlar kural olarak ulusal düzeyde, gerekli durumlarda ise bölgesel ve yerel seviyelerde ele alınmalı ve dört yılı
aşmayan düzenli aralıklarla yayımlanmalıdır (bkz. Madde 7, 3. Paragraf).
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3.3.5 LIFE+ Programı

3.3.8 Çevresel Sorumluluk Direktifi

Üye devletler, LIFE+ Programının yönetim
komitesinde yer almak üzere temsilciler atar. Yetkili makam, LIFE+ programı doğrultusunda eşfinansman sağlanacak başvuruları kabul eder, ön
değerlendirmeye tabi tutar ve LIFE+ programı
kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan finansal
destek alabilecek başvuruları Komisyon’a iletir.

Yetkili makam, Çevresel Sorumluluk Direktifi
hükümlerinin -özellikle yakın bir çevresel zarar
tehlikesinden kaçınmak için alınacak önlemlere
ilişkin olanların- uygulanmasını sağlamak ve ilgili
denetimleri gerçekleştirerek işletmecilere ilgili önlemlerin nasıl alınacağını anlatmakla yükümlüdür. Ayrıca, çevresel zararın gerçekleşmesi durumunda işletmecilerin iyileştirici önlemleri belirlemesinden sorumludur. Bu önlemleri, yetkili makamın alması durumunda, masraflar daha sonraki
bir tarihte işletmeciden tazmin edilebilir. Yetkili
makam, işletmeciye zararın büyümesini ve insan
sağlığına olumsuz etkilerde bulunmasını önlemek
amacıyla kirletici maddelerin ve diğer tehlikeli
unsurların denetim, yükleme, nakil ve yönetilmesi ile ilgili talimatlar vermekten sorumludur.

3.3.6 INSPIRE Direktifi
Yetkili makamlar, kullanıcıların konumsal verileri arama, inceleme ve kaydetmelerini sağlayacak altyapı ve hizmet ağının oluşturulması sürecine katılır. Yetkili makam, bu hizmetler için makul
oranda bir ücret belirleyebilir ve uluslararası ilişkiler, kamu güvenliği, ulusal savunma, kamusal, endüstriyel ve ticari gizliliği olan bilgiler, fikri mülkiyet hakları, şahsi/kişisel bilgi ve detaylı çevre koruma çalışmaları ile ilgili bilgilere erişimi kısıtlayabilir. İlgili bakanlık ve yetkili makam, ulusal, bölgesel ve yerel yönetim temsilcilerinin, bu bilgilere
ilişkin altyapı çalışmalarındaki rolleri nedeniyle,
mekân üzerinde menfaat sahibi olan kullanıcı,
üretici ve hizmet sağlayıcıların -işbirliği içinde bulunulan diğer bir yapı gibi- gerçek ve tüzel kişilerin, uygulamaya yönelik kuralların geliştirilmesi
faaliyetinde katılımcı olarak yer alabilmelerini
sağlayacaktır.

3.3.7 Avrupa Kirlilik Salım ve Taşınım
Kaydı Tüzük’ü
Yetkili makam; atık yönetimi işletmecileri de
dâhil olmak üzere ilgili endüstriyel sektörlerin,
operasyonel ve kazai kirlilikler ve salımları hakkında doğru bilgiyi zamanında bildirmelerini sağlamakla sorumludur (Tehlikeli atık veya diğer tehlikeli kirleticilerin, atık su deşarjıyla tesis dışına
transferi de buna dâhildir).
Yetkili makam, kaydın ulusal düzeyde tutulması süreci ile yakından ilgilidir ve Üye devletler bu
kayıtları, belirlenen tarihi aşmamak kaydıyla (o
yıla ilişkin bilgilerin, aynı yılın sona ermesinden
itibaren 15 ay içerisinde) Komisyon’a raporlamak
zorundadırlar. Yetkili makam, tesis işleticilerinin
sunduğu bilgileri bütünlük, tutarlılık ve güvenilirlik açısından kontrol etmekle yükümlüdür.

3.4 Yerel Yönetim
Yerel yönetimlerin, çevresel bilginin yayılmasının yanı sıra, izin verme usulleri kapsamındaki
rolleri de önemlidir. Üye devletlerde yaşanan deneyimler, arazi kullanım izinleri ile çevresel bilginin yayılması çalışmalarının yerel idareler tarafından yürütülmesinin daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.
Aday ülkelerin idari yapısı nedeniyle, yetkili
çevre kurumu, ÇED’in uygulanması ile ilgili gereklilikleri karşılamıyorsa, yeni idari düzenleme ve
usuller geliştirmesi gerekebilir. Kurumların işlev
ve sorumlulukları ve yeni düzenlemelerin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili planlamalar, uygulama sürecinin en başında yapılmalıdır.
Aday ülkelerin, Avrupa Çevre Ajansı’na katılması için, ülkenin çevre yönetiminde büyük çaplı
değişiklikler yapılması zorunlu değildir. Ancak;
mevcut kurumların, AÇA programının getireceği
ek çalışmaları karşılayabilecek yeterlilikte olması
gerekir.
ÇED ve Stratejik ÇED açısından ise karar verme süreçleri, izin ve onay verme usullerinde uygulanacak ademi merkeziyetçilik esasları üzerinden
gerçekleştirilmesi gerekecektir. Proje, geniş ölçekli
plan ve programlar tüm ülkeye yayılacak ve yerel
yönetimler, alanlarını ilgilendiren yerel konular
hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaktır. Proje,
plan ve programlar kategorilerinin tamamı veya
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bir kısmının hacim, alan ve risk eşik değerleri bölgesel veya yerel seviyeye göre belirlenecektir. Sınır
ötesi etkisi olan salımlar, özel durum oluştururlar.

3.5 Özel Sektörün Katılımı
Özel sektör, ÇED ve Çevresel Bilgiye Erişim
direktiflerinin hayata geçirilmesinde önemli bir
görev üstlenir ve finansman desteğini de sıklıkla
bu kapsamda alır.
Üye devletlerde, özel sektörün yatırım projelerinde önemli bir rolü vardır, aday ülkelerde de bu
rol gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Özel sektörün, çevresel etki değerlendirmesi
usullerine ilişkin belirgin menfaatleri bulunmaktadır. İşletmeciler, ÇED uygulamalarını yerine getirmekten ve önleyici adımların atılmasından sorumludur. Özel sektörde ÇED Direktifinin uygulanması, temsilci kuruluşlar ve sözcüleriyle önemli tartışmalara yol açabilmektedir. Uygulamaya
ilişkin planlar yapılırken, özel sektör ile danışma
faaliyetlerine girilmesi ve -ÇED usulleri belirlendikten sonra- işletmecilere rehberlik hizmeti sunulması gereklidir. İşletmeciler, ilgili usullere ilişkin teknik konulara yönelik rehberlik hizmetini
olumlu karşılamaktadır. ÇED Direktifinin uygulamaya konulmasından sorumlu yetkili makamlar, hazırlanan idari usullerin etkinlik kazanması
için özel sektör ile sistemli ve başarılı bir işbirliği
kurmalıdırlar.
ÇED Direktifi doğrultusunda gerekli tutulan
çevresel bilgilerin artırılmasına ilişkin çeşitli seçenekler bulunmaktadır. İşletmeciler, çevresel etki
raporlarının hazırlanmasına ilişkin düzenlemeleri
yaparken, kendilerine en uygun gelen yaklaşımı
tercih edebilirler veya mevzuat tarafından, kendileri için bu raporu hazırlayacak olan öncelikli kurumları kullanmalarını teşvik ederek yaptırım uygulayabilirler. İlk yaklaşım, işletmeciler için en
yaygın çözüm olan, faaliyetleri gerçekleştiren uzmanlaşmış danışmanlara alt sözleşme yoluyla yap-
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tırımdır. İkinci yaklaşım, ÇED ve raporlama süreçleri için temel kalite standardının oluşturulmasını sağlamaktadır. Konu ile ilgili kılavuzların veya
uygulama kanunlarının hazırlanması ise, paydaşlarla dayanışma faaliyeti yürüten öncü departman
veya bakanlığın sorumluluğu altındadır.

3.6 Bilgilendirme ve İstişare
Bilgilendirme ve istişare çalışmaları, her dört
direktif için, iki aşamada aynıdır. Ancak, ÇED ve
Stratejik ÇED direktiflerinin uygulanması sırasında, Çevresel Bilgiye Erişim ve Raporlama direktiflerine kıyasla yoğun bir bilgilendirme ve istişare
süreci öngörülür. Öncelikle, direktiflerin ulusal
kanunlara aktarılması sırasında hükümet, ilgili yasal hükümlere ve ulusal mevzuatta nasıl yer alacağına ilişkin görüş belirlemelidir. Bu faaliyet, hükümler üzerinde lehte ve aleyhte görüşlerin ortaya
çıkmasına yol açacaktır. Hükümet bu noktada,
tartışmalarda öne sürülen konuları göz önüne alarak uygun ölçüde değiştirecektir. Ancak bu süreçte aday ülkelerin, direktiflerin ulusal hukuka aktarma yükümlülüğü altında bulunduğunu göz
ardı etmemelidir. Bu süreç, yapılan öneriler yasalaştırılarak iç hukukun bir parçası haline getirilene
kadar devam edecektir.
İstişare sürecinin ikinci aşaması, kabul edilmiş
olan kanunun uygulanmasına ilişkin konuları
kapsar. ÇED ve Stratejik ÇED Direktifleri, faaliyet önerileri ve çevresel etki değerlendirmesi ile
plan ve programlara verilecek onaylar konusunda
yasal danışmanlar ve toplum ile istişare çalışmaları yürütürler. Ayrıca, faaliyet onayı kararı alınırken, bu çalışmaların sonuçlarını göz önünde bulundurmakla yükümlüdürler. Böylece, bu süreçte,
genellikle medya ve toplumsal toplantılarda görüş
alış verişinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Özellikle önerilen faaliyete itirazda bulunulması halinde
süreç bu biçimde işleyecektir.
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4. Teknik Hususlar

Yatay Mevzuat kapsamındaki yasal düzenlemeler içinde, salım limitleri veya kalite standartları gibi konulara ilişkin herhangi bir ortak teknik
standart yoktur.
Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerinin
yürütülmesi ile çevresel etki değerlendirme raporunun hazırlanmasına ilişkin rehberlere çeşitli kaynaklardan ulaşılabilmektedir.
Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı rehber
metinler arasında, gözetim, kapsam, etki kontrol
listesi, kümülatif etkilerin değerlendirilmesi
(Daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf yayını ÇED Direktifi bölümü)
gibi ÇED sürecine ilişkin konulara yönelik çalışmalar vardır. Avrupa Çevre Ajansı, çevresel değerlendirme metotları, başarılı uygulamaların geliştirilmesi ve bilgi alış verişi sürecinde Avrupa
Komisyonu’nu desteklemektedir. Avrupa Komisyonu ayrıca LIFE+ programına ilişkin başvuru
belgeleri düzenler ve Stratejik ÇED Direktifinin
uygulanmasına ilişkin rehberler hazırlamaktadır.
Üye devletlerde çeşitli kaynaklarca hazırlanmış
ÇED rehberleri bulunmaktadır, Stratejik ÇED’ye
ilişkin rehberler de hazırlık aşamasındadır. Aşağıda bu rehberlere örnekler verilmektedir:
• ÇED ve Stratejik ÇED mevzuatı uygulanmasından sorumlu hükümet birimleri
• Altyapıların geliştirilmesinden sorumlu
hükümet birimleri (bunlar, hükümet adına
ÇED ve Stratejik ÇED uygulamalarını ger-

çekleştiren danışmanlara yönelik metotlara
ilişkin rehberleri de içermektedir)
• Çevre korunması ile ilgili kuruluşlar
• ÇED/Stratejik ÇED ile ilgili kurumlar
• Çeşitli endüstriyel sektörlerde mesleki
kuruluşlar
• Üniversiteler ile araştırma kurumları.
Yatay mevzuatın önemli bölümü, verilerin
toplanması ve organizasyonu ile ilgilidir. Yetkili
makamların, potansiyeli yüksek rakamlara ulaşabilecek verinin altından kalkabilmek için mevcut
düzenlemeleri gözden geçirmeleri gerekmektedir.
Son on yılda verilerin korunması, kullanılması,
analiz edilmesi ve harita, tablo ve diyagram gibi
çeşitli biçimlerde sunulabilmesine yönelik bilgisayar yazılımları önemli ilerleme kaydetmiştir. Yetkili makamlar, mekân bilgisine ilişkin INSPIRE
Direktifi bağlamında coğrafi bilgi sistemi (GIS)
gibi bir veya daha fazla veritabanı yönetim sistemini, verilerin sorgulanmasına ve rapor edilmesine olanak veren tesisler ile birlikte faaliyete sokacaklardır. Tüm veritabanının aynı yerde bulunması zorunlu tutulmamakla birlikte, veri toplama ve
raporlama sürecinde yer alan çeşitli kurum ve makamlar arasında bir ağ oluşturulması gerekmektedir. Meta-veri, coğrafi veri, istatistik ve benzeri
bilgilerden oluşan mekân verileri, süreç içerisinde
standartlaşacak ve toplanma, işlenme, yayılma ve
değiş tokuş edilmelerine yönelik akış gerçekleştirecek teknik şartnamelere tabi tutulacaklardır.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Genel Bakış
Yatay mevzuattaki yasal düzenlemelerin yaptırım gücüne kavuşması konusu, ÇED, Stratejik
ÇED, toplumun bilgilendirilmesi, raporlama vb.
konulara yönelik mevzuatlarda belirtilen usullere
uyum gösterilmesi ile yakından ilgilidir. Örneğin,
üye devletler ÇED Direktifi kapsamında ruhsat
verilmesine yönelik usullerin uygulamaya konulmasını sağlayarak ÇED’e tabi projeler için yapılan
faaliyet onayı başvuruları ve çevresel bilgilerin yetkili makama iletilmesinin ardından değerlendirmeye alınmasını sağlamış olacaklardır. Çevresel
Bilgiye Erişim Direktifi açısından ise üye devletler, bilgiye erişimin sağlanması ve bilgi edinme
başvurusunda bulunup reddedilen veya taleplerinin gerektiği şekilde ele alınmadığı kanısında
olanların (hukuki veya idari) itirazda bulunabilmeleri için gerekli pratik düzenlemeleri yapmak
durumundadırlar. Ancak son birkaç yıl içerisinde
yatay mevzuata, ÇED, Stratejik ÇED ve çevresel
bilgiye erişim konuları ile ilgili olmayan yeni mevzuat kalemleri de eklenmiştir. Bu mevzuat kalemleri arasında, mekân bilgisi altyapısının oluşturulmasına ilişkin INSPIRE Direktifi ile çevresel sorumluluğa ilişkin 2004/35/EC sayılı Direktif bulunmaktadır. INSPIRE Direktifinin, çevresel bilgilerin toplanması, elden geçirilmesi ve yayılması
konuları ile belirli bir seviyeye kadar ilgisi bulunsa
da, Çevresel Sorumluluk Direktifinin farklı bir
karakteri bulunmaktadır.
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5.2 Veri Toplama ve
Raporlama
Yatay mevzuattaki hukuki araçlarda yeni verilerin toplanması konusunda kısıtlı sayıda hüküm
bulunmaktadır. Ancak mevcut çevresel verilerin
toplanması, yönetilmesi ve raporlanmasına ilişkin
çeşitli gereklilikler belirtilmiştir. İşletmeciler,
ÇED Direktifi doğrultusunda yetkili makamlara
çevresel bilgi sunmakla yükümlüdür. Bu bilgilerin
bir bölümü, ÇED uygulamalarının bir sonucu
olarak özel olarak toplanmış yeni bilgiler olabilmektedir. Stratejik ÇED Direktifi kapsamında ise
ilgili makam ve kurumlar, yetkili makamlara önerilen plan ve programların yaratabileceği önemli
çevresel etkileri belirten çevre raporu verilerini -bu
etkileri ortadan kaldırmak veya denetim altına almak için atılabilecek adımları da belirterek- iletmekle yükümlüdürler. Kamu kuruluşları, Çevresel Bilgilere Erişim Direktifi doğrultusunda topluma çevreye ilişkin bilgileri sunmakla yükümlüdürler. AÇA’nın üyesi olan ülkeler, ellerinde bulunan çevreye ilişkin bilgileri AÇA’ya sunmakla yükümlüdürler. Yatay mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilecek raporlara ilişkin gerekliliklerin bir
özeti, aşağıdaki tablodadır.
Raporlar, Raporlara ilişkin Direktif doğrultusunda, ilgili formlarda belirtilen şekilde ve bildirilmiş zaman sınırı gözetilerek Avrupa Komisyonu’na
sunulacaktır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için uygun kuruluşların yetkilendirilmesi ve
uygun sistemlerin oluşturulması önemlidir. (Daha
fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - http://ec.
europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf - Raporlama Direktifi)
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YATAY MEVZUAT KAPSAMINDAKİ YASAL DÜZENLEMELERE YÖNELİK RAPORLAMA GEREKLİLİKLERİ
Sorumlu Kurum

Bilgi Alıcısı

Gerekli Bilgi Türü

Avrupa Komisyonu

Avrupa Parlamentosu

Direktiflerin uygulanmasına yönelik raporlar.

Avrupa Komisyonu

Diğer üye devletler

Üye devletlerde Direktiflerin uygulanmasına ilişkin raporlar.
Diğer üye devletlerden, üye devletin yetkili makamına
sunulan bilgiler.

Üye devletler

Avrupa Komisyonu

Verilen Muafiyetler (çeşitli direktifler).
Uygulamada kazanılan deneyim (çeşitli direktifler).
Uygulamada kazanılan deneyim (91/692/EEC sayılı Direktif).

Uluslararası

Üye devletler İçerisinde
Üye devletler

Diğer üye devletler

ÇED Direktifi, raporlama faaliyetine ilişkin katı bir yükümlülük
getirmese de, bir projenin sınır ötesi çevresel etkilerde bulunması
ihtimalinin varlığı halinde diğer üye devletlere bilgi verilmesini
gerekli kılan çeşitli hükümler barındırmaktadır. Bilgi alış-verişi ve
istişare çalışmalarına ilişkin usuller uygulanır (97/11/EC/EEC,
2001/42/EC ve 2003/35/EC sayılı Direktifler).

Toplum

Onaydan önce kamuoyu oluşabilmesi için, faaliyet onayı talepleri
ve elde edilen bilgilerin yanı sıra, erken safhalarda edinilen
bilgilere de erişim sağlanmalıdır (97/11/EC/EEC ve 2003/35/
EC sayılı Direktifler). Vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilecek
olan istişare çalışmaları, karar verme sürecinde göz önünde
bulundurulmalıdır.
Yetkili makam, faaliyet onayı veya bir plan veya programa onay
verilip verilmediğine ilişkin kesin bilgileri topluma sunmalıdır
(97/11/EC, 2001/42/EC ve 2003/35/EC sayılı Direktifler).
Üye devletlerde çevrenin durumuna ilişkin genel bilgiler, düzenli
aralıklarla topluma sunulmalıdır. (2003/4/EC sayılı Direktif).
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
6.1 Uygulama Çalışmalarının
Önceliklendirilmesi
Aday ülkeler, uygulama planları oluştururken
her hukuki araca yönelik kapsamlı yükümlülükleri bir öncelik sıralamasına koymaya gereksinim
duyacaklardır.
(Konunun uygulama boyutu ile ilgili daha fazla bilgi için
bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf)

Ancak aday ülkeler, birliğe katıldıkları tarih
itibarıyla tüm direktifleri ulusal mevzuatlarına aktarmış olma yükümlülüğü altında olduklarından,
çeşitlik gösteren mevzuat kalemlerinin aktarılmasına ilişkin sıra ve düzenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
ÇED Direktifinin (97/11/EC/EEC, 2003/35/
EC sayılı Direktif ile değişik) uygulamaya konulması yatay mevzuat içerisinde öncelik taşımaktadır. Ancak ilgili direktifler arasındaki güçlü bağlantılar göz önünde bulundurulduğunda bu direktif, (IPPC usullerinde toplumsal katılım ve
adalete erişim haklarını düzenleyen 2003/35 sayılı Direktifin bir bölümünü de içeren 2008/1/EC
sayılı) IPPC Direktifi ve (96/82/EEC sayılı) Seveso II Direktifi ile birlikte uygulamaya konulmalıdır (ayrıca bkz. 2001/792/EC sayılı Konsey kararı). Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi de (2001/42/
EC) bilgilerin kamuya açılmasını gerektirdiği için
bu hukuki araçlarla birlikte ele alınmalıdır.
Stratejik ÇED Direktifinin de (2001/42/EC)
en kısa zamanda uygulamaya konulması doğru
bir yaklaşım olur. Zira kabul edilen plan ve programlar, münferit projeler ve EKÖK Direktifi kapsamında onaylanmış tesisler, bu uygulamalara yönelik çevresel karar alma sürecinde bir çerçeve
oluşturur.
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Raporlama Direktifinin, etkilenen 27 direktif
ile birlikte uygulamaya konulması gerekmektedir.
Raporların sunulması için uyulacak süre sınırı, bu
direktif doğrultusunda belirlenmiştir ve üye devletler, uygulama usulleri ve mevcut kaynakların,
bu direktifin iç mevzuata aktarılmasını takip eden
ilk yıllarda rapor hazırlanması gerekliliğine uyulmasını sağlamalıdırlar.
Tüzükler, üye devletler için Avrupa Birliği’ne
kabul edildikleri tarih itibarıyla geçerli olacaktır.
AÇA Tüzük’üne göre; aday ülkeler AB’ye üye olmadan önce AÇA üyeliğine başvuruda bulunabilirler ve çoğu aday ülke bu başvuruda bulunmuştur. Bu nedenle, aday ülkelerin AB’ye kabul edilmeden önce AÇA Tüzük’ünün gerektirdiği ölçütlerin çoğunu yerine getirmiş olması olasıdır.

6.2 Zaman Planlaması
Aday ülkelerin bu mevzuatı uygulayarak uyum
göstermeleri için gerekli olan sürenin uzunluğuna
yönelik önerilerde bulunmak olası değildir. Uygulama programının süresine ilişkin bazı bildirimler
direktiflerde bulunmaktadır. Bu unsurlarda üye
devletlerin mevzuatı uygulamaya koyup uyum
göstermeleri için gerekli aktarım sürecine ilişkin
şartlar belirlenmektedir. Belirtilen süreç, altı aydan dört yıla kadar çeşitlilik göstermektedir. Ancak, aşağıda belirtilen diğer maddeler, uygulama
programına etkide bulunacaktır.
• Yatay mevzuatın uygulamaya konulabilmesi için kurumsal kapasitenin oluşturulması ve geliştirilmesi temel bir konudur.
• Çevre müktesebatı 30 yıla yakın bir sürede geliştirilmiştir ve mevcut üye devletler,
süreç içerisinde mevzuatı iç hukuklarına
aktarma olanağı bulmuşlardır. Bu özellik,
hukuki araçları daha kısa sürede uygulama-
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ya koymanın yollarını arayan aday ülkeler
için kıyaslama olanağı verir.
• Hükümleri uygulamaya koyma ve gerekli
uyumu sağlamaya yönelik masrafların karşılanması, aday ülkeler için daha sorunlu
olacaktır. Örneğin, idari yapılanmalarını
merkezi sistemden merkeziyetçi olmayan
sisteme dönüştüren ülkeler masrafları karşılamada zorlanabileceklerdir.

Yatay mevzuatın uygulamaya konulması, çevre
mevzuatının diğer başlıkları ile kıyaslandığında,
neredeyse hiçbir sermaye yatırımı gerektirmediği
için önemli bir avantaja sahiptir. Mevzuat, yeni
idari usullerin uygulamaya konulması ile ilgilidir.
Ancak aday ülkelerin, mevcut idari değerlendirmeler üzerinde bir ihtiyaç değerlendirmesi yaparak yeni hukuki araçların uygulamaya konulmasında önem verilmesi gereken alanları net bir şekilde belirlemesi gerekmektedir.
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Giriş
Bu bölüm, aday ülkelerin hukuki araçları uygulamaya koyarken anlamaları ve göz önünde bulundurmaları gereken finansal ve ekonomik konuları ele almaktadır.

7.2 Kurumsal Gelişim
Yeni idari usullerin oluşturulmasını, kurum içi
çalışanlara ilişkin gerekliliklerin karşılanmasını ve
eğitim verilmesini gerekli kılacak olan hukuki
yaptırımların uygulamaya konulmasına ilişkin temel esaslar, bu mevzuat kalemlerinin uygulanmasından sorumlu tutulan kurumlar üzerinden ele
alınmalıdır. Daha fazla çalışanın istihdam edilmesinin gerekliliğine bakılmaksızın, yeni usullerin
uygulamaya konulması ve yürütülmesine ilişkin
eğitim kurslarının verilmesine gereksinim duyulacaktır. Sorumlu kurumların etkili çalışmalar yapmasının sağlanabilmesi için yeterli finans sağlanmalıdır. Yeni görevlerin fazla sorumluluk üstlenilmesine ve fazla çalışanın istihdam edilmesine yol
açacağı düşünülürse, ödenen maaşların gözden
geçirilmesi gerekecektir. Sürecin yönetiminin ve
gösterilen becerinin geliştirilmesi amacıyla, verilen eğitimin yeni usul gereklerine uygun biçimde
yapılması hayati önem taşımaktadır.

İnsan kaynakları faaliyetlerinin amaçları
aşağıdadır:
• Direktif hükümlerinin ulusal hukuka aktarılması ve yasama faaliyetlerine ilişkin istişare belgelerinin hazırlanması.
• Uygulamaların verimli biçimde gerçekleştirilmesi için direktiflerde öngörülen usullerin yürürlüğe konulması.
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• İç ve dış çevresel haberleşme çerçevelerinin
oluşturulması ve geliştirilmesi.
• Ayrıntılı çevresel veritabanının oluşturulması.
• Çevresel bilgi ve karar iletiminin sağlanması için enformasyon teknolojisi çerçevesinin
hazırlanması ve uygulamaya konulması
• Mevzuatın projelere uygulanması için rehberlerin hazırlanması
• Çevresel bilgilere erişimin sağlanması için
gerekli düzenlemelerin yapılması
• Toplumun kullanımına açılacak olan çevresel bilgi yönetimi sisteminin oluşturulması ve hizmete sokulması
• Direktiflerce gerekli tutulan raporların
hazırlanması
• AÇA ve LIFE+ Tüzüklerinde belirtilen
gerekliliklerin karşılanması.
Kurumsal yapıların oluşturulmasından kaynaklanan masraf, aday ülkenin büyüklüğü; mevzuatın idare edilmesi için düzenlenmiş yapının
merkez yönetime yakınlığı ile kurumsal yapıya
ilişkin tercihler; faaliyet projeleri miktarı; nüfus
yoğunluğu; çevresel bilgiden elde edilmesi beklenen menfaat gibi çeşitli değişkenlere bağlıdır.
Masrafı artıracak faaliyetler şunlardır:
• İşe alma ve barınma.
• Eğitim.
• Veri ve bilgi yönetim sistemleri, ofis
ekipmanları.
• Rapor hazırlanması ve duyurulması.
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7.3 Tesisler

7.4 Maliyetin Karşılanması

Aday ülkelerde, yatay mevzuatın uygulama
maliyetleri, diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlere kıyasla daha düşüktür. Örneğin;
yatay mevzuatın uygulamaya konulmasından doğan masraflar Slovenya’da 10 milyon avro,
Romanya’da ise 18 milyon avro seviyesinde
olmuştur.

Çevresel Bilgiye Erişim Direktifinde (2003/4/
EC) maliyet limiti hükümleri bulunmaktadır. Bu
direktifte kamu idarelerinin, bilgi alımı için, idari
masrafların karşılanması amacıyla ücret alınması
öngörülmüştür (Bu ücretin makul seviyede olması
gerekmektedir). Meta-veriler, istatistikler, GIS verileri ve INSPIRE Direktifinde öngörülen diğer
mekân verilerinin yanı sıra ÇED raporlarının da
ücrete tabi tutulması mümkündür. Ancak bu ücretler makul seviyede olmalı ve haklı bir nedene
dayanmalıdır.
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8. Temel
Konuların Özeti
Yasal mevzuatın uygulamaya konulmasına ilişkin ödevlerden birçoğu, faaliyet onayı usullerini
ÇED uygulamaları ile bütünleştirmek ve bilgilerin toplumsal kullanıma açılmasını sağlamak amacıyla, idari düzenlemelerin gözden geçirilmesine
ve gerekli durumlarda yapılandırılmasına odaklanmıştır. Raporlara ilişkin Direktif ile Avrupa

Çevre Ajansı ve LIFE+ programına ilişkin tüzüklerin uygulamaya konulması ise daha az çaba gerektirmektedir. Yatay mevzuatın uygulamaya konulmasının planlanması sürecinde hükümetin ele
alması gereken ana konular aşağıdaki kontrol listesinde özetlenmiştir.

YATAY MEVZUATIN UYGULAMAYA KONULMASINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARDA GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN TEMEL KONULAR
1. Stratejik ÇED’nin uygulamaya konulmasına ilişkin gerekli metodoloji geliştirildi mi?
2. Stratejik ÇED uygulamaları, ilgili plan ve programlar için bir çerçeve oluşturmaya elverişli şekilde mi
geliştirildi?
• Stratejik ÇED ile ilgili çalışmalar, projeler ve mevcut faaliyetlere yönelik çevresel etkilerin önlenip
giderilmesi için kapsamlı ve net bir çerçeve oluşturmakta mı?
• Ruhsat verme sisteminin nasıl işlediğine yönelik yeterli bilgi bulunuyor mu?
• ÇED mevzuatı tarafından etkilenecek olan, farklı proje türlerinin incelenip ruhsat verilmesine ilişkin
mevcut kurumsal düzenlemeler yeterince anlaşılıyor mu?
• Yürürlükte ÇED uygulaması var mı, var ise niteliği nedir?
3. İdari düzenlemelerin yeniden organize edilmesi konusunda gözden geçirilmesi gereken mevcut
düzenlemeler ile ilgili bir sorun var mı (örn. kaynak sıkıntısı, ulusal ve yerel unsurlar arasında çatışmalar,
itiraz mekanizması ve yaptırım gücünün yokluğu, paydaşlarla istişare çalışmaları)?
4. ÇED Direktifinin uygulamaya konulması için önerilen düzenlemeler, ruhsat verme usulleri ile ilgili bir sorun
yaratıyor mu?
5. ÇED Direktifine ilişkin gereklilikler belirlendi mi?
• Hükümet ÇED ve IPPC usullerini bütünleştirmeyi amaçlıyor mu?
• Gözden geçirilmiş ruhsat verme usulleri, ÇED sürecini gerekli kılan projeler için faaliyet onayının ancak
ÇED süreci ön değerlendirmesinin ardından verilmesini sağlıyor mu?
• Yetkili makamlar için, ilgili birimlerden gelen çevresel bilgilerin değerlendirilmesine ilişkin rehber
bulunuyor mu?
• Yasal danışmanlar ve paydaşlarla istişare çalışmaları yürütülmesi için uygun düzenlemeler mevcut mu?
6. Sınır ötesi istişare çalışmaları ve karar verme süreçlerine ilişkin uygun nitelikte mekanizmalar oluşturuldu
mu?
7. Yeni idari düzenlemelere kaynak yaratılması için gerekli adımlar atıldı mı (örn. İşe alma, eğitim,
programlama)?
8. Yetkili makamların yeterli yaptırım gücü bulunuyor mu?
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YATAY MEVZUATIN UYGULAMAYA KONULMASINA İLİŞKİN HAZIRLIKLARDA GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN TEMEL KONULAR
9. Direktifin geniş anlamıyla (su tedariki yapan firmalar da dâhil olmak üzere) elinde çevresel bilgi bulunduran
kamu kuruluşları belirlendi mi, bu kuruluşlarla mevzuatın gerekliliğine yönelik görüşmeler yapıldı mı?
10. Yeni idari düzenlemelerin gereklerini karşılamak için gerekli adımlar atıldı mı, kaynak sağlandı mı (örn.
çalışan sayısı ve eğitimi ile kamu binalarına, bilgisayarlara, veritabanı sistemlerine erişim)?
11. Kamu idarelerine öneri rehberleri hazırlandı mı (örn. kamuya açılması gereken bilgiler, materyal sunumu,
verilen bilgi için ücret talebi, bilgi isteğinin reddi)? Bilgi isteğinin kısmen veya tümüyle reddi veya gereğinin
yapılmaması halinde başvurulacak itiraz mekanizması var mı?
12. Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörün yürütülen hizmetler konusunda bilgilendirilmesi için
gerekli düzenlemeler yapıldı mı?
13. Çevre raporlarının hazırlanmasına yönelik gereklilikler belirlenip, Raporlama Direktifi ve Eionet’e katılımla
bağlantılandırıldı mı?
14. Hükümet, Raporlama Direktifi doğrultusunda mevzuat başlıklarına yönelik raporların hazırlanması için bir
veya daha fazla yetkili makam tayin etti mi?
15. Hükümet, birliğe katılmadan önce Avrupa Çevre Ajansı’na üye olmayı amaçlamakta mı?
16. Hükümet, Eionet’e katılmak için gerekli kurumsal düzenlemeleri yaptı mı?
• Ulusal Eionet’in oluşturulması için gerekli kurumlar belirlendi mi?
• Kurumların Eionet’e katılabilmeleri için bütçe ayrıldı mı?
17. Hükümet INSPIRE Direktifinin uygulamaya konulması için gerekli hukuki çerçeve ve usulleri oluşturdu mu?
• Mevzuat, bakanlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki ağlar ve iletişim kanalları, mekân
bilgisine ilişkin mevcut altyapıyı inceledi mi?
• GIS, meta veriler ve istatistikler gibi çeşitli mekân bilgi unsurlarına ilişkin etkin altyapının oluşmasına
engel teşkil eden boşluk ve olumsuz unsurları ayrıntılarıyla belirleyip giderdi mi? Bu bilgilerin ilgili
makamların yanında (makul bir ücret karşılığında) topluma sunulması sağlandı mı?
18. Hükümet, Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı Tüzük’ü doğrultusunda kirlilik kaynakları ve miktarları
konusunda bilgi toplanıp Avrupa Komisyonu’na sunulmasına olanak veren bir rapor sistemini ve diğer
uygun denetim mekanizma ve usullerini oluşturdu mu?
19. Hükümet, Çevresel Sorumluluk Direktifinin uygulamaya konulması için gerekli adımları attı mı?
• Yetkili makamlar için, çevresel zararın boyutları ile bu zararı gidermek için yapılacakları belirlemeye
yarayacak çevresel değerlendirme usullerini belirledi mi?
• İlgili işletmeci veya bu işletmeci adına hareket edecek yetkili makamın, önlemleri ne zaman alacağının
belirlenmesine dair bir usul belirledi mi?
• Uygulamanın erken safhalarında, direktif uygulanmasına dâhil olacak veya bundan etkilenecek asıl kişi
ve paydaşlar belirlendi mi?
20. Hükümet, IPPC’ye veya benzeri başka bir ruhsata tabi olan endüstriyel tesisler üzerinde periyodik veya
amaca özel denetimler yürütüyor mu?
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Bölüm II

Hava Kalitesi Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun
Hava Kalitesi Mevzuatı’nı ele almaktadır. Bu bölümde mevzuat genel hatlarıyla incelenmektedir.
Bu bölüm, 31 Aralık 2007 tarihine kadar yürürlükte bulunan mevzuatı kapsayarak ortam havası kalitesi ve Avrupa’da daha temiz bir havanın sağlanmasına yönelik 2008/50/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde belirlenen hedef
ve gerekliliklere ilişkin özet bilgi vermektedir.

1.1 Avrupa Birliği Politikası
1992 yılında Avrupa Topluluğu, içinde bulunduğumuz yüzyılda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kurumların
oluşturulmasını amaç olarak belirlemiştir. Avrupa
ekonomisinin, gelecek kuşaklar için de sürdürülebilir kalkınma eksenine oturtulmasına ilişkin hedef, “Sürdürülebilirliğe Doğru” adlı 5. Çevresel
Eylem Planı’nda (5. ÇEP) belirtilmiştir. Bu doğrultuda benimsenen yaklaşım ve strateji, uzun vadeli hedeflerin oluşturulmasıyla küreselleşmeye
yöneliktir.
5. ÇEP, beş hedef sektörü kapsamakta (endüstri, enerji, ulaştırma, tarım ve turizm) ve yedi
temel konu ve hedefe odaklanmaktadır. Bu hedeflerden aşağıda belirtilmiş beşi, çeşitli açılardan
hava kalitesi ile ilgilidir:
• İklim değişimi

Bundan on yıl sonra hazırlanan Avrupa Topluluğu 6. Çevresel Eylem Programı15 (6. ÇEP),
çevre ve sağlık konusunda 16 hava kirliliğine
odaklanmaktadır. Burada belirlenen asıl hedef, çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri
bulunmayıp risk oluşturmayan, kabul edilebilir hava kalitesi seviyesine ulaşılmasıdır.
Bu programda yedi tematik strateji belirlenmiştir. Bunlardan biri, CAFE Programı aracılığıyla, hava kirliliği konusunu kapsamaktadır
(Aşağıdaki çerçeveye bakınız).
6. ÇEP doğrultusunda hava kirliliğinin etkilerinin azaltılması için Avrupa Birliği çapında atılacak adımlar şu faaliyetleri kapsamaktadır:
• Sınır aşan hava kirliliğinin azaltılması için
uluslararası çalışmaların yürütülmesi,
• Hava kirliliğinden sorumlu veya bu kirliliğe katkıda bulunan sektörlerle işbirliği yapılması
• Ulusal ve bölgesel idareler ve sivil toplum
kuruluşları ile çalışmalar yürütülmesi
• Araştırma yapılması
Çevresel eylem programlarında belirtilen çeşitli ilkeler, Avrupa Topluluğu’nun hazırladığı hava
kalitesi mevzuatında da yer bulmuştur. Bunlar
aşağıdaki kutuda açıklanmaktadır.

• Asitleşme ve hava kalitesi
• Kentsel çevre
• Atık yönetimi
• Doğa ve biyoçeşitliliğin korunması
15 ”Geleceğimiz, Tercihimiz” başlıklı, 22 Temmuz 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi kararı, OJ L 242,
10.9.2002 sayılı Avrupa Topluluğu 6. Çevresel Faaliyet Programı’na ilişkin konuları belirtmektedir.
16 6. ÇEP Programı kapsamında altı adet hedef bölge bulunmaktadır; iklim değişimi, doğa ve biyoçeşitlilik, çevre ve sağlık,
yaşam kalitesi, doğal kaynaklar, atıklar.
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HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ İLKELERİ
• Ortam havası kalitesi standartı açısından (limit ve kılavuz değerler):
• Etkilere dayalı yaklaşım: Kirleticilere ilişkin ortam havası kalitesi standardı (limit ve kılavuz değerler),
insan sağlığına ve/veya çevreye verilen zarar, bilimsel gözlem ve tahmin edilen etkiler doğrultusunda
düzenlenmiştir; üstesinden gelmek için kullanılacak ekonomik ve teknolojik erişilebilirlik üzerinden
değerlendirilmez.
• Evrensellik: AB’nin tamamında genellikle aynı standartlar uygulanmaktadır Ancak özel alanlara ilişkin
farklı hükümler bulunabilmektedir (örn. Doğa koruma).
• Uygulanabilirlik. Standartlara kısa sürede uyum sağlamanın zorluğu, yakın zamanda sunulan tolerans ve
(eski mevzuatta bulunan) ek sürelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
• Ürün kontrolü, malzeme kullanımı ve salım standartlarına ilişkin olarak: Teknolojik ve ekonomik standartlar
(Ancak bunların sağlanması her zaman kolay olmamaktadır).
• Zaman içinde standartların bağlayıcılığının artması.
• Yenilikleri teşvik edecek teknolojinin, standartlar oluşturulurken özel olarak belirtilmeden göz önünde
bulundurulması.
• Aşırı maliyet getirmeyen yüksek seviyede teknoloji kullanımı (BATNEEC). Bu ilke, en son tekniklerin
kullanılması ile bu tekniklerin yarattığı salımın asgariye indirilmesi konuları arasında denge kurulmasını ve
ortaya çıkan maliyetin bu dengeye oturtulmasını hedeflemektedir.
• ‘Kirleten öder’ ilkesi. Kural olarak potansiyel kirleticiler, mevcut durumun korunmasını sağlarken kirliliğin
giderilmesine ilişkin masraflardan sorumludur. Bu, hava kalitesi yönetimine göre potansiyel hava
kirleticilerinin, hava kalitesinin göz önünde bulundurulması gibi çevresel faaliyetlerden doğan masrafları
tümüyle karşılayacakları anlamına gelmektedir.
• Bütünsel yaklaşım (IPPC ilkelerine göre kirliliğin bütünsel biçimde önlenmesi ve kontrol altına alınması).
Belirli bir noktada veya alanda hava kirliliğinin önlenmesine yönelik faaliyetler, başka bir çevresel ortamdaki
kirliliğin artmasına yol açmamalıdır.
• Uluslararası yaklaşım: Uluslararası hava kirliliği iki şekilde ele alınır. İlk olarak; ülkelerin, kendi sınırları
dışından kaynaklı kirleticilerin üstesinden tek başlarına tatmin edici bir biçimde gelmeleri beklenmez.
İkinci olarak, üye devletlerin, ülkelerinden kaynaklanan kirlilik salımlarının, bu salımlar kendi sınırları
içerisinde olumsuz etkide bulunmasa bile, diğer ülkelerde meydana gelebilecek olumsuz etkiyi göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir. Ortak sınırı bulunan üye devletlerin, gerekli durumlarda hava kalitesine
ilişkin kendi aralarında istişare çalışmaları yürütmeleri beklenir.
• İletişim ve bilgilendirme: Üye devletlerin, kendi sınırları içerisindeki hava kalitesine ilişkin Avrupa Komisyonu’na
ve (yakın tarihli mevzuat uyarınca) topluma bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu gereklilik, Stratejik ÇED’e ilişkin
2001/4/EC sayılı Direktifte; çevresel bilgilere toplumsal erişime ilişkin 2003/4/EC sayılı Direktifte ve çeşitli
faaliyetlere toplumsal katılımını öngören 2003/35 sayılı Direktifte özellikle vurgulanmaktadır. Yatay mevzuat
adı verilen bu düzenlemeler, teknik olmaktan öte, usule ilişkin ve hava kalitesi mevzuatının etkin uygulanması
konusunda yüksek önem taşımaktadır. Bu direktifler, yeni gelişme ve faaliyetlerin sektörel hedef ve standartlar
ile uyumlu olması ile gerekli önleyici adımların atılmasının sağlanmasına ve aynı zamanda hava kalitesi
mevzuatının uygulanmasından doğan masrafların azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Mart 2001’de, hava kalitesi mevzuatında teknik analizlerin gerçekleştirilmesi ve politikanın
oluşturulabilmesi amacıyla Avrupa İçin Temiz
Hava Programı (CAFE Programı)17 hazırlanmıştır. Bu programın asıl hedeflerinden biri, 2004/
2005 döneminde, 6. ÇEP kapsamında hava kirli17 COM (2001) 245 sayılı Komisyon Bildirimi
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liğine ilişkin uzun vadeli bir tematik stratejinin
oluşturulmasıdır. Bu strateji, “hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye yaratacağı ciddi olumsuz
etkiler”in önlenmesine yönelik önerilerde bulunmakta ve temel hava kalitesi hedefine ulaşılması
için atılacak adımları belirlemektedir.
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Mevcut hava kalitesi mevzuatının uygulanması
ve etkisinin incelenmesi konuları da CAFE programı kapsamında yer alır. Bunların arasında hava
kalitesine ilişkin ilk üç kardeş direktifin (1999/30/
EC, 2000/69/EC ve 2002/3/EC) incelenmesi de
yer alır. CAFE Programı’nın diğer hedefleri arasında, salım envanterleri ile birlikte bilimsel hava kalitesi verilerinin oluşturulması, toplanması ve değerlendirilmesi; hava kalitesinin iyileştirilmesine
yönelik sektörel adımların atılmasının sağlanması
ve “teknik bilgi ve politikalar”a ilişkin bilgi yayılımının sağlanması bulunmaktadır.
2002’den beri, havadaki ağır metallere ilişkin
dördüncü bir kardeş direktif (2004/107/EC) yürürlüktedir. Daha önemlisi, ortam havası kalitesine ve Avrupa için daha temiz bir havanın oluşturulmasına ilişkin yeni bir konsolide (consolidated)
çerçeve Direktif (2008/50/EC) hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu Mevzuatının modernleştirilmesi ve elden geçirilmesine yönelik çalışmaları doğrultusunda 2008 yılında
2008/50/EC sayılı Direktifi kabul etmiştir. Bu
direktif, ortam havası kalitesine ilişkin mevcut
direktifleri yeniden düzenleyip birleştirerek tek
bir mevzuat haline getirecektir.

1.2 Yasal Düzenlemeler
Hava kirliliğinin bu bölümünde, farklı unsurlara yönelik hukuksal 29 belge ele alınmaktadır.
Bu çekirdek mevzuat, 16 direktif, 7 karar metni ve
6 tüzüğü kapsamaktadır. Bu hukuki araçlar konuları itibarıyla şu şekilde sınıflandırılabilir:
• Ortam havası
• Yakıt kalitesi
• Otomobil egzozları ve tipi için onay
• Sera gazları ve bu gazların ticari şeması18
• VOC’ların (Uçucu Organik Bileşikler)
salımı.

Hava kalitesine ilişkin mevzuat aşağıdaki konularla ilgilenmektedir:
• Ortam havasındaki belirli kirleticilerin seviye sınırlarının belirlemesi yoluyla, insan
sağlığına ve çevreye olumsuz etkide bulunmayan bir hava kalite seviyesine ulaşılması
ve sürdürülmesi; kirlilik seviyesinin izlenip
rapor edilmesi için gereklilik belirlenmesi.
• Ozon tabakasına zarar verenler de dâhil
olmak üzere belirli tehlikeli maddelerin
üretimine, pazarlamasına ve kullanımına
ilişkin kısıtlamaların oluşturulup sunulması (İklim Değişikliği mevzuatı altında
incelenmektedir).
• Otomotiv sektöründen kaynaklanan kirleticilerin azaltılması amacıyla uygulanacak
onay sistemleri ve diğer denetimler.
• Yakıttaki kurşun ve sülfür miktarının belirlenmesi ile tüketiciye yeni binek otomobillerin pazarlanması sırasında yakıt tasarrufu; CO2 salım bilgilerinin verilmesi yoluyla
çeşitli kaynak tiplerinin ortaya çıkardığı salım azaltılması; petrol depolanması ve taşınımının düzenlenmesi (İklim Değişikliği
mevzuatı altında incelenmektedir).
• Sera gazına yönelik izleme mekanizması ile
ticari şemanın oluşturulması (İklim Değişikliği mevzuatı altında incelenmektedir).
• Özellikle klimalar ve soğutucu/dondurucularda kullanılan florinli gaz üretim ve
kullanımının denetlenmesi (İklim Değişikliği mevzuatı altında incelenmektedir).
• VOC salımının asgari seviyeye indirilmesi
amacıyla, benzin ve benzeri üretim ve bu
ürünlerin depolama denetimi.
• Avrupa Topluluğu ve üye devletlerin taraf
olduğu uluslararası konvansiyon (convention) ve protokollerin onaylanması ve yürürlüğe konulması.

18 Yayın hazırlandığı sırada, İklim Değişikliği başlığı, Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı’nda ayrı bir başlık olarak ayrılmıştır
ve Avrupa Komisyonu’nun İklim Genel Müdürlüğü (DGCLIMA) sorumluluğunda ayrı bir alan olarak tanımlanmıştır. Bu
çerçevede, sera gazları, bu gazların ticari şeması, CO2 salımları vb. gibi konular bu mevzuat başlığı altında incelenmektedir.
Daha detaylı ve güncel bilgi Avrupa Komisyonu DGCLIMA altında yer almaktadır. <http://ec.europa.eu/dgs/clima/
mission/index_en.htm> Bu çerçevede, bu yayın içinde bu konuları ele alan bölümler yayına sadık kalınarak olduğu gibi
bırakılmasına karşın, bu değişikliğin göz önünde bulundurulması önemlidir.
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HAVA KALİTESİ MEVZUAT YASAL DÜZENLEMELERİ
Ortam havası kalitesinin değerlendirilmesi ve yönetimi:
• (EC) 1882/200 sayılı tüzük ile değiştirilen ortam havası kalitesinin değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin
96/62/EC Konsey Direktifi. Ortam havasına ve Avrupa’da daha temiz bir havanın oluşturulmasına ilişkin
2008/50/EC sayılı Direktife yapılan atfı da içerir.
• Ortam havasında bulunan sülfür dioksit, nitrojen dioksit ve nitrojen oksitler, parçacıklar ve kurşuna yönelik
sınır değerlere ilişkin 99/30/EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Ortam havasında bulunan benzen ve karbon monoksite yönelik sınır değerlere ilişkin 2000/69/EC s ay ı l ı
Konsey Direktifi.
• Ortam havasında bulunan ozona ilişkin 2002/3/EC sayılı Konsey Direktifi.
• Ortam havasındaki arsenik, kadmiyum, cıva, nikel ve polisiklik aromatik hidrokarbonlara ilişkin 15 Aralık
2004 tarihli ve 2004/107/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• 2006/105/EC sayılı Konsey Direktifi ile değişik, atmosferi kirleten çeşitli maddeler için ulusal salım tavan
değerlerine ilişkin 2001/81/EC sayılı Konsey Direktifi.
• Üye devletler içerisinde ortam havası kirliliğini ölçen ağlar ve münferit istasyonlar arasında karşılıklı bilgi
alışverişi yapılmasını öngören 27 Ocak 1997 tarihli ve 97/101/EC sayılı Konsey Kararı.
• 96/62/EC ve 1999/30/EC sayılı Konsey Direktifleri ve 2000/69/EC ve 2002/3/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifleri doğrultusunda ortam havası değerlendirmesine ilişkin yıllık raporlamada
kullanılacak anketleri ortaya koyan 29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/461/EC sayılı Komisyon Kararı.
• Ortam havasındaki belirli kirleticilere yönelik sınır değerlerle ilgili olarak 96/62/EC sayılı Konsey Direktifinin
gerektirdiği plan ve programlara ilişkin bilgilerin sunulmasına yönelik düzenlemeler ortaya koyan 20 Şubat
tarihli ve 2004/224/EC sayılı Komisyon Kararı.
Yakıtların Kalitesi
• (EC) 1882/2003 sayılı Tüzük ve 2005/33/EC sayılı Direktif ile değişik ve çeşitli akaryakıtlarda bulunan sülfür
miktarının azaltılmasına ilişkin 93/12/EEC sayılı Direktifi değiştiren 1999/32/EC sayılı Konsey Direktifi.
• 2000/71/EC ve 2003/17/EC sayılı Direktifler, değişen (EC) 1882/2003 sayılı Tüzük ve petrol ve dizel
yakıtlarının kalitesine İlişkin 93/12/EEC sayılı Konsey Direktifini Değiştiren 98/70/EC sayılı Direktif.
Otomotiv egzozları ve tip onayı:
• 2001/63/EC ve 2002/88/EC sayılı Komisyon Direktifleri ve 2004/26/EC sayılı Direktif ile değişik, karayolu
dışı hareketli makinelerde kullanılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül halindeki kirletme
salımına karşı alınacak önlemlere dair üye devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin 97/68/EC sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
• Teknik gelişmelerin sağlanması amacıyla, 2005/55/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin I
No’lu Ek’ini ve araçlarda kullanılacak salım kontrol mekanizmalarına ve gazojenli motorlarda uygulanacak
muafiyetlere yönelik gereklilikler açısından 2005/78/EC sayılı Direktifin IV ve V No’lu Ek’lerini değiştiren
6 Haziran 2006 tarihli ve 2006/51/EC sayılı Komisyon Direktifi ile Değişik, üye devletlerin motorlu araç
pozitif ateşleme sisteminden çıkan gaz ve partikül halindeki kirlilik salımına ve doğal gaz veya sıvılaştırılmış
petrol gazı ile çalışan motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gaz ve partikül halindeki kirlilik
salımına karşı alınacak önlemlere yönelik kanunlarının yakınlaştırılmasına İlişkin 28 Eylül 2005 tarihli ve
2005/55/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Üye devletlerin kanunlarında motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkacak gaz ve partikül
halindeki kirlilik salımlarına ve doğal gaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan motorlu araçların pozitif
ateşleme sisteminden çıkacak gaz ve partikül halindeki kirlilik salımlarına karşı alınacak önlemlere yönelik
kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 2005/55/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Komisyon Direktifini
Uygulayan ve bu direktifin I, II, III, IV ve V I No’lu Ek’lerini Değiştiren 14 Kasım 2005 tarihli ve 2005/78/EC
sayılı Avrupa Komisyonu Direktifi.
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HAVA KALİTESİ MEVZUAT YASAL DÜZENLEMELERİ
• Hafif yolcu araçları ve ticari araçlardan (Euro 5 ve Euro 6) çıkan salımlar ile ilişkili olarak, motor tip
onaylarının yapılmasına ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişilebilmesine ilişkin 20 Haziran 2007 tarihli ve
(EC) 715/2007 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tüzük’ü
• 1999/94/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Ek-III’ü değiştiren 24 Temmuz 2003 tarihli
ve 2003/73/EC sayılı Komisyon Direktifi ile değişik yeni yolcu araçlarının pazarlanması sırasında, yakıt
tasarrufu ve CO2 salımları ile ilgili tüketici bilgilerine erişilebilmesine İlişkin 1999/94/EC sayılı Konsey
Direktifi (İklim Değişikliği mevzuatı altında incelenmektedir).
Sera gazları ve ticari şeması:
(Bu başlık altındaki tüm mevzuat kalemleri İklim Değişikliği mevzuatı altında incelenmektedir.)
• Avrupa Topluluğu içerisinde sera gazı salım ticaretine dair bir plan oluşturmaya İlişkin ve 2004/101/EC
sayılı Direktif İle değişik 96/61/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifini Değiştiren 13 Ekim 2003 tarihli ve
2003/87/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Topluluğun sera gazı salımlarının izlenmesi, denetlenmesi ve Kyoto Protokolü’nün uygulanmasına ilişkin
mekanizma oluşturulmasına dair 11 Şubat 2004 tarihli ve 280/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Kararı.
• Topluluğun sera gazı salımlarının izlenmesi ve denetim altında tutulmasına ve Kyoto Protokolü’nün
uygulanmasına ilişkin bir mekanizma oluşturulmasına dair 280/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Kararı’nın uygulanmasına ilişkin 10 Şubat 2005 tarihli Komisyon Kararı (2005/166/EC).
• Belirli florinli gazlara ilişkin 17 Mayıs 2006 tarihli ve (EC) 842/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzük’ü.
• (EC) 842/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü doğrultusunda, florinli sera gazı içeren sabit
soğutma, iklimlendirme ve sıcak hava pompalama ekipmanlarında uygulanacak standart sızıntı denetim
şartlarını belirten 19 Aralık 2007 tarihli ve (EC) 1516/2007 sayılı Komisyon Tüzük’ü.
• (EC) 842/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü doğrultusunda, florinli sera gazı içeren çeşitli
ürün ve ekipmanlarda uygulanacak uyarıcı etiketlerin şekil şartnamesine ilişkin gereklilikleri düzenleyen, 17
Aralık 2007 tarihli ve (EC) 1494/2007 sayılı Komisyon Tüzük’ü.
• (EC) 842/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü doğrultusunda, florinli sera gazı içeren sabit
yangın müdahale ve söndürme sistemlerinde uygulanacak standart sızıntı denetim şartlarını belirten 18
Aralık 2007 tarihli ve (EC) 1497/2007 sayılı Komisyon Tüzük’ü
• (EC) 842/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü doğrultusunda, üreticiler, ithalatçılar ve
ihracatçılar tarafından verilecek florinli sera gazı rapor şartlarını belirleyen 17 Aralık 2007 tarihli ve (EC)
1493/2007 sayılı Komisyon Tüzük’ü.
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) salımları:
• Petrolün depolanma ve terminallerden hizmet istasyonlarına nakledilmesinden doğan uçucu organik
bileşik (VOC) salımlarının kontrolüne ilişkin 94/63/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi,
(EC).1882/2003 sayılı Tüzük ile değişik.
• Çeşitli tesislerde organik çözücü kullanılması dolayısıyla ortaya çıkacak olan uçucu organik bileşik
salımlarının sınırlanmasına ilişkin 99/13/EC sayılı Konsey Direktifi, (EC) 1882/2003 sayılı Tüzük ile değişik.
• Çeşitli boya ve cilalar ile araç ince tesfiye ürünlerinde kullanılan uçucu organik bileşiklerin salımının
kısıtlanmasına İlişkin 1999/13/EC sayılı Direktifi değiştiren 21 Nisan 2004 tarihli ve 2004/42/EC sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Uçucu organik bileşiklere (VOC’lar) ilişkin 1999/13/EC sayılı Direktifin 6. Maddesi doğrultusunda, ulusal
planların hazırlanmasında uygulanacak ölçülere ilişkin 6 Eylül 2000 tarihli ve 2000/541/EC sayılı Avrupa
Komisyonu Kararı.
• 1979 tarihli Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi’nde yer alan; hava kirleticilerinin Avrupa’da
uzun menzilli taşınımının (EMEP) izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik işbirliği programının uzun vadeli
finansmanı ile ilgili protokolün sonucunda çıkan 86/277/EEC sayılı Konsey Kararı.
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Salım Tavan Değerleri Direktifi (2001/81/EC19
sayılı Direktif, 2006/105/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi ile değişik), sülfür dioksit (SO2), nitrojen oksitler(NOx), uçucu organik bileşikler (VOC)
ve amonyak (NH3) salımlarına ilişkin toplam sınırları belirleyerek asitleşme ve ötrofikasyon için ulusal tavan sınırlar oluşturmaktadır. Üye devletler,
asitleşme, ötrofikasyon ve alt seviye ozon kirliliğine
yönelik azaltma çalışmalarına katkıda bulunmak
amacıyla 2002 için öngörülen hedeflerin yanı sıra
(Madde 4), en geç 2010 yılında öngörülen salım
tavan sınırlarına ulaşmak için gerekli azaltma çabalarına girişecektir. 2003 ve 2007 yıllarında değiştirilen direktifin I No’lu Ek’i, 27 üye devletin her biri
için salım tavan değerlerini belirlemektedir.
Bu direktif ile, Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava
Kirliliği Sözleşmesi için düzenlenen 1999 tarihli
Gothenburg Protokolü arasında paralellik bulunmaktadır. Bu protokol, çoklu kirleticiler için salım
tavan değerleri belirlemektedir. Bu protokolün tarafı konumundaki üye devletler ve katılım sürecindeki ülkeler, direktifi uygulamaya koyarken
protokolün yardımına başvurabilirler.
Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/EC)
bağlamındaki ilk kardeş direktif olan ortam havasında bulunan sülfür dioksit, nitrojen dioksit ve
nitrojen oksitler, parçacıklar ve kurşun ile ilgili sınır değerler getiren 99/30/EEC sayılı Direktif yürürlüktedir. Bu direktif, havadaki sülfür dioksit,
kurşun ve nitrojen dioksit değerlerini düzenleyen
üç direktifin birçok hükmünü Temmuz 2001 itibarıiyle yürürlükten kaldırmıştır; nitrojen dioksit
ile ilgili Direktif açısından geri kalan hükümleri ise
Ocak 2010 itibarıyla yürürlükten kaldıracaktır.
Ortam havasında bulunan benzen ve karbon
monoksite ilişkin olarak düzenlenen ikinci kardeş
direktif (2000/69/EC), adı geçen kirleticiler için
sınır değerleri belirlemektedir. Bu direktif, üye
devletlerin ortak metot ve ölçütler kullanarak bu
salımların konsantrasyon değerlendirmelerini
gerekli kılar ve toplumun bilgiye erişimine ilişkin
hükümler içerir. Üye devletler, mevcut durumda
gerçekleştiremedikleri hedefler için geleceğe
yönelik amaçlar belirleyerek toplumu bu konuda
bilgilendireceklerdir.

Havadaki ozona yönelik hazırlanan üçüncü
kardeş direktif (2002/3/EC), 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Troposferik Ozon
Direktifini (92/72/EC) yürürlükten kaldırmaktadır. Bu direktif, belirlenen eşik seviyeler ve çeşitli
bölge ve öbekler için belirlenen hedef odaklı değerler üzerinden ozon seviyesini bir bütün olarak ortak değere indirmeyi ve insan sağlığı ile çevreyi korumayı amaçlamaktadır. Üye devletler, alarm eşikleri oluşturmakla, toplumu havadaki ozon miktarı
konusunda bilgilendirmekle ve denetim ve izleme
faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
Havadaki ağır metallere ilişkin dördüncü bir
kardeş direktif ise, Hava Kalitesi Çerçeve Direktifinin I No’lu Ek’inde belirtilen kirleticiler –ağır
metaller– hakkında düzenlemeler içermektedir.
Bu ağır metaller arasında cıva (Hg), kadmiyum
(Cd), arsenik (As), nikel (Ni) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) bulunmaktadır. Bu direktifin uygulamaya konulmasına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler için Uzun Menzilli Sınır
Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesine yönelik düzenlenen 1998 tarihli Ağır Metaller Protokolü’ne başvurulması olasıdır.
Ortam havası kalitesine ve Avrupa için daha
temiz havanın oluşturulmasına ilişkin 2008/50/
EC sayılı Direktif, aşağıda belirtilen ana hatları
içermektedir:
• Hava kalitesine ilişkin mevcut hedefleri değiştirmemek kaydıyla, yürürlükteki mevzuatın önemli bölümünün tek bir direktifte toplanması (dördüncü kardeş direktif
hariç tutulacaktır)
• Limit değerler ve kirleticilere maruz kalınması konusuna ilişkin hedefler; etkililiğin
yoğunlaştırılması yükümlülüğü ve kirletici
etkisinin düşürülmesi hedefi ile birlikte,
PM2.5 (ince parçacıklar) ile ilgili yeni hava
kalitesi hedefleri
• Limit değerlere uyum seviyesi değerlendirilirken doğal kirlilik kaynaklarının göz ardı
edilme olasılığı
• Avrupa Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeler ve belirlenecek şartlar doğrultusunda uyum için belirlenen zaman sınırların üç yıla (PM10) veya beş yıla (NO2,
benzen) varan süreler için uzatılabilmesi.20

19 OJ L 309/22 27.11.20
20 2008/50/EC sayılı Direktif’in ana hatlarına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf). Ayrıca, Çevre Genel
Müdürlüğü’nün web sitesine danışabilirsiniz: http://ec.europa.eu/environment/air/legis.htm
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Mantık aynı ve hükümler de çok benzer olduğundan, aday ülkelerin çerçeve direktif ile dört
kardeş direktifi bir bütün halinde, tek bir kanuni
çerçeve içerisinde ele almaları önemle tavsiye edilir. Bu doğrultuda, bütünleştirilmiş bir çerçeve gerekecektir. Bunun yanında, çerçeve direktif ile
dört kardeş direktifinin aktarılması süreci ilerlememiş ise ilgili tüm hükümleri kapsayan 2008/50/
EC sayılı Direktifin bir bütün halinde aktarılarak
uygulamaya konulması daha masrafsız ve mantıklı olacaktır. Ancak bu El Kitabı, temel olarak 31
Aralık 2007 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan
mevzuatı ele almaktadır ve 2008/50/EC sayılı Direktif de 2008 yılı sonunda kabul edilmiştir. El
Kitabı’nın bu şekli, hem mevcut çerçeve mevzuatı
(96/62 sayılı Direktif ve bunun kardeş direktifleri) hem de yakın zamanda bütünlenmiş çerçeveyi
(2008/50/EC sayılı Direktif ) kapsamaktadır.

Hava kalitesi standartları ve ilgili izlemedenetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili
bu mevzuat (Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ile
birlikte), hava kalitesine ilişkin planlamalar ile
ilgili ihtiyaçları belirleyen ve bunlar için öncelik
sıralaması yapan bir çerçeve oluşturur. Taşıt araçları ve petrol salımları ile yakıtların içeriğini ele
alan mevzuat ise, usule ilişkin (çeşitli yakıt tiplerinin kullanımına ilişkin yasaklar gibi) hükümler
içermektedir.
Avrupa Topluluğu’nun hava kalitesine ilişkin
konuları düzenleyen mevzuatı uygulamaya konulurken göz önünde bulundurulabilecek, çevre sektörlerine ilişkin başka hukuki araçlar da bulunmaktadır. Temel hukuki araçlar, aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.

GENEL HATLARIYLA HAVA KALİTESİ MEVZUATI İLE ÇEVRE MÜKTESEBATI İÇERİSİNDEKİ
DİĞER HUKUKİ DÜZENLEMELER ARASINDA İLİŞKİLER
İlgili Diğer Mevzuat

İlgi Noktası

Yatay
Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi (85/337/
EEC) , 97/11/EC ve 2003/35/EC sayılı Direktifler ile
değişik (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf - sayfa
57-76)

Çevreye önemli etkileri bulunacağı düşünülen projeler
için ÇED sürecinin uygulanması.

Stratejik ÇED Direktifi (2001/42/EC);
(bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf - sayfa
77-90)

Stratejik ÇED Direktifi, kapsamı içerisindeki plan ve
programların çevresel açıdan değerlendirilmesine
ilişkin usulleri ortaya koymaktadır.

Mekân bilgisine ilişkin altyapının oluşturulmasına
yönelik INSPIRE Direktifi (2007/2/EC)

INSPIRE Direktifi; hava kirliliğine ilişkin meta-veri
ve istatistikler (örneğin; ortam havasını izleyen
istasyonlardan gelen veriler) de dâhil olmak üzere bazı
mekansal verilerin muhafaza edilmesini ve bunlara
erişimin sağlanmasını gerektirir.

Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı Tüzük’ü
(No.166/2006)

İşletmecilerin, çevreye yaptıkları arızi nitelikteki çeşitli
kirlilik salımları hakkında yetkili makamlara periyodik
bilgi sunmalarını gerektirir.

Çevresel Sorumluluk Direktifi
(2004/35/EC)

Hava kirliliğinden kaynaklanan zararlar ile birlikte,
özellikle IPPC ruhsatı almış olan tesislerin yarattığı
zararın katı bir sorumluluğa bağlanmasını gerektirir.
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GENEL HATLARIYLA HAVA KALİTESİ MEVZUATI İLE ÇEVRE MÜKTESEBATI İÇERİSİNDEKİ
DİĞER HUKUKİ DÜZENLEMELER ARASINDA İLİŞKİLER
İlgili Diğer Mevzuat

İlgi Noktası

Atık Yönetimi
Atıkların Yakılmasına ilişkin Direktif (2000/76/EC)
(bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf sayfa
571-582)

Potansiyel zararlı etkiler ve BATNEEC göz önünde
bulundurularak, zararlı ve bölgesel atık yakma
faaliyetlerine ilişkin kirlilik salım sınırlarını belirler.

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifi
(2008/1/EC), (2008/1/EC sayılı Direktifi yürürlükten
kaldıran kodifiye versiyon, 2003/35/EC ve 2003/87/
EC sayılı Direktifler ve (EC)1882/2003 ve 166/2006
sayılı Tüzükler ile değişik)
(bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf sayfa
873-888)

Kirliliğin önlenip denetlenmesi ile ilgili bütünleşik
önlem politikaları belirler. Belirli faaliyetleri ruhsata
bağlar. Bu ruhsatlar, hava mevzuatı kapsamında yer
alan Direktiflerdeki salım sınırlarını dayatmalıdır.
Bazı üye devletler bu süreci 85/337/EEC sayılı ÇED
Direktifi ile birlikte ele alırlar.

Büyük Yakma Tesislerinin Salım Sınırlarına ilişkin
Direktif (2001/80/EC), 2006/105/EC sayılı Direktif ile
değişik)
(bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf sayfa
865-872)

(50 MW veya daha büyük çaptaki) Büyük yakma
tesislerine ilişkin salım sınırlarını belirler. Bu kısıtlamalar,
hava kalitesi mevzuatına ilişkin Direktiflerde
belirtilenlerin eki niteliğindedir.

Seveso II Direktifi (96/82/EC), 2003/105/EC sayılı
Direktif ve (EC)1882/2003 sayılı Tüzük ile değişik
(bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf sayfa
889-896)

Zararlı maddelere ilişkin kazaların önlenmesini ve
insanlar ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasını
hedefler. Bu tür kazalar genellikle büyük çaplı hava
kirliliğine yol açar.

Kimyasallar
Asbest Direktifi (87/217/EEC), 91/692/EEC sayılı
Direktif ve (EC) 87/2003 sayılı Tüzük ile değişik
(bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf sayfa
941-946)

Havaya yapılacak asbestoz (asbestos) salımlarının
önlenmesi veya azaltılmasına ilişkin adımları belirler.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere ilişkin Tüzük
(No.2037/2000/EC)
(bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf sayfa
953-960)
(İklim Değişikliği mevzuatı altında incelenmektedir)

Avrupa Komisyonu’nun 88/540/EEC sayılı Avrupa
Konseyi Kararı’nı uygulamaya koymasına yönelik
usulleri ortaya koyar
(“Montreal Protokolü’ne ilişkin Karar” ile ilgili
daha fazla bilgi için bkz.
Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf)
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
Yayının ekinde yer alan (EK I) uygulama yönetimi kontrol listesi, hava kalitesi mevzuatının
uygulanmasına yönelik bir strateji hazırlanmasında çerçeve işlevi görecektir.
Aşağıdaki metin, bu bölümün ilerleyen kısımlarında, mevzuat ile ilgili önemli konuları ele
almaktadır.
(Daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation
of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)

kalitesi standartlarının aksine) salım standartlarına göre hangi konunun teknik açıdan gerçekçi olduğuna yöneliktir. Bu tür
öneriler, devlet kuruluşlarından, bilimsel ve
bağımsız danışmanlardan edinilebilir.
• Ortam havası kalitesi izleme ve değerlendirme programının oluşturulması ve koordine
biçimde faaliyete geçirilmesi (bkz. Hava Kalitesi Mevzuatı, 2.4 numaralı Bölüm).

Hava kalitesi Mevzuatına ilişkin yasal düzenlemeler çeşitlilik göstermektedir. Bu belgeler, genel
ve bütünleyici çerçeve içerisinde tamamlayıcı düzenlemelerdir. Bu araçların ele aldığı başlıca konular şunlardır:
• Hem ulusal hem de bölgesel/yerel düzeyde
yetkili makamların tayin edilmesi.

• Ortam havası kalitesine ilişkin izleme faaliyet sonuçlarının her yıl Avrupa Komisyonu
ve topluma sunulması (bkz. Hava Kalitesi
Mevzuatı 5.4 numaralı Bölüm).

• Ortam havası kalitesine ilişkin kanuni standartların ve alarm eşiklerinin oluşturulması:

• Ortam havası kalitesi standartlarının karşılanmadığı alanlarda hava kalitesinin artırılmasına yönelik planların hazırlanması:

• Merkezi hükümetin standartlar oluşturarak
birincil ve ikincil mevzuatta bütün olarak
sunması gerekmektedir. Hava kalitesi standartlarına ilişkin çeşitli direktifler, üye devletlere direktiflerde belirtilenden daha katı
ve bağlayıcı standart oluşturma olanağı
sunmaktadır. Örneğin, ekolojik açıdan hassas alanların bulunduğu bölgelerde, bölge
korunmasının sağlanması için daha katı ve
bağlayıcı nitelikte hava kalitesi standardı
belirlenebilir. Üye devletler, hava kalitesi
standardın oluştururken, değerlerin ortalamasını almak için belirlenen süreleri değiştirebilirler ve direktiflerin kapsamına girmeyen kirleticileri bu standartlara mecbur
tutabilirler. Bu doğrultuda, belirlenecek
standarda ilişkin bilimsel önerilere gereksinim duyulacaktır. Bu bilimsel öneriler ise,
diğer ülkelerde belirlenmiş olan standartların bilgisi, sağlık konuları ve (ortam havası

• Alarm eşiklerinin aşılması halinde topluma
bilgi verilmesini sağlayan bir sistemin faaliyete konulması.

Bu görev, merkezi hükümete ait olup yerel
yönetimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu planlar, hava kalitesinin düşük olduğu alanların kalitesinin
yükseltilmesine odaklanmalı ve tercihen bir
salım envanteri oluşturularak ana salım
kaynakları belirlenmelidir. Salımları öngörülmüş standart seviyesine çekebilmek için
teknik ve finansal açıdan gerçekçilik taşıyan
bir yaklaşımın belirlenmesi amacıyla büyük
çaplı salım kaynağı niteliğindeki (endüstri,
konutsal unsurlar ve motorlu taşıtlar gibi)
işletmeci ve tedarikçiler ile yerel yönetimlere danışılması gerekmektedir. Ölçümler ile
planlar arasında belirli oranlarda çakışma
olması olasıdır. Hava kalitesine ilişkin limit
değerlerin ciddi biçimde aşılması halinde
-daha fazla bilgi ve bulgu elde edildiğinde
planların yeniden formüle edilmek zorunda
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kalınmayacağından emin olunması kaydıyla- tüm ölçümler tamamlanmadan planların hazırlanması mümkün olabilecektir. Bu
konu, genellikle önemli yerel hava kirliliği
hallerinde uygulanmaktadır.
• Hava kalitesinin artırılmasına yönelik
planlar hazırlanması:
Yetkili makam, hava kalitesi denetimi ve
modellenmesi işlemlerinin sonuçları ve
ruhsat verme konusunda izleme faaliyeti
sürdürmelidir. Hava kalitesi standartlarına
uyumun sağlanması, ancak, mevzuat, ekonomik araçlar, eğitim ve gönüllülük sözleşmeleri gibi unsurların kullanılması ile
mümkün olacaktır. Ayrıca, yetkili makamlar ile özel sektör işletmecilerinin işbirliği
yürütmesi gerekir. Yetkili makam, gerekli
durumlarda çeşitli ayarlamalar yapmak
üzere, benimsenen yaklaşımların başarısını
denetleyecektir.
• Motorlu taşıtlar ve çeşitli endüstriyel kirlilik kaynağı sınıfları için teknik ve salım
standartlarının oluşturulması ve uygulamaya konulması (bkz. Genel Bakış, 4.1 numaralı Bölüm).
• Motorlu taşıtlarda kullanılan yakıtlar ile
diğer yakıt türleri bileşenlerine ilişkin yasal
düzenlemeler hazırlanması.
• İzin verme ve yürütmeye ilişkin standartların uygulanması (bkz. Genel Bakış, 5.2 ve
5.3 numaralı Bölümler).
• Ozon Tabakasının Korunmasına ilişkin Viyana Sözleşmesi ile Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere
ilişkin
Montreal
Protokolü’nün onaylanması (İklim Değişikliği mevzuatı altında incelenmektedir).
• Sera gazı salımlarına ilişkin envanter oluşturulması ve insan kaynaklı salımların
sınırlanmasına yönelik ulusal programın
hazırlanması (Bu yükümlülük, Avrupa
Birliği üyesi ülkelerin tek tek taraf olduğu,
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulanması ile ilgili-
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dir)(İklim Değişikliği mevzuatı altında
incelenmektedir).
• 1979 tarihli Uzun Menzilli Sınır Ötesi
Hava Kirliliği Sözleşmesi’nin ve 1999 tarihli Gothenburg Sözleşmesi’nin onaylanıp
kabul edilmesi.
Hükümetin, Avrupa Topluluğu direktifleri
bağlamında genel bir politika oluşturması gerekmektedir; örneğin, vergi ve diğer mali unsurların
rolünün belirlenmesi ve hava kalitesine ilişkin hedeflerin yerine getirilmesi konusunda hükümet etkili olacaktır. Buna ek olarak, endüstri ve toplum
tarafından, ürün kontrolü, materyallerin işlenmesi
ve mobil kaynaklara ilişkin salım standartları gibi
konuları ele alan belgeler, çeşitli adımların atılmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda büyük çaplı
masrafların yapılması gerekebilecektir.
Belirlenecek stratejinin, ortam havası kalitesine ilişkin ölçütler ile münferit kaynaklara ilişkin
salım sınırları arasındaki ilişkiyi dikkatli biçimde
göz önünde bulundurması gerekmektedir. Salım
envanter ve dağılım modellemelerinin bu ilişkinin
kurulmasında ve hava kirliliğine ilişkin önceliklerin belirlenmesinin sağlanmasında etkisi olacaktır.
Modelleme, sadece farklı kaynakların mevcut
hava kirliliği seviyesine yaptıkları katkıların ölçülebilmesini sağlamaz, bunun yanında çeşitli salım
oranlarının kaynakta azaltma ile yaratacağı faydaların öngörülebilmesini de sağlar.
Şekil 1’de, hava kalitesi mevzuatına ilişkin direktiflerin uygulanmasında üstlenilen sorumlulukları ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin sırasını
belirleyen bir süreç akış şeması bulunmaktadır.
Haberleşme ve yazışmalara ilişkin faaliyetler, ilgili
görevlerin neredeyse tamamında söz konusu olduğu için bu şemaya alınmamıştır. Uygulamada,
standartlardan sorumlu makam ile düzenleyici
makamın, aynı zamanda planlama ve veri toplama
faaliyetlerine de katılacak olan bir çevre koruma
kuruluşu bünyesinde bütünleştirilmesi olasıdır.
Tüm kurumsal seçeneklerin tek bir akış şemasında
gösterilmesi olası değildir ve benimsenecek olan
model, elde bulunan mevcut kurumsal yapılanma
biçimine bağlı olacaktır.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Büyük bir çeşitlilik gösteren paydaşlar grubu,
hava kalitesine ilişkin konularla ilgili ve bu konulardan etkilenebilecek konumdadırlar. Hava kalitesine ilişkin Avrupa Topluluğu politikaları ve
mevzuatına uyum göstermeye yönelik strateji gelişimi ve uygulamaya konulması aşamasında devreye giren öncelikli paydaşların rolleri, aşağıdaki kutuda belirtilmiştir.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına Bağlı Kurumlar
Ulusal hükümetler, hava kalitesine yönelik Avrupa Topluluğu politikalarından, mevzuata uyum
sağlanması ve sürdürülmesinden nihai sorumlu
konumundadırlar. Hükümetler, ilgili Avrupa Topluluğu belgesinde belirtilmiş ve sorumlu Avrupa
Birliği kurumu ile kararlaştırılmış olan program
ve usul doğrultusunda uyum sağlanmasıyla yükümlü ve görevlidirler.
Uyum sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili asıl
sorumluluk belirli bir ulusal kuruma, örneğin bir
bakanlığa, bir departmana veya çevresel sorumluluğu bulunan bir kuruluşa devredilir. Çalışmalara
öncülük eden bakanlık, mevzuatta belirtilen işlevleri yerine getirmekle sorumlu bir yetkili makam

(veya makamlar) belirleyip tayin etmelidir. Çalışmalara öncülük eden bakanlık, yetkili makamların yükümlülükleri yerine getirebilmesi için gerekli kanuni yetkilere ve (teknik, finansal ve lojistik) kaynaklara sahip olmasını sağlamalıdır. Yetkili makamlara yönelik açıklama, 3.3 no’lu Bölüm’de
ele alınmaktadır.
Ulusal hükümet içerisinde bulunan, enerji,
ulaştırma, endüstri, tarım, turizm, çalışma ve maliyeden sorumlu bakanlıklar gibi diğer bakanlık ve
departmanlar da, kaçınılmaz biçimde, ilgili direktif veya karar doğrultusunda, planlama ve uygulama sürecinin çeşitli aşamalarına müdahil olmaya
ihtiyaç duyacaklardır.
Çalışmalara öncülük eden bakanlık (genellikle
çevreden sorumlu bakanlık), diğer hangi bakanlıkların, ulusal hükümete bağlı kurum ve kuruluşların
Avrupa Topluluğu hava kalitesi mevzuatın ilişkin
planlama ve uygulama faaliyetleri sürecinde müdahil olacaklarını ve yetkilendirileceklerini belirleyecektir. Örneğin, yerel yönetim, ulusal standart belirleyen akreditasyon kuruluşu, ulusal meteoroloji
enstitüsü ve mevcut düzenleyici kuruluşlarının,
Bölüm 2’de belirtilen görevlerin yerine getirilmesi
amacına yönelik hava kalitesi yönetim stratejisinin
geliştirilmesi sürecine müdahil olması gerekecektir.
Her kurumun rolü ve sürece katkısı, çalışmalara
öncülük eden bakanlık ile ilgili kurum tarafından
dikkatlice belirlenmeli ve kararlaştırılmalıdır.
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HAVA KALİTESİ MEVZUATI TEMEL PAYDAŞLARI VE ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi idare (örn. bakanlık veya
departman)

Hava kalitesine ilişkin Avrupa Topluluğu politikalarını ve Mevzuatı’nı
uygulamaya koymak ve uyumu sağlamak.
Çevre, enerji, ulaştırma vs. unsurlara ilişkin ulusal politikayı belirlemek.
Mevzuatı aktarmak ve uygulamaya koymak.
Teknik standartları belirlemek. Vergileri ve mali teşvikleri belirlemek.

Merkezi idare adına faaliyet yürüten
çevresel ve diğer kuruluşlar (örn.
düzenleyici kuruluşlar; ulusal
standart belirleme ve akreditasyon
laboratuvarları; meteoroloji ofisleri;
motorlu araçlara model onayı
verilmesi, düzenli araç muayeneler
ve otoyol araç denetimlerinin
yapılmasından sorumlu kurum),
mesleki sağlık ve güvenlik kuruluşları

Planlama ve düzenleme faaliyetleri ile teknik konulara ilişkin
destekte bulunmak. Endüstriyel kirlilik kontrolü. Hava denetimlerini
gerçekleştirmek, hava kalitesine ve meteorolojik duruma ilişkin veri
toplamak, veri envanter ve modellemeleri oluşturmak. Ölçüm ve
akreditasyon hizmetleri sunmak.

Polis ve Gümrük Makamları

Malların ithalat ve ihracatını, örn. Ozon tabakasını incelten maddelerin
varlığını, kontrol etmek

Kamu Tesisleri

Yakıt kullanımı yoluyla hava kirliliğine ve sera etkisine neden olan
salımlar yapmak.

Bölgesel ve Yerel Yönetim

Trafiği yönetmek. Küçük kaynak salımlarına ilişkin düzenlemeler
yapmak. Denetim ve yerel hava kalitesinin değerlendirmesini yapmak.
Ticaret standartlarını inceleyip değerlendirmek (örn. yakıt kalitesini
ve ozon tabakasını inceltmesi muhtemel maddelerin varlığını kontrol
etmek).

Endüstri ve ticari kuruluşlar: metal
ve madencilik; kimyasal maddeler;
petrol, güç üretimi yakıtları;
endüstride, ulaştırmada (taşıtlarda)
ve konutlarda kullanılan petrol ve
petrol bileşenli yakıtlar (örn. tetra
etil kurşun); güç üretimi; ısınma
araçları, soğutma ve iklimlendirme
ekipmanları; motorlu taşıtlar ve
kirlilik azaltma teknolojileri gibi
unsurlar; atık toplama ve yakmaya
ilişkin unsurlar

Önemli oranda hava kirliliği ve sera gazı salımı gerçekleştirirler. Kirlilik
kontrol ekipmanları ile atık yönetimi ve atık yakma hizmetlerine ilişkin
hükümleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Danışmanlar

Kamu sektörüne ve özel sektöre tavsiyelerde bulunurlar.

STK’lar, medya ve ticaret kuruluşları

Hava kalitesi alanında çalışan uzmanları veya kamu ya da çalışanları
temsil ederler.

Sürücüler ve hane halkı da dâhil
olmak üzere toplum

Önemli oranda hava kirliliği ve sera gazı salımı gerçekleştirirler. Araç,
yakıt, ısıtma sistemi ve ürün (örn. buzdolabı) konularında tercihte
bulunabilirler.

Araştırma kuruluşları, akademi ve
benzeri kuruluşlar

Kirlilik azaltma teknolojileri, iklim değişimi ve ozon tabakasının incelmesi
gibi konularda araştırma yürütürler.

80   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - HAVA KALİTESİ MEVZUATI

3.3 Yetkili Makamlar
Gerekli teknik uzmanlık kalemlerinden bazıları, aday ülkenin çeşitli kurum ve makamlarında
hâlihazırda mevcut olabilir. Ancak bazı alanlarda,
gerekli uzmanlık ve yeterli çalışan sayısına sahip
olunmaması olasıdır.
Mevcut kamu kuruluşları arasında, mevzuatın
gerektirdiğine benzer özelliklere sahip kurumlar
arasında çevre koruma kuruluşları ve yerel yönetimler bulunmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan
gereklilikleri ve hâlihazırda kurumlara dağıtılmış
halde bulunan uzmanlık kalemlerini bir araya getirmek amacıyla, kurumlar arasındaki çalışma ilişkilerini ele alıp belirleme ihtiyacı doğabilecektir.
İşe alınıp eğitime tabi tutulması gereken uzman
kadro için yeni rol ve görevler belirlenebilecektir.
Yetkili makamlar, çeşitli çevre sektörleri arasında bir veya daha fazla işlevi yerine getirmek üzere
tayin edilebilirler. Tüzük ve düzenlemelere ilişkin
olarak, çevre sektörü ile ilgili çeşitli direktiflerle
tesislerin havaya yapacakları salımların ruhsata
bağlanması öngörülebilir. Bu nedenle, hava kalitesi mevzuatı için tayin edilen yetkili makamlar ile
özellikle atık, su ve endüstriyel kirlilik mevzuatı
gibi diğer mevzuatlar arasında kurulması gereken
etkileşim göz önünde bulundurulmalıdır. Bu işlev
ve faaliyetler doğal olarak, bütünlükçü nitelikte
bir çevre koruma kuruluşunu işaret edeceklerdir.
Ayrıca, hava kalitesi yönetimine ilişkin olarak yerel yönetimlere görev verilmesi olasıdır.
Kesişen kısımları olan mevzuatlar kapsamında
faaliyet gösteren yetkili makamların bütünleştirilmesi, tek bir ulusal kurum çerçevesinde gerçekleşebileceği gibi aynı yönetim sistemi altında faaliyet yürüten farklı bölgesel kurumlar şeklinde de
gerçekleşebilir. Bu tip bir yapılanma, birçok alanda yetki çatışmasını önleyebileceği gibi, ortak tesis
ve kaynak kullanımı sayesinde ekonomik açıdan
da daha elverişli olacaktır. Buna alternatif olarak
sektörel bir yaklaşımın benimsenmesi de mümkündür ancak bu durumda, kullanılacak mekanizmanın farklı sektörel makamlar arasındaki işbirliği ve eş güdümü sağlaması gerekecektir. Birçok ülke, bütünleşik çevre koruma kuruluşlarının,
kirlilik kaynaklarına karşı en etkili düzenlemeleri
gerçekleştirdiği kanısındadır.
Stratejik açıdan önemli görevlere ve özel teknik uzmanlığa sahip yetkili makamlar, kıt kaynakların verimli kullanımına ilişkin yaklaşımda tutar-

lılığın sağlanması amacıyla ulusal düzeyde yapılandırılmalıdır. Hukuki çalışmalar, incelemeler ve
taslak hazırlıkları, ulusal planlamalar ve teknik
standartların oluşturulması faaliyetleri bu gereklilik nedenine örnek olarak verilebilir. Yerel deneyimin ve yerel sorumluluğun önemli olduğu noktalarda, örneğin yerel planlama, tesislere ruhsat verilmesi ve denetim yapılması gibi faaliyetler ön
plana çıktığında, yetkili makamların yerel veya
bölgesel seviyelerde yapılandırılması mümkündür.
Hava kalitesi mevzuatında, işlev ve faaliyetlerin
çevre kuruluşu ile yerel yönetim arasında yerel düzeyde bütünleştirilmesi göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur.

3.4 Yerel Yönetim
Bölgesel ve yerel yönetimin, hava kalitesi üzerindeki rolü iki açıdan önemlidir. Birçok ülke,
idari yapılanmasını bölgesel (eyalet, bölge gibi)
veya yerel (yerel planlama makamları veya belediyeler gibi) yönetim birimlerine devretmiştir. Merkeziyetçi olmayan bu yapı, federal ülkelerde daha
güçlü olmakla birlikte diğer ülkelerde de bulunur
ve genellikle, trafik ve konutlardaki ısıtma kazanları gibi unsurlara ilişkin olarak çeşitli hava kalitesi yönetimi faaliyetleri gerçekleştirirler. Sonuç olarak, merkezi hükümete ilişkin düzenlemelerin uygulamaya konulması, hava kalitesine ilişkin Avrupa Topluluğu’nun belirlediği gereklilikleri karşılamak için yeterli olmayacaktır. Hava kalitesine ilişkin çeşitli konuların yerel seviyede çözüme kavuşturulması çok daha kolay ve verimlidir.
Avrupa Topluluğu mevzuatı, yetki ve sorumlulukların ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler arasında bölüştürülmesini şart koşmaz. Ancak bazı faaliyetlerin ulusal seviyede (örneğin, teknik standartların oluşturulması), bazı faaliyetlerin yerel seviyede (örneğin, küçük çaplı hava kirliliği kaynaklarının denetimi) ele alınması daha mantıklı olacaktır.
Bu iki konu arasındaki çeşitli görevler, hem ulusal
hem de yerel seviyede ele alınabilirler.
Bölgesel veya yerel yönetimin birden fazla role
sahip olması halinde, beklenti örtüşmesi ve çatışması olasılığı vardır. Bu durum, yerel yönetimin
hem çeşitli hava kalitesi düzenlemeleri yapma görevine hem de bölgesel ısıtma merkezi ve atık yakma tesisi gibi ortak tesislerin işletilmesi sorumluluğuna sahip olması hallerinde ortaya çıkacaktır.
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Bazı ülkeler, her biri hava kalitesi yönetimi konusunda tek tek sorumluluk sahibi olan birçok küçük belediyeye sahiptir. Bu birimler, Avrupa Topluluğu mevzuatında öngörülen yüksek standartlara
erişilmesi için yetersiz kalmaktadır: çünkü bu birimler ya ilgili uzman çalışanlara ve teknolojilere
sahip değildirler ya da esas olarak kendi sınırları
ötesinden gelen hava kirliliğine maruz kalmaktadırlar. Bu durumda; işbirliğini çok daha az masraflı hale getirecek yeterli sayıda mobil ve sabit hava
kalitesi kaynağına sahip coğrafi gruplaşmalar oluşturulmasında, belediyeler arasında işbirliği ağı kurulması faydalı olacaktır.
Bölgesel yaklaşıma ağırlık verilmesi isteniyorsa, belediyeler arasındaki işbirliğinin gerçekleşmesi için yeterli zeminin sağlanması amacıyla, yerel
yönetim kuruluşlarının tabi olduğu mevcut politika, mevzuat ve idari çerçevenin gözden geçirilmesi gerekecektir. Kaynak dağılımı ve sorumluluk
gibi konuların uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak için, ortak girişimler ve dernekler ile yerel
yönetim birimleri arasında yapılan gönüllü sözleşmelerin doğasının dikkatli biçimde incelenmesi
gerekmektedir.

3.5 Özel Sektörün Katılımı
Özel sektör kuruluşları temiz hava yönetimi
konusu ile birçok açıdan ilgili olabilmektedirler,
örneğin:
• Havaya kirletici salımı yapan potansiyel
aktörler olarak (baskın unsur).
• Faaliyetlerini yürütmek için temiz havaya
ihtiyaç duyan imalatçılar veya hizmet sunucular olarak.
• Hava kalitesi yönetimi ile ilgili diğer hizmetlerin sunucuları olarak (ortam havası
kalitesi ve havaya yapılan salımlara ilişkin
ölçüm ve kontrol ekipmanları).
• Tesislerdeki yatırımcılar olarak.
• Yeni malzeme, metot ve tekniklerin geliştiricileri olarak.
Çevresel uygulamalarda benimsenen yeni bir
yol, test etme, örnekleme ve inceleme faaliyetlerinde özel kuruluş kullanımının artışını öngörmektedir. Örneğin, bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki taşıtların yola elverişliliğine ilişkin testler özel
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sektör tarafından gerçekleştirilir. Bu gibi durumlarda, özel sektör girişimlerinin akredite olması ve
faaliyetlerinin yetkili devlet makamınca takip altında tutulması gerekmektedir. Bazı ülkelerde ise,
önceden devlete ait olan laboratuvarlar ve hava
kalitesi denetimini gerçekleştiren sözleşmeli alt
kurumlar özel sektöre devredilmiştir.
Özel sektör, (elektrik santralleri, yolcu ve yük
taşımacılığı gibi) sabit ve mobil kaynaklara sahip
özelleştirilmiş endüstri ve hizmet kalemlerinin etkililiğinde yapısal gelişmeler yaratarak yüksek finans desteği sunabilir. Bazı ülkelerde yaşanan deneyimler, her ikisi de kamuya ait olan kirletici ile
düzenleyici kurumu birbirinden ayırmanın, kirlilik salımına ilişkin düzenleme ve uygulamaların
daha etkili biçimde gerçekleşmesine yol açtığını
göstermiştir. Başarılı her özelleştirme programı,
etkin bir düzenleyici sistem (uygulama ve yaptırım gücü) ile desteklenmelidir. Tüm kuruluşlar,
mülkiyet durumuna ve idari yapıya bakılmaksızın
aynı hukuki düzenlemelere tabi olmalıdır.

3.6 Bilgilendirme ve İstişare
Hava kalitesi yönetimi mevzuatının planlanması ve uygulamaya konulması, hükümet, yetkili
makamlar ve diğer menfaat sahipleri arasında bir
eş güdüm sağlanmasını gerektirir. Haberleşme konusu, mevzuatın etkin biçimde uygulamaya konulabilmesi için önemlidir.
Hava kalitesine yönelik bir stratejinin geliştirilmesi sırasında, mevzuatının her boyutu ve uygulamaya konulmasına ilişkin tüm önerilerin kabul edilebilir ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla, tarafların görüş ve düşüncelerini
ulusal hükümete ulaştıracak bir haberleşme programının oluşturulması gerekmektedir. Görüşlerine danışılacak taraflar, en azından paydaşlar listesinde belirtilmiş olanları içermelidir. Örneğin,
yeni standartlar ve hukuki düzenlemeler konusunda ulusal hükümetlerin sanayi sektörüne danışmaları Avrupa Birliği ülkelerinde sık rastlanan
bir durumdur. Bu, endüstrinin, yapılan önerilerin
mesleklerine yapabileceği potansiyel etkiyi hükümete bildirebilmesine, önerilen usul ve tekniklerin uygulanabilirliği gibi konularda hükümete
teknik tavsiyelerde bulunulabilmesine ve yeni hukuki düzenin sunulması için yapılacak planlamaların başlamasına yarayacaktır.
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Hava kalitesi yönetimine ilişkin strateji belirlendikten sonra, yetkili makamların, konu ile ilgisi
bulunan çeşitli kuruluşlarının görevlerini desteklemesini sağlayacak haberleşme kanallarının kurulması gerekecektir.
Hükümet, havaya yapılacak salımların kontrolüne ilişkin kılavuz notları güncellemek, kirlilik
kaynaklarının performans artırımı yönünde teşvik
etmek, mevcut veya yeni hava kalitesi yönetim politika ve mevzuatı konularında endüstri, STK’lar
ve toplum gibi paydaşlar ile diyaloga devam etme
ihtiyacı duyacaktır.
Uzun vadede, hava kalitesi yönetimine ilişkin
Avrupa Birliği ilkelerine uyum sağlanması sürecinde hükümet, endüstri ve tüketiciler gibi farklı
kuruluşların çevreye verdikleri önem ve çevreyle

ilgili tutumlarında çeşitli değişikliklere gidilmesi
ihtiyacı ortaya çıkabilecektir. Eğitime ve farkındalığın artırılmasına ilişkin bir program oluşturulması gerekecektir. Örnek olarak, STK’ların hava
kalitesine ilişkin kamusal tartışmalara olumlu katkılarda bulunması beklenebilir ve bu yönde teşvik
edilmeleri gerekir. Mesela Birleşik Krallık’da, Ulusal Temiz Hava ve Çevrenin Korunması Derneği
adlı önde gelen bir uzman STK, ‘Çevre, Ulaştırma
ve Bölgeler Departmanı’na bağlı Çevresel Eylem
Fonu’ndan aldığı destekle, konuya dair bir web sitesi oluşturmuştur.
Paydaşlarla istişare çalışmaları, bilgilendirmenin bir diğer unsurunu oluşturur. Çeşitli direktifler, üye devletleri, toplumun bilgiye erişimini sağlama yükümlülüğü altında bırakır.
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4. Teknik Hususlar

4.1 Teknik Standartların
Kabulü
Bir örnek yaklaşım sağlanması amacıyla ulusal
düzeyde teknik standartlar benimsenmelidir. Bu
standartlar, motorlu taşıt yakıtları, endüstriyel tesisler ve faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik salımlarına ilişkin Avrupa Topluluğu direktiflerinde
belirtilen gerekliliklerle uyum göstermelidirler
(Yayının endüstriyel kirliliğin kontrolü ile ilgili
bölümüne bakınız). Yine bu standartlar, ülkedeki
en iyi mevcut uygulamaları ve salım kaynaklarının
işletmecilerine uygulanan ekonomik kısıtlamaları
göz önünde bulundurmalıdır. Bazı durumlarda,
ulusal makamların uygulanacak teknik standartları belirlemeye yönelik takdir yetkisi vardır. Ancak
belirlenen bu standartlar, hedeflenen sonuca ulaşılması için direktiflerde belirlenen standarttan
daha az bağlayıcı olmamalıdır. Diğer durumlarda
(örneğin, motorlu taşıt yakıtlarının bileşenlerine
ilişkin direktiflerde) uygulanacak standartlar, direktiflerde kesin biçimde belirlenmiştir ve bağlayıcılığı ile ilgili herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır; çünkü üye devletler arasındaki çeşitlilikler, bir örnek piyasa işlevine engel olacaktır.

4.2 Ortam Havası Kalitesinin
İzlenmesi
Mevcut hava kalitesine ilişkin doğru bilgiler,
gerekli oldukları durumlarda hava kalitesine yönelik gelişmelerin yönetimi ve planlanması ve hava
kalitesinin tatmin edici seviyeye ulaştığı yerlerde
bu kalitenin sürdürülmesi için bir başlangıç noktasıdır. İzleme ve denetim faaliyeti devlete ait laboratuvarlar ile özel danışmanlar, yerel makamlar veya
meteoroloji enstitüleri eliyle gerçekleştirilebilir.
Birçok durumda, bu faaliyet finansmanı, merkezi

84   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

hükümet tarafından sağlanmaktadır. Merkezi hükümet, izleme stratejisinin, özellikle izleme istasyonları konumu ve uygulanacak izleme usullerinin
belirlenmesi ve onaylanması ile kalite kontrolü
sağlanmasında görev alacaktır. Modelleme teknikleri, mevcut hava kalitesinin değerlendirilmesinde
kullanılabilir. Modeller, yüzlerce bölgeden gelen
kaynağı belirli kirleticilerin yoğunluğunu, tek bir
ölçüm ile aynı maliyetle hesaplayabilmektedir. Her
ne kadar Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi modelleme tekniklerinin kullanılmasına izin verse de modelleme usulleri ve kullanılacak teknikler hakkında
herhangi bir bilgi verilmemektedir.
İzleme ve denetimde kullanılacak ekipmanın
dikkatli biçimde seçilmesi yaşamsal önem taşır.
Öncelikli gerekliliklerden biri, uygulanacak işlemin direktiflerde belirtilen ve değerlendirmeye alınacak olan limit ve kılavuz değerlere uyum göstermesidir. Bu, tespit limitlerinin ve ortalama çıkarma periyotlarının uygun şekilde düzenlenmesi anlamına gelir. Kısa ortalama alma periyotları ve düşük tespit limitleri, izleme faaliyetine ilişkin gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimler olarak göz
önünde bulundurulmalıdır. Bunlar, insan sağlığıyla ve kaynaklarda belirtilen diğer çevresel etkilerle
ilgili olabilir. Toplanan verinin, hava kalitesinin
sağlığa etkileri üzerinden değerlendirilmesi, kirleticilerin yayılımı ve modellerin güncellenmesi gibi,
mevzuattaki standardın karşılanmasına ilişkin çalışmalardan başka amaçlarla kullanılabileceği olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. İzleme ve denetim ekipmanlarının seçilmesi sırasında dikkate
alınacak diğer önemli etkenler şunlardır:
• Kullanım kolaylığı.
• Genişletilebilirlik (temel olarak veri işleme
ekipmanları için).
• Güvenilirlik.
• Dayanıklılık.
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• Mevcut donanım ve yazılımlara uyum
gösterme.
• Eğitime ve dokümantasyona uygunluk
(devre şemaları ile birlikte).
• Yedek parça, garanti, satış sonrası servis
olanakları (bakım ve gerekli durumlarda
ayarlama).
İzleme ve denetim faaliyetlerinde kullanılan
tüm veri işleme ve muhafaza sistemlerinin, işletim
ve uyum açısından gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamaya yeterli olmasının sağlanması
tavsiye edilmektedir. Bu, ilgili siteleri merkezi şekilde kontrol eden telekomünikasyon hatlarında
veya veri muhafaza ünitesinde bir arıza yaşanması
halinde ham verilerin, izleme faaliyetinden itibaren en az birkaç gün ve tercihen birkaç hafta muhafaza edilebilmesini de kapsar.
Yüksek seviyedeki kirleticileri takip edebilmek
amacıyla, özellikle rüzgâr hızına ve rüzgâr yönü ve
olası ise güneş kaynaklı radyasyon ve hava sıcaklıklarına ilişkin meteorolojik verilerin edinilmesi
gerekmektedir. Bu veriler, direktifte gerekli tutulmamıştır, ancak modelleme için gereklidir ve üye
devletin dışından gelen kirletici kaynaklarının belirlenmesinde faydalıdır.

4.3 Kalitenin Teminatı
Ortam havası kalitesine ilişkin (doğrudan izleme veya modelleme yoluyla yapılan) ölçümler ve
değerlendirmeler ile salımlara ilişkin ölçümler konusunda önemli kararlar almak gerekebilecektir.
Planlama ve daha ileri aşamalarda alınacak bu kararlar, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin devam etmesine ve hava kirliliğinin azaltılmasına ve
önlenmesine ilişkin masrafları ilgilendirebilecektir.
Daha küçük bir ölçekte, yakıtlardan alınan
numunelerin ve motorlu araçların performansının
kalitesine ilişkin ölçümler, bunların kabul edilebilir olup olmadığını belirleyecektir. Bunun da
tüketiciler tarafından üstlenilen masraflara etkisi
olacaktır.
Bu doğrultuda, tüm bu usul ve faaliyetlerin
objektif ve bağımsız bir kalite denetiminden geçmesi çok önemlidir. Objektiflik kriteri -ki bu kriterin gerçekleşme şartlarından biri bağımsızlığın
sağlanmasıdır- kamunun, tüketicilerin, diğer potansiyel kaynak işleticilerinin ve Avrupa Topluluğu mevzuatı ile ulusal mevzuatın adil ve tutarlı biçimde uygulandığı diğer üye devletlerin güvenini
kazanmak konusunda önem taşır.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Genel Bakış
Hava kalitesine ilişkin kanun, tüzük ve diğer
yasal düzenlemeler, öngördükleri amaçlara ulaşılması açısından yeterli değildir. Bunlara etkililik kazandırılması için çeşitli adımların atılması ve yaptırım gücünün sağlanması gerekmektedir. Bu durum, yeterli sistem, usul ve kaynakların tahsis edilmiş olmasını gerektirir.
Yasal düzenlemeler yapma fonksiyonunun,
dört temel amacı vardır:
• Ortam havası kalitesi ve belirli kaynaklardan havaya yapılan salımlara ilişkin standartların belirlenmesi.
• Hava kirliliğine yol açan çeşitli faaliyetlerin
izin ve ruhsata bağlanması.
• İzin ve onay şartlara uyum gösterilmesi için
izleme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
• Mevzuata uyum gösterilmediği durumlarda zorlayıcı önlemler alınması.

5.2 Yetkilendirme ve
İzinlendirme
Çeşitli potansiyel hava kirliliği kaynaklarının
bir tür izin, ruhsat veya onay sistemine tabi tutulması gerekmektedir. Uygulanacak sistemin türü,
temel olarak kirliliğin kaynağına bağlı olmalıdır.
Üye devletlerden bazıları, havaya yapılan salımların kontrolünü, bu direktifte öngörülen ruhsat ile
bütünleştirmiştir. Yetki ve ruhsatlara ilişkin sistem, IPPC Direktifinin (2008/1/EC) uygulamaya
konması için oluşturulan sistemin bütünleyici bir
parçası niteliğinde olmalıdır.
Sabit salım kaynaklarının ruhsatlandırılması
faaliyetleri genellikle ulusal çevre koruma kuruluşu
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tarafından gerçekleştirilmektedir ancak; konu ile
ilgili sorumluluk, kurumun sahip olduğu (kapsamlı salım kaynakları ile ilgilenen) yerel şubeler
ile (küçük salım kaynakları ile ilgilenen) yerel makamlar arasında bölüştürülebilir. Bu sorumluluk
bölüşümü net bir şekilde yapılmalı ve ilgili kaynağın türü, ölçeği ve işlenen malzemelerin türü esas
alınmalıdır (kullanılan enerji oranı veya malzeme
girdileri üzerinden belirlenir). Yerel makamların
sorumlu olduğu durumlarda, ülke çapında bir örnek yaklaşım sağlanabilmesi için ulusal seviyede
açık teknik rehberlerin oluşturulması tavsiye edilir.
Kapsamlı salım kaynaklarına sahip daha geniş ülkelerde, bu kaynaklara ruhsat vermekle yükümlü
memurlar için rehberlerin hazırlanması tavsiye
edilir.
Motorlu taşıtların tip onaylarına yönelik işlemlerin bir test laboratuvarı tarafından yürütülmesi
ve ulusal araç tescil usulleri ile bütünleştirilerek uygulamaya konulması gerekmektedir. Motorlu araçlara ilişkin düzenli salım testleri, aracın yola uygunluğuna ilişkin tescil usullerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecektir. Aracın yola uygunluğuna
ilişkin kontrol mekanizmalarının oluşturulmamış
olması halinde, test ve kontrol merkezlerinin oluşturulması ve test usullerinin araç ruhsatlandırma
süreçleri ile bütünleştirilmesi gerekmektedir.
Bazı ülkelerde, çeşitli hava kirliliği kaynaklarının işletilmesine, sadece hava kalitesinin tatmin
edici seviyede olduğu durumlarda izin verilmektedir. Bu yaklaşım Paris’te uygulanmakta, hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu günlerde sadece düşük salım seviyesine sahip (ve yeşil disk ile tescillenmiş olan) motorlu taşıtların faaliyet göstermesine izin verilmektedir.
İthal edilen yakıtların bileşenleri, gümrük memurlukları tarafından incelenecektir. Bunların yeterli test bilgisiyle donatılmaları gerekir. Üye devletlerde imal edilenler ile perakende satışa sunulan yakıtlar teste tabi tutulacaklardır. Bu faaliyet, yerel

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - HAVA KALİTESİ MEVZUATI

makamlara bağlı denetçiler ve ticaret standardı memurları gibi görevliler tarafından yürütülecektir.

5.3 İzleme, Denetleme ve
Yaptırım
Ruhsat verme konusunun yanı sıra, Avrupa
Topluluğu mevzuatının bu mevzuata ilişkin gerekliliklerine uyum göstermeye yönelik izleme, denetim ve yaptırım gücünün de, IPPC Direktifi gereklerinin karşılanması için hazırlanan çalışmanın bütünleyici bir parçası haline getirilmesi gerekir. Sabit potansiyel bir kirletici kaynağa verilmiş olan
mevcut ruhsata, hava kalitesi standartlarının ihlal
edilmemesini garanti altına alacak bir şart eklenebilir. Ancak uygulamada, bir kirlilik kaynağının bu
tür bir standart ihlali ile isnat edilmesi kolay olmamaktadır. Zira ilgili işletmecinin aleyhine olan yeterli meteorolojik veriler ile arka plan bilgilerine
ulaşılması zor olabilmektedir.
Faaliyet izinlerinin, kapsam dâhilindeki bir
veya daha çok kirletici türüne ilişkin salım oranlarına dair limitleri içermesi kullanışlı olacaktır. Hatta bazı kirleticiler ve kaynaklar açısından izinlerin
bu şekilde verilmesi Avrupa Topluluğu direktifleri
ile uyumun sağlanması için bir gerekliliktir. Faaliyet onayları, kirlilik kaynaklarının işletmecilerinin,
salım oranlarının izlenmesi için çeşitli faaliyetler
yürütmelerini veya kendileri adına yürütülmesini
sağlamalarını gerektirebilecektir. Bu tür izleme
faaliyetleri, elde edilen verilerin geçerliliğinin sağlanması amacıyla bir kalite güvence rejimi altında
yürütülmelidir.
Yapılacak izleme faaliyetinin türü, ilgili kirleticinin veya kaynağın doğasına ve çapına uygun olmalıdır. Bazı durumlarda, birkaç ayda bir gerçekleştirilen, sürekli olmayan izlemeler tatmin edici
olabilmektedir. Bu, özellikle süreç işletim parametrelerinin uzun bir süre durağan olduğu ve insan sağlığına zararlı ilgili kirleticilerin (örn. ağır
metaller) oranının yine uzun süre ortalama bir seviyede bulunduğu, zirve seviyeye ulaşmadığı hallerde geçerlidir. Bir faaliyetin, havaya yapılacak
potansiyel kirlilik salımları konusunda zaman
içinde ciddi değişiklikler göstermesi (örn. hammadde kullanılarak gerçekleştirilen ve kalite konusunda belirgin şekilde değişkenlik gösterebilen
kesikli faaliyetler) ve ortaya çıkan kirliliğin insan

sağlığını ve çevreyi kısa vadede etkileme ihtimalinin bulunması halinde (örn. sülfür dioksit), izleme faaliyetinin sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. Belirli durumlarda, faaliyeti kontrol etmek
için ölçümü yapılan parametreler (örn. oksijen seviyeleri ve yakıt kalitesi), salım oranlarının ölçümü için kullanılan parametrelerin yerine geçebilir.
Yetkili makam, denetim sürecinin bir parçası olarak, izleme faaliyetlerinin kabul edilebilir standartlarda gerçekleşip gerçekleşmediğini ve salım
oranlarının faaliyet izninde verilen sınırlara uyup
uymadığını denetleyecektir.
Faaliyet onayında belirtilen konulara bir aykırılık olması halinde yetkili makam, uyumu sağlamak için kendi takdir yetkisi dâhilindeki seçeneklere başvuracaktır. Bu seçenekler, faaliyetin (izleme işlemleri, salım oranları veya her ikisine ilişkin
olarak) iyileştirilmesine yönelik gayrı resmi uyarılardan resmi taleplere veya tesisin kapatılması ve/
veya kovuşturmaya tabi tutulmasına kadar uzanmaktadır. Yaptırım seçeneklerinin, gerçekleşen ihlalin derecesi doğrultusunda uygulandığı aşamalı
bir yaklaşım, en verimlisi olacaktır. İşletmecinin
karşılaştığı teknik problemlerin anlaşılması ve
önerilen çözümlerin, süre, uygulanabilirlik ve maliyet açısından değerlendirilebilmesi amacıyla, denetçinin ve denetim ekibinin yeterli teknik bilgiye
ve anlayışa sahip olması gereklidir.
Yetkili makamın teknik denetimlere yönelik
işlevini, yaptırım gücü uygulama işlevinden ayrı
tutmak yararlı olacaktır. Bu, teknik denetçilerin
işletmeci ile iyi bir ilişki kurabilmelerini ve doğrudan kapatılma veya kovuşturma kararından sorumlu olmalarının yaratacağı gerginliğin giderilmesini sağlayacaktır.

5.4 Veri Toplama ve
Raporlama
Tam ve etkili veri toplama ve raporlama konuları hava kalitesi yönetiminin temel unsurlarındandır. Birçok direktif, uygulamaya konulma sürecine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu’na rapor
sunmayı gerektirmektedir. Hava kalitesinin izlenmesine yönelik direktifler söz konusu olduğunda,
sonuçların ve uyum seviyesinin hem Avrupa Komisyonu hem de topluma duyurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, 2004/461/EC sayılı Avrupa
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Komisyonu Kararı, 96/62/EC, 1999/30/EC,
2000/69/EC ve 2002/3/EC sayılı Konsey Direktifleri kapsamında hava kalitesi değerlendirmelerine ilişkin olarak sunulacak yıllık raporların şartlarını belirlemektedir. Ancak bu karar, ortam havasındaki ağır metallere ilişkin dördüncü kardeş direktifin rapor gerekliliklerini kapsamaz. Avrupa
Komisyonu, rapor faaliyetini 2007 yılını da kapsayacak şekilde bu direktif dâhilinde gönüllü hale
getirmek üzere çeşitli değişiklikler yapmaktadır.
2009 itibarıyla bu rapor faaliyeti, Ortam Havasında Bulunan Ağır Metallere İlişkin Direktif için de
zorunlu hale gelecektir.
Toplanan veriler, veri arşivine eklenmeden önce
kalite kontrol denetiminden geçirilmelidir. Bu veriler arşive eklendikten sonra, yüksek kirlilik döneminin analiz edilmesi ve hava kalitesinde zaman
içerisinde gerçekleşen eğilimlerin saptanması için
kullanılabilmektedir. Verilerin seri biçimde temin

edilmesinin gerekli olduğu durumlarda (örneğin,
ozon miktarı konusunda toplumu uyarmak gerektiğinde), kalite güvencesine ilişkin tüm adımların
atılması mümkün olmayabilir. Bu hallerde veriler,
açıklayıcı beyanlar ile birlikte sunulmalıdır.
Kirlilik kaynaklarından çıkan salım oranlarına
ilişkin veriler (ve trafik akışı verileri gibi bunların
yerine geçebilecek olan veriler); örneğin, yüksek
kirlilik dönemlerine ilişkin ulusal ve bölgesel çapta kapsamlı tablolar hazırlanması için gerekli olacaktır. Büyük çaplı kirlilik kaynaklarının, faaliyet
onayları doğrultusunda salımlarına ilişkin verileri
toplaması, denetlemesi, muhafaza etmesi ve ilgili
makamlara sunması gerekmektedir.
Bazı direktiflerde, sınır ötesi hava kirliliği
açısından üye devletlerin birbirlerini bilgilendirmelerini ve danışmalarını öngören hükümler
bulunmaktadır.

Aşağıda, raporlamalara yönelik temel gerekliliklere ilişkin, özet niteliğindeki bir kontrol listesi
bulunmaktadır.
• Her bir direktif doğrultusunda, kabul edilmiş olan ulusal kanuni düzenlemelerin hükümleri.
• Direktiflere uyum göstermek amacıyla atılan teknik adımlar.
• Direktiflerin hükümleri doğrultusunda onay verme yetkisi verilmiş makamlar ve bu makamlarca onaylanan
ekipman.
• Direktifler doğrultusunda yapılan ve uygulanan kanuni değişiklikler.
• Direktiflerin hükümleri doğrultusunda kullanılan ekonomik araçlar.
• Belirlenen limit veya hedef değerleri aşan ortam havası kirliliği seviyesi.
• Numunelerin elde edildiği alanlar ve analiz yöntemleri de dâhil olmak üzere, ortam havası kalitesinin
değerlendirilmesinde kullanılan metotlar.
• Direktiflerde belirtilenlere ek nitelikte ortam havası kalitesi standartlarını belirlemeye yönelik öneriler.
• Üye devletlerin egemenlik alanları içerisindeki hava kirliliği seviyelerine ilişkin raporlar.
• Kirleticilerin alarm eşiğini aşması halinde topluma ivedi bildirimde bulunulması.
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
6.1 Uygulama Çalışmalarının
Önceliklendirilmesi
Aday ülkeler, tüm Avrupa Topluluğu mevzuatının iç hukuka aktarılması konusunda Avrupa
Komisyonu ile birlikte bir süre çizelgesi kararlaştırmalıdır. Ancak, birçok mevzuat kaleminden aktarılacak ve uygulamaya konulacak olanlara ilişkin
bir öncelik sıralaması yapılmalıdır.

6.1.1 Hukuki Konular
Hava kalitesi mevzuatında, Hava Kalitesi Çerçeve Direktifinin (96/62/EC) uygulamaya konulmasına öncelik verilmelidir. Bu direktif, kardeş
mevzuat için bir temel oluşturmakta ve bunları
yapılandırmaktadır. Hava kalitesi çerçeve mevzuatının uygulamaya konulması, IPPC, atıklar ve raporlamalar gibi konulara ilişkin diğer kilit mevzuatlar ile bağlantılı biçimde gerçekleştirilmelidir.
Montreal Protokolü’nde yer alan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler’e ilişkin Konsey Kararı(88/540/EEC) gibi uluslararası içeriğe sahip hukuki düzenlemelere de öncelik verilmelidir. Uygulamada, bu tür hukuki araçların yürürlüğe konması için gerekli adımlar, gerekli uluslararası sözleşmelerin kabul edilmesinden sonra atılmaktadır.
Sözleşmelerin onaylanmasının ardından, bunlara
uyum göstermek zorunlu hale gelir. Bu yüzden
aday ülkelerin bunları kendi takvimleri doğrultusunda bağımsız biçimde uygulamaya koyması
gerekmektedir.

6.1.2 Maliyet-etkinlik
Maliyet veya harcama karşılığında birim olarak en fazla çevresel faydayı yaratma potansiyeline
sahip olan faaliyet ve adımlar, daha düşük bir
fayda-maliyet oranına sahip olanlara tercih edilmelidir. Ancak, yeni tesisler için büyük çaplı har-

camalar gerektiren yatırımlar göz ardı edilmemeli
ve ertelenmemelidir. Bu nedenle aday ülkeler, bu
mevzuatın nihai takdimi için yapılacak kalkınma,
finansman ve inşaat adımlarını planlamalı ve hem
endüstriyi hem de toplumu bu mevzuat için hazırlamalıdır. Ancak genel olarak, ortam havası kalitesine ilişkin mevzuatın uygulanmasından doğan
masraflar azaltılmış haldedir. Aday ülkelere, iki
adet bütünleşik çerçeveden birini seçme olanağı
tanınmıştır. Bunlardan biri, yeni kabul edilen
2008/50/EC sayılı Direktif doğrultusunda mevcut ortam havası kalitesi mevzuatını aynı çerçeve
içerisinde ele almaktadır. Diğeri ise, aday ülkelerin mevcut mevzuat doğrultusunda hâlihazırda
çaba sarf etmiş olduğu hallerde, ortam havası kalitesine ilişkin ilgili tüm limit değerleri taşıyan tek
bir yasal düzenleme oluşturulmasıdır. Bu iki seçeneğin temel mantıkları ve içerdikleri hükümler
benzer niteliktedir; aralarındaki fark düzenlemeye
konu olan kirleticilerde ortaya çıkmaktadır.
Maliyetleri uygun hale getirmek için uygulanabilecek anahtar yöntemlerden biri, direktiflerin uygulamaya konulma sürecini aşamalara bölüp endüstrinin yeni gerekliliklere karşılık verebilmesi için
süreye sahip olmasını sağlamaktır. Bu; yatırımların,
uygulamanın erken safhalarında belirli kirlilik kalemlerine odaklanmasını sağlayacaktır. 99/30/EC
sayılı Direktifin uygulamaya konulması bu yaklaşıma uygundur. Bu direktif doğrultusunda, az sayıdaki büyük çaplı kirlilik kaynağına yoğunlaşılarak,
ortam havasındaki SO2 ve parçacık konsantrasyonlarına ilişkin hedefler gerçekleştirilebilecektir.
Uygun maliyeti sağlamak için atılacak adımlardan bir diğeri, mevcut direktiflerin yerine daha
bağlayıcı ve katı direktiflerin getirilmesidir. Böyle
bir durum söz konusu olduğunda; mevcut direktifin uygulanmasına ilişkin takvimi oluşturmaya
daha az öncelik verirken, daha katı standartlara
yönelmek, bu standartları yeni yapılara uygulamak genellikle maliyet açısından daha uygun olur.
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6.1.3 Ekonomik Konular
Birçok direktifin uygulamaya konulmasından
doğan masraflar, hükümetten ziyade, endüstri
ve toplum için mali yük oluşturmaktadır. Yeni
hükümleri -direktiflerin uygulamaya konulması
sırasında- kurulan tesisler için ilk günden itibaren,
mevcut tesisler için ise ileriki tarihe yönelik
geçerli hale getirmek faydalıdır. Bu yaklaşım,
olumsuz ekonomik etkileri büyük oranda azaltacaktır; çünkü mevcut tesislerin çoğu, bu müdahale sürecinde salt ekonomik nedenlerle kendilerini
yenileyebileceklerdir.
Mobil kaynakların yarattığı salımlara ilişkin
direktiflerde, motorlu taşıt imalatçılarının,
hâlihazırda yeni düzenlemelere uyum gösteren yenileri ile rekabet edebilmeleri için birkaç yıllık bir
süre gerekecektir. Eski araçlar normal ekonomik
faaliyetler içerisinde yenileriyle değiştirilecek ve
yaklaşık on yıllık bir süre sonunda motorlu araç
filosu, eski tip araçlara sahip olanlara büyük maliyetler yaratmadan yenilenmiş olacaktır.

6.1.4 Çevresel Konular
Ortam havası kalitesi standartları belirlenirken, hassas ekosistemlere zarar gelmesini önlemek
veya mevcut zararı engellemek amacıyla, özel
çevresel koruma gerektiren alanların belirlenmesi
gerekir. Bu tür bir korumaya, biyoçeşitliliğin
sürdürülmesi için de ihtiyaç duyulabilir. Benzer
şekilde, kalkınma faaliyetleri sonrasında hava kirliliğinde artma olması beklenen, özellikle endüstriyel ve kentsel alanlar için sınırlamaya gidilmesi
gerekebilecektir.
Çerçeve direktif, üye devletlerin (kentsel alanlar gibi çeşitli “yığılma” alanları da dâhil olmak
üzere) belirli alanlarda ortam havası kalitesine ilişkin ölçümler yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu
alanlara en büyük öncelik verilmelidir; çünkü
hava kalitesi problemlerinin en yoğun yaşanacağı
alanlar buralardır. Kaynak israfına ve potansiyel
yanlışlıklar içeren veri üretimine yol açmamak
için, kalite güvence adımları atılıp uygulamaya
konulmadan izleme gerçekleştirilmemelidir. Değerlendirmelerde kullanılacak tüm verilerin kalite
güvencesine sahip olması gerekir, çünkü tersi durumda ortaya çıkacak sonuçlar büyük çaplı masrafa neden olabilecektir. Bu izleme faaliyetlerinin
sonuçları doğrultusunda, limit değerlerin nerde
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aşılıp aşılmadığı belirlenebilecek ve gerekli yerlerde izleme, denetim ve diğer değerlendirme yöntemleri uygulanabilecektir. İzleme faaliyetlerinin
veya ortam havası kalitesine ilişkin modellemenin
ülke çapında gerçekleştirilmesine gerek olmayabilir, ancak her alan üzerinde değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirmeler açık biçimde objektif
olmalı ve zaman kaybına yol açmamalıdır. Bu değerlendirmeler, sabit salım kaynakları, nüfus, ulaştırma ve daha detaylı değerlendirmelerin yapıldığı
diğer bölgelerden alınan sonuçlar ile yapılan karşılaştırmalar gibi unsurlara dayandırılabilir.
Hava kalitesinin iyileştirilmesi gereken her yerde; örneğin, belirlenen sınır değerlerin aşıldığı yerlerde, planlamaya ilk öncelik verilmelidir. Bu türden çok fazla alanın bulunması halinde öncelik sıralamaları, her bir alanda kirlilikten etkilenen kişi
sayısı ve bu alan için belirlenen limit değer ile mevcut değer arasındaki farkın büyüklüğü üzerinden
gerçekleştirilebilir. Birçok örnekte, modellemeler
farklı salım azaltma etkilerinin öngörülmesi ve en
fazla kabul edilebilirliğe sahip çözümün belirlenmesine yardımcı olacaktır. Oluşturulan modellemeler, güncel ve doğru salım envanterine dayandırılmalıdır. Mevcut çözüm seçeneğinin kabul edilebilirliği, maliyet, sosyal faktörler (yeni çalışanların
işe alınması) ve uygulamanın çabukluğu gibi unsurlar üzerinden ulusal, bölgesel ve yerel ölçütler
ile değerlendirilecektir.
Teknik standardın oluşturulması (örn. yakıt
kalitesi ölçümleri veya salım gözetimi) ve ilgili kalite güvence usullerinin formüle edilmesi, bu standartlar yayınlanmadan veya düzenlenmesi gereken kuruluşlar ile kirlilik kaynaklarına uygulanmadan önce gerçekleştirilmelidir. Uluslararası
standart dikkate alınmalı, zaman ve kaynak tasarrufu yapılmalı, Avrupa Komisyonun, diğer ülkelerin ve toplumun kabulünü sağlamak için gerekli
olan her yerde uygulanmalıdır. Teknik standartlar,
paydaşlara etkin biçimde duyurulmalı ve tarafların hukuki çerçeve hakkında fikir sahibi olması
sağlanmalıdır. Örneğin, ruhsatsız işletmeciler, zaman içerisinde karşılamaları beklenen standarttan
en kısa sürede haberdar edilmelidir.
Çok fazla kirlilik kaynağının ruhsatsız veya tatmin edici olmayan biçimde faaliyet göstermesi halinde bunların yetkili makamın kontrolüne alınması ve öncelik sıralamasına tabi tutulması gerekebilecektir. Kalabalık nüfuslu veya çevresel açıdan hassas
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bölgelerde faaliyet yürüterek hem salım sınırlarını
aştıkları hem de ortam havası kalitesi standardına
uyum göstermedikleri tespit edilen büyük çaplı kirlilik kaynakları öncelikle ele alınmalıdır. Teknik
standartların erken bir aşamada yayınlanıp duyurulması ve ilgili kirlilik kaynaklarına resmi biçimde
tevdi edilmesi ile gerçekleştirilecek faaliyetin bir
takvime bağlanması, kaynaklara tek tek ulaşarak
ruhsat verilmesi veya bu kaynakların çeşitli iyileştirme çalışmalarında bulunmaya zorlanmasına oranla
daha erken bir çözüm sağlayacaktır.
Hava kalitesini arttırmaya ya da sabit veya mobil kaynaklardaki kötüye gidişi önlemeye yönelik
önlemlerin uygulanmasına öncelik verilmeli; gerekirse ruhsat verme işleminde kullanılan uygulamaların benzerleri kullanılmalıdır. Bu adımlar, salım
veya ortam havası kalitesine ilişkin kalite güvencesine sahip sonuçların işaret ettiği yerlerde atılmalıdır: Sabit kirlilik kaynaklarının, bu değişiklikleri,
aşırı masraf yapmadan uygulamaya koyabilmesi
için ortalama beş yıllık bir süre gerekmektedir. Yakıt kalitesinde gerçekleştirilen değişiklikler hariç
tutulmak kaydıyla, mobil kaynaklardan çıkan salımların azaltılması, yürürlükteki yasal ve ekonomik yaptırımlar ve teşviklere bağlı olarak daha
uzun süre gerektirebilmektedir. Veri toplama, Avrupa Komisyonu’un belirlediği asgari gereklilikleri
karşılayacak nitelikte olmalıdır. Ortam havası kalitesine ve salımlara ilişkin ön veriler, arşiv ve erişim
sağlanması ile ilgili planlama çalışmalarında dikkate alınmalıdır. Veri toplama işlemi, tahmin sürecinin her aşamasında devreye girecektir.

6.2 Zaman Planlaması
Aday ülkelerin Avrupa Topluluğu hava kalitesi
mevzuatını uygulaması ve uyum göstermesine ilişkin takvim ve sınırlar hakkında özel bir bilgi vermek mümkün değildir. Direktiflerde, üye devlet-

lerin mevzuatı uygulamaya koyup uyum göstermelerini kapsayan aktarım sürecine ilişkin bazı
hükümler bulunmaktadır. Ancak bu hükümler,
aday ülkelere uygulanacak aktarım takvimi üzerinde fikir vermez. Bu takvimler, aday ülkeler ile
Avrupa Komisyonu arasında, hava kalitesi yönetimine ilişkin mevcut gelişmeler ve ilgili masraflar
göz önünde bulundurularak kararlaştırılacaktır.
Mevzuatın uygulamaya konulması sırasında
gerçekleştirilmesi zaman alacak olan görevler
şunlardır:
• Ortam havası kalitesinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi.
• Ulusal strateji çerçevesinde sorunları çözülmesi gereken öncelikli bölgelerde yer alan
tesislerin belirlenmesi.
• Tesislerde ve mobil kirlilik kaynaklarında
yapılacak iyileştirmelerin uygulamaya
konulması.
Çeşitli iyileştirme çalışmalarının, safhalara ayrılması gerekecektir. Örneğin, motorlu taşıtlarda
üç yollu katalitik dönüştürücülerin kullanılması
zorunluluğu, kurşunsuz benzinin varlığına bağlıdır. Bu nedenle, motorlu taşıt salımlarına ilişkin
direktiflerden önce, yakıt kalitesine ilişkin direktiflerin aktarılması gerekmektedir.
Hava kirliliği azaltma tesislerinin planlanması,
finansı ve inşa edilmesi, uzun görüşme süreçleri
gerektirebileceği gibi, özel durumların, birliğe kabul tarihi itibarıyla karşılanamamış olduğu örnekler yaşanabilir. Aday ülkeler Avrupa Komisyonu ile
Avrupa Topluluğu mevzuatına özgü gerekliliklerinin uygulamaya konulması ve uyum sağlanması
için ek süre alınmasını öngören geçici antlaşmalar
imzalayabilir. Bu tür geçici antlaşmalara duyulacak
ihtiyaçlar, hava kalitesi stratejisi ve uygulama planı
hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır.
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Giriş
Bu bölüm, hava kalitesine ilişkin Avrupa Topluluğu mevzuatının uygulanmasına yönelik ekonomik ve finansal konuları ele almaktadır.
(Daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation
of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)

7.2 Ana Maliyet Kalemleri
Hava kalitesi mevzuatının uygulamaya konulmasından doğan temel masraflar, şu faaliyetlere
dayanmaktadır:
I. Hava kalitesi izleme istasyonları ve ilgili kalite güvence ekipmanlarına ilişkin bir ağ
oluşturulması ve izleme sonuçlarının rapor
edilmesi. Bu masraflar merkezi hükümet
tarafından karşılanacaktır.
II. Hava kalitesini ciddi şekilde etkileyen sera
gazları ve kirleticilere ilişkin bir salım envanterinin hazırlanması. Bu masraflar merkezi hükümet tarafından karşılanacaktır.
III. Ortam havası kalitesine ilişkin limit değerlere uyum gösterilmesine dair plan ve programların hazırlanması. Bu masraflar merkezi hükümet tarafından karşılanacaktır.
IV. Direktifler doğrultusunda veya ortam havası kalitesinin artırılmasına yönelik plan
ve programların uygulanması yoluyla salım
limitlerine ve teknik gerekliliklere uyum
sağlanması. Bu masraflar kirlilik kaynakları
(endüstri, ev halkı, motorlu taşıt kullanıcıları v.s.) tarafından karşılanacaktır.

(I), (II), ve (III) no’lu masraf kalemleri kayda
değer miktardadır, ancak (IV) no’lu masraf kalemi
çok daha yüksektir.
Avrupa Topluluğu mevzuatının CEEC’lerde
(Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri) uygulanmasının
yarattığı masraflara ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Danimarka Çevre Koruma Ajansı21 tarafından
yapılan bir çalışmada, CEEC’lerde sıvılaştırılmış
gaz uygulamasına geçilmesi için yapılması gereken
toplam yatırımın, 220 Milyar Danimarka Kronu
(29 milyar avro) dolayında olacağı ortaya çıkmıştır.
140 milyar Danimarka Kronu (18,6 milyar avro),
SO2 uygulamalarına, 80 milyar Danimarka Kronu
(10,6 milyar avro) ise NOx uygulamalarına ayrılacaktır. Bu çalışma, önemli bir miktarı ilgilendiren
ulaştırma sektörü yatırımlarını kapsamamaktadır.
Ozon ile ilgili yatırımlar, 0,8 milyar Danimarka
Kronu (0,1 milyar avro) gibi, daha az bir rakama
ulaşmaktadır. EDC22 atık yakma tesisleri ve SO2,
NOx ve partiküllerin azaltılmasına ilişkin masrafların -CEEC’ler için- 48,2 milyar avro tutabileceğini
tahmin etmektedir. Ülke bazında rakamlar 0,7
milyar avrodan (Estonya), 13,9 milyar avroya (Polonya) değişkenlik göstermektedir. Letonya’da çeşitli çevre sektörleri uyumun maliyetlerini tahmin
etmek için DISAE tarafından finanse edilmiş bir
çalışmaya göre23, VOC salımlarına ilişkin Direktifin (94/63/EC) uygulamaya konulması 22,8 milyon avro tutarken, Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi
0.9 milyon avro tutmaktadır.
Polonya’da, çevresel tahmin faaliyet maliyeti ve
finansal analizine ilişkin bir DISAE mini projesi
(POL-101)24 gerçekleştirilmiştir. Motorlu taşıtlar
ile ilgili tahminler, 1996 itibarıyla 9,6 milyon araçtan, 2010 itibarıyla tahmini 18,7 milyon araca
(%95 artış) ulaşan bir filo temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Motorlu taşıtların yarattığı salımlara

21 DEPA 1997. EU’s udvidelse mod øst - miljømæssige perspektiver. Miljøstyrelsen
22 EDC, 1997. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Çevre Mevzuatının Uygulamaya Konulmasının Tahmini Maliyeti.
23 DISAE Projesi LAT-103. Letonya Tahmin Stratejisinin ve Programının Geliştirilmesi. 1998. Halcrow.
24 Agriconsulting Europe, 1998. Çevresel Maliyet Tahmini ve Finansal Analiz.
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ilişkin direktiflere uyum göstermek için yapılacak
kümülatif sermaye miktarı 2000 yılı için 0,7 milyar avro, 2005 yılı için 4,2 milyar avro ve 2010 yılı
için 10,9 milyar avro olarak tahmin edilmiştir.
2010 yılı için yapılan son yatırım tahmini,
Polonya’da yapılan tahmini çevresel yatırım toplamının %43’üne, yani nitrat ve IPPC Direktifleri
hariç 25,4 milyar avroya tekabül eder. Aynı yıllar
için, uyum faaliyetlerinin yaratacağı masraflar (yıl
bazında) sırasıyla 0,4 milyar avro, 1,3 milyar avro
ve 2,6 milyar avro olarak tahmin edilmiştir. 2010
yılı için yapılan son yatırım tahmini, Polonya’da
yapılan tahmini çevresel yatırımların toplamının
%48’ine, yani 5,3 milyar avroya tekabül eder.
Estonya, küçük bir aday ülke olarak, kullanışlı
bir örnek niteliğindedir. Estonya’nın tahmin stratejisine ilişkin EST-101/1 kodlu DISAE mini projesi25, motorlu taşıtlara ilişkin tahminlerde bulunmaktadır. Bu tahmin, 1997 itibarıyla 0,5 milyon
araçtan, 2010 itibarıyla tahmini 0,8 milyon araca
(%52 artış) ulaşan bir filo temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Motorlu taşıtların yarattığı salımlara
ilişkin direktiflere uyum göstermek için yapılacak
kümülatif sermaye miktarı 2000 yılı için 0,05;
uyum faaliyetlerinin aynı yıllar için masrafı (yıl bazında) sırasıyla 0,03 milyar avro, 0,08 milyar avro
ve 0,13 milyar avro olarak tahmin edilmiştir.
Polonya’da, öncelikli hava kirliliği direktiflerine ilişkin tahmini uygulama maliyetleri26:

Büyük Yakma Tesislerine ilişkin Direktifin üye
devletlerde uygulamaya konulmasından doğacak
tahmini maliyet aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Veriler, RIVM27 tarafından hazırlanan Kasım
2001 tarihli Genişlemeye İlişkin Teknik Rapor’dan
alınmıştır.
Büyük Yakma

Yeni üye
devletler

2000
Tesisleri’ne
yılı
ilişkin tahmini
nüfusu

Kişi
başına
maliyet

Bulgaristan

8 mil.

1.627 mil. avro

203 avro

Çek
10
Cumhuriyeti mil.

1.858 mil. avro

186 avro

Estonya

1 mil.

312 mil. avro

312 avro

Macaristan

10 mil. 878 mil. avro

88 avro

Letonya

2 mil.

43 mil. avro

21 avro

Litvanya

4 mil.

74 mil. avro

18 avro

Polonya

39 mil. 3.456 mil. avro

89 avro

Romanya

22 mil. 402 mil. avro

18 avro

Slovakya

5 mil.

796 mil. avro

159 avro

Slovenya

2 mil.

180 mil. avro

90 avro

9.627 mil. avro

93 avro

maliyet

Ortalama
Kaynak: RIVM

TEMEL DİREKTİFLER - YATIRIM GİDERLERİ (2000 YILI İÇİN MİLYON AVRO BAZINDA)
Uygulamaya
koyma yılı
Öncelikli HAVA

2006 yılı boyunca
gerçekleşecek giderler

Tüm uygulama süreci boyunca
gerçekleşecek giderler

2.317,3

2.317,3

98/70 (yakıt kalitesi)

2004

466,6

466,6

94/63 (VOC)

2005

410,1

410,1

2008/1 (IPPC)

2010

19.452,3

25.960,1

Kaynak: K.Berbeka

25 DISAE Projesi EST-101/1: Tahmin Stratejisi ve Kurumsal Destek. 1998. AgriConsulting.
26 Kaynak: K. Berbeka, Kraków Ekonomi Üniversitesi, Çevresel Vergi Reformu Enstitüsü bünyesinde yayınlanmıştır.
Ekologicznej Reformy Podatkowej), Kraków, Poland, web sitesi

(Instytut

27 Ulusal Toplum Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (Rijksinstituut voor Volksgezonheld en Milieu -RIVM), Hollanda
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7.3 Kurumsal Gelişim

7.4 Tesisler

Hava kalitesine ilişkin direktiflerin uygulamaya konulması, mevcut çalışanların eğitime tabi tutulmasını gerektirecektir. Yeterli ve uygun şekilde
eğitilmiş çalışanlar olmaksızın, hava kalitesi gözetimi, modellemesi, yönetimi, planlaması, düzenlemesi ve tümünün yaptırım gücüne bağlanması etkin biçimde gerçekleştirilemez. Bu nedenle sorumlu kuruluşların işlevlerini etkin biçimde yerine
getirebilmeleri için yeterli bütçenin tahsis edilmesi
gerekir. Çalışanlara verilen maaşlar, yeterli deneyim ve eğitime sahip çalışanlar için mesleğin cazip
kılınması amacıyla elden geçirilmeli, çalışanlar konusunda özel sektör ile girilecek rekabet göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışanlar işe alınmaya başladıktan sonra, herhangi bir beceri eksikliğinin
makul sürede telafi edilebilmesi amacıyla, eğitim
ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme yapılmalıdır.
İnsan Kaynakları, aşağıdaki faaliyetler için gerekli olacaktır:
• Çevresel ve teknik standartların ve rehberlerin geliştirilip hazırlanması.

Uygulamaya ilişkin maliyet çoğu, gerek mevcut tesisleri iyileştirmek için, gerek yeni tesisler
oluşturmak için kirlilik azaltma ekipmanları edinecek olan kirliliğe neden olan işletmeler tarafından karşılanacaktır. Sermaye yatırımı harcamaları
ve faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek artan
maliyet için finans bulmak gerekecektir.
Tesislerin kurulması ve iyileştirilmesine yönelik tam maliyet kalemleri, tüketiciler ve müşteriler
(mal, malzeme, hizmet ve enerji tüketicileri ve alıcıları) tarafından karşılanacaktır. Tesislerin mülkiyetine ve çevresel durumun iyileştirilmesine yönelik ulusal politikalar doğrultusunda, finansmanın
kamu (örneğin, “yeşil fonlar”) ve/veya özel sektör
eliyle karşılanması mümkündür.

• Merkezi ve yerel seviyelerde hava kalitesi
yönetim stratejisi oluşturup uygulamaya
konması.
• İzin, ruhsat ve onayların verilmesi.
• Havaya kirletici salım ihtimali bulunan
tesislerin incelenmesi, gözlenmesi ve
denetlenmesi.
• Zorlayıcı eylemlerin başlatılması ve sürdürülmesi.
• Veri toplama, analiz etme ve raporlama
faaliyetleri.
Kurumsal yapılandırmanın oluşturulmasından doğan maliyetlere ilişkin bir genelleme yapmak mümkün değildir. Bu maliyetler, ülkenin büyüklüğü, sanayinin gelişmişlik düzeyi, kurumsal
yapılanmaya ilişkin tercihler ve ülkedeki çalışan
ücretlerinin düzeyine göre farklılık gösterir. Bu
maliyetler, merkezi yönetim ve bazı durumlarda
yerel yönetim tarafından karşılanacaktır, ancak bu
maliyetlerin bazılarının, kirliliğe neden olan işletmeler tarafından karşılanması da olasıdır.
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7.5 Diğer Ekonomik
Gereçlerin Uygulanması
Ekonomistlerce uzun süreden beri, çevre politikaları ekonomik unsur ve araçlarının kullanımı,
çevresel hedeflere ulaşılması açısından daha etkin
bir yol olarak görülmektedir. Ekonomik araçların
en büyük avantajı, teorik olarak, bu araçların çevresel masraf ve faaliyetleri piyasa fiyatı mekanizması ile bütünleştirerek rekabetçi piyasa fiyatlandırma sürecinin tüm etkililiğini edinmelerini sağlamalarıdır. Ancak, ekonomik araçların etkililiği,
ilgili diğer çevresel politik araçlarının esnekliğine
ve etkililiği ve farklı hava kalitesi yönetimi/hava
kirliliğinin azaltılması seçenekleri arasındaki marjinal maliyet farkına bağlıdır.
Göz önünde bulundurulması gereken konulardan biri, ekonomik araçlar sayesinde elde edilen
gelirin çevresel amaçlara mı tahsis edileceği, yoksa
ulusal bütçeye mi aktarılacağıdır. Örneğin, Danimarka ve İsveç’te, karbon dioksit saımlarına vergi
uygulanmaktadır. Vergiden elde edilen gelir ulusal
bütçeye aktarılmaktadır. Bunun yanında İsveç’te
çeşitli tesislerin havaya saldığı nitrojen dioksit de
vergiye tabidir. Buradan elde edilen gelir, özel bir
fona aktarılarak tesislerde üretilen enerji ve salımlarda yapılan azalmalar oranında tesis sahiplerine
veya işletmecilere geri ödenir.
Ekonomik araçlara örnek olarak şunlar verilebilir:
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• Üretimleri, kullanım veya ortadan kaldırılmaları sırasında hava kalitesine olumsuz etkileri olduğu düşünülen mal, malzeme,
hizmet ve enerjilere uygulanan vergi ve
harçlar (girdi harçları). Motorlu taşıt yakıtlarına uygulanan vergiler kısmen bu tür
ekonomik araçlardır.
• Kent bayındırlık alanları için uygulanan
yoğunluk ve yol ücretleri.
• Karbon vergisi ile bağlantılı olarak, CO2
salımlarının kontrolünde kullanılan ticari
izinler. Bu, ticaret şeması uyumu ve işlevselliğini güvence altına almak için karmaşık
bir kontrol mekanizmasının kullanılmasını
gerektirir.
Bazı durumlarda ekonomik araçlar, kirleticiler
tarafından üstlenilen maliyetlerin bir kısmının yeniden tahsis edilmesini sağlayabilirler. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, kurşunsuz benzinin teşvik
edilmesi için farklı vergilendirme yöntemi başarıyla kullanılmaktadır. Benzer şekilde, sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlamak için enerji vergi-

leri ve/veya salım ticareti uygulamalarına gidilebilir. İsveç gibi bazı ülkelerde, biyoyakıt kullanan
motorlu taşıtlar için mali teşvik verilmektedir. Yakıtlara uygulanan vergiler, petroldeki etanolün
daha yüksek konsantrasyonlarda çıkmasına neden
olmaktadır. 2006 yılından beri, İsveç’te uygulanan
motorlu taşıt vergileri, aracın ağırlığına değil egzoz dumanında bulunan çeşitli kirleticilerin miktarına göre belirlenmeye başlanmıştır.
Havayı kirleten belirli maddelerin salım oranları doğrultusunda endüstri faaliyetleri üzerine de
vergi uygulanabilir. Salım oranlarının düşürülmesi
amacıyla bazı ülkelerde mali ödenekler kullanılabilmektedir. Örneğin, Fransa’da bu faaliyet, Çevre
ve Enerji Ajansı (ADEME) ve finansman şirketleri
(SOFERGIES) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Ruhsatlandırma ve yaptırım uygulanmasından
doğan masraflar, ruhsat hazırlama ve yenileme faaliyetlerinin ücrete bağlanmasıyla telafi edilebilir.
Hava kirliliği ile ilgisi bulunan finansal araçlar
ile piyasa eksenli diğer araçlar, ulusal salım tavan
değerlerine ilişkin 2001/81/EC sayılı Direktifin
ilgili bölümünde belirtilmektedir.
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8. Temel Konuların
Özeti
Hava kalitesine ilişkin Avrupa Topluluğu politika ve mevzuatının benimsenmesi ve bunlara
uyum sağlanması, sistematik ve maliyet açısından
uygun biçimde ele alınmayı gerektirdiğinde, aday
ülkeler için ciddi idari külfet ve masraflar yaratmaktadır. Bu konu göz önünde bulundurularak,
aday ülke hükümetlerinin, bu mevzuatın uygulamaya konulmasında esas teşkil eden konu ve gerekliliklere odaklanılmalıdır. Bu doğrultuda aşağıda belirtilenlerin karşılanması gerekmektedir:
• Hava kalitesi yönetimi ve ilgili düzenlemelerin, hava, gürültü ve atıklar gibi diğer çevre sektörleri ile birlikte, tercihen tek bir çevre koruma kurulu ve tek bir hukuki yapı
içerisinde etkin biçimde bütünleştirilmesi.

• Hava kalitesi yönetimi faaliyetleri doğrultusunda tüm çıkar grupları ve ilgili kuruluşların müdahale ve katılımının sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.

• Hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik
çalışmaların ve kaynakların haritalandırılması, envanterinin çıkarılması faaliyetlerinin başlatılmasından önce kalite güvencesine sahip ortam havası kalitesi ölçüm ve
değerlendirmelerinin yapılması.

• İlgili temel konuların kapsam dâhilinde
tutulmasını sağlamak için hava kalitesi yönetim planının düzenli olarak incelenip
güncellenmesi.

• Hava kalitesine ilişkin kriterlere uyum gösterilmesi amacıyla, ilgili tüm kirleticileri
kapsayan ve acil müdahale gerektiren konulara yoğunlaşan kapsamlı bir planın (hava
kalitesi yönetim stratejisi) oluşturulması.
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• Mevzuat, tüzük, ruhsat ve izinlerin gözetime tabi tutulması, düzenlenmesi ve yaptırım gücüne kavuşması için gerekli olanakların sunulması. Özellikle, tüm fonksiyonların uygun biçimde yerine getirilebilmesi
için gerekli insan kaynakları ve teknik olanaklarının sağlanması.
• Direktiflerde belirtilen gerekliliklerin karşılanması ve toplumun bilgilendirilmesi
amacıyla kayıt tutulması ve raporlanması.

İyi hazırlanmış, bütünlükçü bir strateji planı,
hava kalitesi yönetimine ilişkin ilgili önemli konuların sistematik biçimde belirlenip düzenlenmesi için gerekli olanakları sunar. Aşağıda, bu tür
bir stratejinin hazırlanıp uygulanması sırasında
göz önünde bulundurulması gereken temel konulara ilişkin bir kontrol listesi verilmektedir.
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HAVA KALİTESİ YÖNETİM STRATEJİSİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI
SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN TEMEL KONULARA İLİŞKİN KONTROL
LİSTESİ
Her bir direktif veya kararda belirtilen paydaşlar belirlendi mi; özellikle yetkili makam seçimine ilişkin
görüşmeler yapıldı mı?
Her bir direktif veya karar için uygun idari, teknik, hukuki ve mali düzenlemelere ilişkin:
• Teknik uzmanlık, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler, yaptırım gücü ve Avrupa
Komisyonu’na rapor sunma yetkisi açısından uygun yetkili makam tayin edildi mi?
• İzleme faaliyeti de dâhil olmak üzere, hava kalitesinin değerlendirilmesi, modellenmesi, envanter
hazırlanması ve kalite güvencesinin sağlanmasından sorumlu kurumlar belirlenip tayin edildi mi?
• Yetkili makamın (uluslararası protokoller de dâhil olarak) her bir direktif ve kararda belirtilen görevlerini
yerine getirmesini sağlayacak kanun, tüzük v.s. yasal düzenlemeler yapıldı mı?
• Hava kalitesine veya ilgili konulara ilişkin ek nitelikte yeni standartlar oluşturuldu mu?
• Personel alım ve eğitimi gibi faaliyetler için mali kaynak yaratıldı mı?
• Hava kalitesi değerlendirmesi faaliyetine (özellikle izleme sürecine) tabi tutulması gereken her bir kirletici
için:
• Tüm aşama ve faaliyetler için gerekli kalite güvence usulleri belirlendi mi?
• Teknik danışmanlık hizmeti alınabiliyor mu?
• İzleme faaliyetleri uygun yerlerde mi gerçekleştiriliyor?
• Verilerin işlenmesi ve muhafazası ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılıp uygulamaya konuldu mu?
Mevcut ve potansiyel hava kalitesi programlarının belirlenip, uygun olan hallerde öncelik sıralamasına
konulmasına ilişkin:
• Plan, salım envanteri, modelleme çalışması sonuçları objektif ve doğrulanmış verilere mi dayanmaktadır?
• Planlar, ulusal, bölgesel ve yerel seviyedeki kilit paydaşlar ile gözden geçirilip tartışıldı mı?
• Tüm teknik ve ekonomik seçenekler gözden geçirildi mi?
• Tüm sosyal ve ekonomik etkiler göz önüne alındı mı?
• Planlar erişilebilir tekniklere (örn. BATNEEC/BAT) göre mi hazırlandı?
Her bir direktif ve kararda belirtilen, istişare, toplumun bilgilendirilmesi ve raporlama gerekliliklerine ilişkin:
• Gerekli durumlarda ilgili üye devletlerin katıldığı istişare toplantıları yapıldı mı?
• Gerekli durumlarda Avrupa Komisyonu’na teknik temsilci tayin edildi mi?
• Her bir direktif ve kararın uygulanmasına ilişkin raporlar Avrupa Komisyonu’na sunuldu mu?
• Avrupa Komisyonu’na, gerekli durumlarda uygulanacak alternatif yöntemlere ilişkin ön bilgilendirme yapıldı
mı?
• Avrupa Komisyonu’na, izleme raporları da dâhil olmak üzere hava kalitesi değerlendirme sonuçları veriliyor
mu?
• Gerekli durumlarda toplumu ivedi biçimde bilgilendirmek için gerekli olanaklar bulunuyor mu?
• Avrupa Komisyonu’na ve topluma sunulacak raporların etkin bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak yollara
başvuruluyor mu?
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Bölüm III

Atık Yönetimi Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI

1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun
Atık Yönetimi Mevzuatı’nı ele almaktadır. Bu bölümde Atık Yönetimi mevzuatı, genel hatlarıyla
incelenmektedir.

1.1 Avrupa Birliği Politikası
Avrupa Birliği’nin atık yönetimine ilişkin temel politikaları, Atık Yönetimine ilişkin Avrupa
Topluluğu Stratejisi28 metninde ortaya konulmuş
olup, Atık Çerçeve Direktifi (2006/12/EC) ile
bunu destekleyen nitelikteki Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC, değiştirilen) ve Atık Taşıma Direktifinde somutlaşmaktadır ((EC) 1013/2006,
259/93 sayılı Tüzükleri ve 94/774 ve 1999/412
sayılı Kararları yürürlükten kaldırır.). Birçok atık
koluna ilişkin olarak hazırlanmış olan özel direktifler de bu çerçevenin tamamlayıcısı niteliğindedir. Avrupa Birliği, atık yönetimine ilişkin yedi
adet kapsayıcı ilke belirlemiştir. Aşağıda, bu ilkelere yönelik açıklamalar bulunmaktadır:
Avrupa Birliği’nin atık yönetim politikaları,
bu temel ilke ve öncelik/zorluklara ek olarak, çeşitli hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Bunlar,
aşağıdaki gibi özetlenebilir.
• Tüm üye devletleri kapsayan ortak bir atık
tanımının yapılması: Atık kavramı, Atık
Çerçeve Direktifinde, ‘ilgili kişinin elden
çıkardığı, elden çıkarmayı amaçladığı veya
elden çıkarmasının gerekli tutulduğu, Ek
I’deki kategorilerde belirtilmiş olan her türlü nesne veya maddeyi kapsar (Madde 1-a).
Ek I’de, her türlü maddeye ilişkin önceki
spesifik kategorilere dâhil edilmeyen kap-

sayıcı bir tanım yapılmıştır. Bu tür yaklaşımdaki amaç, dışlayıcı olmaktan çok
mümkün olduğunca kapsayıcı nitelikte bir
atık tanımı yapmaktır. Bu yaklaşımın yansımalarına Avrupa Adalet Divanı’nın kararlarında da rastlanmaktadır.
Direktifin ifadesi, tüm üye devletler için
bağlayıcı niteliktedir ve ister tasfiye edilmeleri, ister geri dönüşüme tabi tutulmaları
planlanmış olsun tüm atıkları kapsamaktadır. Ayrıca, Avrupa Atık Kataloğu adıyla bilinen ve Ek I kategorilerine dahil olan bir
atık listesi 2000/532/EC sayılı Komisyon
Kararıyla Ocak 1994 tarihinde yayınlanmış
ve 2001/118/EC ve 2001/119/EC sayılı
Komisyon Kararları tarafından değiştirilmiştir. Bu liste, birçok atık türü için ortak
bir terminoloji sunmakta, periyodik olarak
incelenmekte ve gerektiğinde Avrupa Komisyonu tarafından gözden geçirilmektedir.
• Bir maddenin listeye dahil edilmesi, o maddenin atık olarak nitelendirilmesini gerektirmez – Atık Çerçeve Direktifinin 1(a)
Maddesi’nde verilen atık tanımına da uymalıdır. Tehlikeli atıklara ilişkin 91/689/
EEC sayılı Konsey Direktifi (değiştirilen),
tehlikeli atıkları, tehlikenin yapısı ve özü itibarıyla tanımlamakta ve tasfiyesine ilişkin
daha katı gereklilikler ortaya koymaktadır.
Tehlikeli atıklara ilişkin ayrı bir liste 94/904
sayılı Konsey Kararı’yla oluşturulmuş, ardından bu kararın yerine 2000/532/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı getirilmiştir.

28 İlk olarak Konsey’e yapılan SEC (89) 934 Final sayılı Avrupa Komisyonu Bildirim Belgesi şeklinde hazırlanmıştır. Gözden
geçirilmiş son hali, Atık Yönetimine İlişkin Avrupa Topluluğu Stratejisi hakkında hazırlanan 24 Şubat 1997 tarihli Konsey
Kararı (OJ C76/1 of 11.3.1997) metninin içerisinde bulunmaktadır.)
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ATIK YÖNETİMİ İLKELERİ VE ATIK YÖNETİMİ MEVZUATININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖNCELİKLER
İlkeler:
• Atık yönetimi hiyerarşisi: Atık yönetimi stratejileri, öncelikle atıkların ortaya çıkmasını önlemeye ve
zararlı etkilerini azaltmaya odaklanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, atık malzemeler yeniden
kullanılmalı, geri dönüşüme tabi tutulmalı, çevreye geri kazandırılmalı veya enerji kaynağı olarak
kullanılmalıdır. Nihai çözüm olarak, atıklar, yakma veya düzenli atık depolama sahalarına götürülme yoluyla
güvenli biçimde tasfiye edilmelidir.
• Avrupa Birliği ve mümkün olduğu ölçüde üye devlet seviyesinde iç yeterlilik: Üye devletler, diğer üye
devletler ile eş güdüm içerisinde, bütünleşik ve yeterli nitelikte bir atık tasfiye tesis ağı oluşturmalıdır.
• Aşırı maliyet getirmeyen mevcut en iyi teknolojilerin kullanılması (BATNEEC): Tesislerden çevreye yapılan
salımlar mümkün olduğunca azaltılmalı ve en ekonomik ve etkili yolla geçekleştirilmelidir.
• Coğrafi yakınlık: Atıklar, kaynağa mümkün olduğunca yakın bir yerde tasfiye edilmelidir.
• İhtiyatlılık ilkesi: Bilimsel kesinliğe tam olarak ulaşılamaması, faaliyete geçmeme konusunda mazeret olarak
öne sürülemez. Atık konusunda eyleme geçmek veya geçmemek, çevre veya insan sağlığı açısından
dikkate değer bir risk oluşturuyorsa, belirlenen riske yönelik maliyet-etkin bir çözüm yolu izlenmelidir.
• Üreticinin sorumluluğu: Ekonomi alanındaki işletmeciler –özellikle de ürün imalatçıları- ürettikleri madde,
bileşik ve ürünlerin üretim anından atık oluncaya kadar kullanıldıkları süre boyunca, yaşam döngülerinin
tamamlandırılması amacına dâhil edilmelidir.
• Kirleten öder: Atıkların ve çevreye verilen olumsuz etkilerin ortaya çıkmasından sorumlu olanlar, bu
olumsuz etkilerden kaçınmak ve telafi etmek için gerekli masrafları karşılayacaklardır. Bunun açık bir
örneği, 99/31/EC sayılı Düzenli Depolama Direktifinin 10. Maddesi’nde görülebilir.
Temel öncelikler ve zorluklar:
Güvenli ve yasal bir atık tasfiye ve geri dönüşüm tesis ağı oluşturulması: Atık altyapısı kapasitesinin, ortaya
çıkan atıkların miktarına uygun hale getirilmesi, iyi bir atık yönetimi faaliyeti için temel teşkil etmektedir.
Atık yönetimi planları, gerekli kapasiteye ulaşılmasına yardımcı olabilir, ancak etkin biçimde uygulamaya
konulmaları gerekir.
• Çeşitli atık kollarının azaltılması ve daha iyi yönetilmesinin sağlanması: toprakta çözünebilir atıkların
düzenli depolama tesislerinden ayrı tutulması ve kullanım ömrünü tamamlamış taşıt araçları ile elektrik ve
elektronik atıklarının (WEEE) toplanması gibi belirli Avrupa Topluluğu atık azaltma ve yönetim hedeflerinin
gerçekleştirilmesi; gerekli kurumsal düzenlemelere ve dönüşüm tesislerine ilişkin ileriye yönelik planlama
ve uygulamaların gerçekleştirilmesine bağlıdır.
• Yasa dışı atık ticareti ve atık tasfiyesi ile mücadele edilmesi: Çeşitli üye devletlerde bulunan birçok yasa dışı
düzenli atık depolama alanı ile mücadele etmek; Atık Çerçeve Direktifi ve Atıkların Düzenli Depolanması
Direktifi ile uyum gösteren stratejik eylemlerin birçok cephede gerçekleştirilmesini gerektirir. Bunlar
arasında, yasal tesislere yapılacak yatırımlar; ulusal tespit sistemleri; yaptırım gücü, caydırıcılık ve alan
temizleme faaliyetleri bulunmaktadır. Atıkların sınırötesine taşınması faaliyetlerinin de yeterli oranda
kontrol edilmesi gerekmektedir. Avrupa Komisyonu, yasadışı atık gömme alanlarına yönelik kontrol
eksiklikleri karşısında yatay nitelikte bazı adımlar atmıştır. Bu doğrultuda, Avrupa Adalet Divanı’nın verdiği
bazı kararlar bulunmaktadır.

• Temiz ürünlerin teşvik edilmesi: Temiz
ürünlerin geliştirilmesi, imalatı ve tüketiminin teşvik edilmesiyle, bir ürünün kullanım ömrü boyunca çevreye vereceği zararın
azaltılması mümkün olacaktır. Bu ancak,
kaynakların verimli kullanılması, salımların azaltılması ve atık yönetimi ile gerçekleştirilebilir. Bu amacı gerçekleştirmek için
kullanılabilecek iki araç, kullanım ömrü
değerlendirmesi ve çevresel etiketleme uy102   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

gulamalarının gerçekleştirilmesidir. Kullanım ömrü değerlendirmesi, imalatta kullanılan tüm hammadde ve çevreye zararlı
materyalin salım oranına ilişkin çalışmalar
yapılmasını gerektirir ve üreticilere, temiz
ürünlere yönelik planlar yapma olanağı sunar. Çevresel etiketleme uygulamaları ise
tüketicilere, ürünün kullanım ömrü boyunca tükettiği enerji ve hammadde miktarı konusunda bilgi verir. Tüketiciler bu yol-
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la daha ‘çevre dostu’ ürünler kullanmayı
tercih ederek imalat sürecini piyasa güçleri
ile etkilemiş olurlar. Gönüllü ekoetiketleme uygulamaları ileride, endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi sektörüne ilişkin bölümlerde ele alınacaktır. Bu
‘beşikten mezara’ yaklaşım, kullanım ömrünü tamamlamış motorlu taşıtlara ilişkin
2000/53/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifinde (2002/525/EC,
2005/437/EC ve 2005/438/EC sayılı Kararlar ile değişik), elektrik ve elektronik
ekipman atıklarına ilişkin 2002/95/EC sayılı Direktifte ve büyük oranda ambalaj
atıklarına ilişkin 94/62/EC sayılı Direktifte hayat bulmaktadır. Bu direktifler aynı
zamanda üye devletleri, üreticilerin kendi
ürünlerinin toplanması, geri dönüşüme
tabi tutulması ve tasfiye edilmesinde sorumlu tutulduğu ‘üretici sorumluluğu tabloları’ ile ‘kullanım ömrü değerlendirmeleri’ gibi mekanizmaları hayata geçirmeye
teşvik etmektedir.
• Ekonomik araçların kullanımının teşvik
edilmesi: Bu yaklaşım, çevresel performansı piyasa mekanizmasını kullanarak artırmayı hedeflemektedir. Atık üretimine;
atıkların taşınmasına ve tasfiyesine; atık
üretimine ilişkin ticaret oranlarına; geri
dönüşüme ilişkin ticarete tabi sertifikalara;
içecek kutuları depozitoları ve tasfiyesi zor
atıklar ile ilgili gümrük faaliyetlerine uygulanabilecek vergi ve harçlara dair birçok
ekonomik araç bulunmaktadır. Avrupa
Çevre Ajansı (AÇA), OECD ile birlikte
çevre politikalarına ilişkin ekonomik araçlara dair kullanışlı bir veritabanı hazırlamıştır. Bu veritabanına http://smap.ew.eea.
europa.eu/test1/fol299244/url189167 adresi kullanılarak AÇA’nın web sitesinden
ulaşılabilir.
• Çevreye ilişkin vergilerin ve bunların uygulanmasının yaratacağı etkilere ilişkin daha
fazla bilgi ve tartışma, bir başka OECD yayınında bulunmaktadır: http://oberon.sourceoecd.org/vl=10225763/cl=19/nw=1/
rpsv/ij/oecdthemes/99980061/v2006n9/
s1/p1l

• Atıkların taşınmasına ilişkin konuların düzenlenmesi: Atık mevzuatı, üye devletler
arasında gerçekleşen atık sevkiyatlarının
yanı sıra üye devletler ile Avrupa Birliği dışı
ülkeler arasında gerçekleşen sevkiyatları da
düzenleme amacındadır. Bir atık sevkiyatı
sırasında bu üye devlet, Avrupa Topluluğu’nun benimsediği sistemle tutarlılık taşıyan bir gözetim ve kontrol sistemini devreye sokmalıdır. Şurası unutulmamalıdır ki
atıkların sevkiyatı ancak tehlikesiz atıklar
söz konusu olduğu ve alıcı ülkenin, Avrupa
Birliği’nde uygulanan çevresel gerekliliklere uygun geri dönüşüm, işleme ve tasfiye
işlemi yapacağını garanti edebileceği durumlarda gerçekleştirilecektir. Örneğin,
ambalaj atıklarının, WEEE’lerin ve kullanım ömrünü tamamlamış taşıtların sevkiyatı ancak, geri dönüşüm ve enerji kazanımı konularında Avrupa Birliği gibi katı kurallar benimsendiğinde yapılabilmektedir.
Bu yaptırımlar, yakınlık ilkesi gereğince
büyük miktarlarda atığın başka ülkelere ihraç edilmesinin önlenmesine yardımcı olmaktadır (örn. atıklar, üretildiklere yere yakın bir yerde işlenmek ve tasfiye edilmek
zorundadır).
• Çevrenin korunması ve iç pazar: Topluluğun atık mevzuatı, çevrenin yüksek derecede korunması ve iç pazar işlevi düzenlemelerinin yapılması gereksinimleri arasında
bir denge kurmaya çalışmaktadır (bkz. Avrupa Topluluğu Antlaşması Madde 95). Bu
çaba, ekonomik dengelerin Avrupa Topluluğu içerisinde faaliyet gösterebilmesi için,
atık ile ilgili ortak kurallar oluşturulurken,
üye devletlerin atık politikaları ve atık yönetimi faaliyetlerini belirleyip gerçekleştirmesine yönelik meşru taleplerine saygı
duymayı gerektirmektedir. Özellikle -geri
dönüşüm için yapılan atık sevkiyatlarında
örneklendiği gibi- üye devletlerin atık yönetimi sistemleri planlama zeminini etkileyebilecek atık sevkiyatı konusunda bir çaba
görülmektedir. Bu konu ile ilgili mevzuat,
atıkların en yakın tasfiye bölgesine gönderilmesini ve ülkelerin atık ihracatı yapmamasını sağlamayı hedeflemektedir. Avrupa
Komisyonu genellikle, Avrupa Birliği sınırı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   103  

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI

dâhilinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülemeyen veya enerji geri kazanımı mümkün
olmayan atıkların yine Avrupa Birliği sınırları içerisinde tasfiye edilmesini istemektedir. İç pazarın korunmasına ilişkin önemli
bir unsur da, ambalaj atıklarına ilişkin
94/62/EC sayılı Direktif doğrultusunda
belirlenen maksimum geri dönüşüm ve
enerji geri kazanımı hedefleridir. Bu maksimum hedefler, geri dönüşüm konusunda
geniş kapasitelere sahip ülkeler ile daha düşük veya daha elverişsiz ekonomik koşullara sahip ülkeler arasındaki uyuşmazlıkları
önlemeye yöneliktir.
Avrupa Topluluğu atık politikasının evrimine
ve konu ile ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalar yapmak da yararlıdır: Atıklara ilişkin 75/343/
EEC sayılı Direktif (bu direktif yeniden düzenlenerek, yerine 2006/12/EC sayılı Direktif getirilmiştir), Avrupa Birliği’nde atıklara ilişkin kanuni
bir çerçeve oluşturmuştur. Bu direktif, atık, geri
dönüşüm ve tasfiye gibi kilit kavramları tanımlamış ve atık yönetimine ilişkin önemli gereklilikleri belirlemiştir. Bunlar arasında atık yönetimi faaliyeti sürdüren girişim veya kuruluşun ruhsata
veya tescile sahip olması ile üye devletlerin atık
yönetimi planı hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun yanında, çevreye veya insan sağlığına olumsuz etkilerde bulunulmaması; atık hiyerarşisinin uygulanmasının teşvik edilmesi; ‘kirleten öder’ ilkesi doğrultusunda, atığın tasfiyesinden kaynaklanan masrafların atığın sahibi, önceki
sahibi veya atığın kaynaklandığı ürünün üreticileri tarafından karşılanması gibi belli başlı ilkeleri de
düzenlemektedir.
2002’de, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, Altıncı Avrupa Topluluğu Çevresel
Eylem Planı’nı ortaya koyan 1600/2002/EC sayılı kararı kabul etmiştir. Bu program, atıklara ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi veya geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu programın konuları
arasında, atık ve atık olmayan unsurlar arasındaki
ayrımın netleştirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi
de dâhil olmak üzere, atıkların ortaya çıkmasının
önlenmesi ve yönetimine ilişkin adımların atılması bulunmaktadır.
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Bu yaklaşım, geri dönüşüm ve tasfiye kavramının mevcut tanımlarının yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koyan, atıkların ortaya çıkmasının önlenmesine ve geri dönüştürülmesine ilişkin
tematik bir strateji oluşturulmasına yönelik 27
Mayıs 2003 tarihli Avrupa Komisyonu tebliği ile
pekiştirilmiştir. İlerleyen dönemde, Avrupa
Komisyonu’nun (öncesinde 96/61/EEC sayılı Direktif olan) 2008/1/EC sayılı Direktif kapsamını
tüm atık mevzuatını kapsayacak biçimde, geri dönüşüm ve tasfiye kavramlarını birbirinden ayıracak şekilde ve atık unsurlar ile atık olmayan unsurlar arasındaki ayrımı netleştirerek genişletilmesi talep edilmiştir.
Kasım 2008’de, Avrupa Konseyi ve Parlamentosu, atık, geri dönüşüm, tasfiye gibi kilit kavramları netleştirmek, atıkların önlenmesi için atılacak
adımları güçlendirmek, ürün ve materyalin sadece
atık halini değil tüm kullanım ömürlerini göz
önüne alan bir yaklaşımı sunmak, atık üretimi ve
atık yönetimi faaliyetlerinin çevreye olan olumsuz
etkilerini azaltıp atıkların ekonomik değerini güçlendirmek amacıyla 2006/12/EC sayılı Direktifi
düzenleyen 2008/98/EC sayılı Direktifi kabul etmiştir. Bunun yanında, atıkların geri kazanımı ve
bu malzemenin kullanılması, doğal kaynakların
korunması amacıyla teşvik edilmelidir. Bu direktif, hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkları ve atık
yağları bünyesine alarak atık mevzuatını bütünleştirmekte ve sadeleştirmektedir. Bu direktif doğrultusunda, Aralık 2010 itibarıyla bazı direktifler yürürlükten kalkacaktır.
Bu direktif aynı zamanda atık üretimini önlemeyi ve atıkların kaynak olarak kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, Altıncı Avrupa Topluluğu Çevresel Eylem Planı, öncelikli
atık kollarına ilişkin olarak kaynak ayrıştırma,
toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerine dair adımların atılmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, işlenme ve geri kazanım potansiyelinin artırılması amacıyla atıklar, teknik, çevresel ve
ekonomik açıdan uygun olan durumlarda, çevresel faydayı maksimum düzeyde sağlayacak geri kazanım işlemine tabi tutulmadan önce ayrı ayrı
toplanmalıdır. Üye devletler, çevresel açıdan
olumlu bir atık yönetimi gerçekleştirmek için tehlikeli bileşiklerin atık kollarından ayrılmasını teşvik etmelidir.
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1.2 Yasal Düzenlemeler
Avrupa Topluluğu’nun atık yönetimi temel
mevzuatı aşağıdaki kutuda belirtilmiştir. Atıklara
ilişkin birçok hukuki araç, hiyerarşik olarak sıralanabilir. Atık Çerçeve Direktifi ve Tehlikeli Atık
Direktifi, atık yönetiminin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçeve içerisinde iki grup kardeş direktif bulunmaktadır. Bu gruplardan biri spesifik

atık türlerini (örn. ambalaj atıkları, kullanım
ömrü sona ermiş taşıtlar, piller ve elektrikelektronik ekipman atıkları) ele almakta, diğeri ise
atık tasfiye tesislerinin (örn. düzenli atık depolama alanları ve atık yakma tesisleri) ruhsatlandırılması ve faaliyetleri ile ilgilenmektedir. Üçüncü bir
hukuki araç grubu ise atıkların Avrupa Birliği içerisine ve dışarısına sevkiyatını ele almaktadır.

YASAL DÜZENLEMELER
Atık Yönetimi Mevzuat Çerçevesi
• Atık Çerçeve Direktifi (2006/12 sayılı Konsey Direktifi). 19 Kasım 2008 tarihinde kabul edilen ve çeşitli
direktifleri yürürlükten kaldıran 2008/98/EC sayılı Direktif doğrultusunda ele alınmalıdır. Bu direktif,
12 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla 2006/12/EC, 91/689/EEC (tehlikeli atık) ve
75/439/EEC sayılı Direktifleri yürürlükten kaldırmaktadır.
• Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC sayılı Konsey Direktifi, 94/31/EC sayılı Konsey Direktifi ile değişik).
Yine, 2008/98/EC sayılı Direktifin 12 Aralık 2010 itibarıyla bu direktifi yürürlükten kaldıracağı ve hatta 12
Aralık 2008 itibarıyla bazı hükümlerini değiştirdiği unutulmamalıdır.
• Atıklara ilişkin 2006/12/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin ve tehlikeli atıklara ilişkin
91/689/EC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmalarıyla ilgili raporlara yönelik anketlere İlişkin 94/741/EC ve
97/622/EC sayılı Kararları Değiştiren 2007/151/EC sayılı Komisyon Kararı.
Özel Atıklar (Specific Wastes)
• Atık Yağ Direktifi (75/439/EEC sayılı Konsey Direktifi; 87/101/EEC ve 91/692/EEC sayılı Direktifler ile
değişik ve 2000/76/EC sayılı Direktif tarafından kısmen yürürlükten kaldırılmış). Unutulmamalıdır ki Atık
Yağ Direktifi, Kasım 2008’de Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından kabul edilen Atık Çerçeve
Direktifi (2008/98/EC) kapsamında ele alınacaktır. Bu direktif, mevcut Atık Çerçeve Direktifi ile Tehlikeli
Atık Direktifi ve Atık Yağ Direktifi’nin hükümlerini bütünleştirerek aynı hukuki çerçeve içerisine alacaktır.
• Titanyum dioksit endüstrisinden kaynaklanan atıklara ilişkin direktifler (78/176/EEC, 82/883/EEC ve
92/112/EEC). Endüstriyel salımlara ilişkin taslak direktif kabul edildiğinde bu direktifler yürürlükten
kalkacaktır. (bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - sayfa 829-913 http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
• Çeşitli tehlikeli maddeler içeren pil ve aküler (2006/66/EC sayılı Konsey Direktifi).
• Ambalajlama ve ambalaj atıkları (94/62/EC sayılı Konsey Direktifi, değiştirilen).
• Poliklorlu bifenil ve poliklorlu terfenillerin kontrolü (PCB/PCT), (96/59/EC sayılı Konsey Kararı).
• Tarımda arıtım çamuru kullanılması hallerinde çevrenin, özellikle de toprağın korunması (86/278/EEC sayılı
Konsey Direktifi).
• Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi (2002/95/EC ve 2002/96/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifleri).
• Ömrünü tamamlamış araçlar (2002/53/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi).
• Gemilerden kaynaklanan atık ve yük tortuları için kullanılacak liman kabul tesislerine ilişkin 2000/59/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 2002/84/EC sayılı Direktif ve 2007/71/EC sayılı Komisyonu
Direktifi ile değişik.
• Maden atıklarına ilişkin 15 Mart 2006 tarihli ve 2006/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
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YASAL DÜZENLEMELER
Uygulama ve Tesisler
• Atıkların yakılmasına ilişkin 2000/76/EC sayılı Konsey Direktifi
• Düzenli Atık Depolamaya ilişkin 99/31/EC sayılı Konsey Direktifi.
Sevkiyat, İthalat ve İhracat
• Atıkların sevkiyatına ilişkin 14 Haziran 2006 tarihli ve (EC) 1013/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzük’ü, 1379/2007 sayılı Komisyon Tüzük’ü ile değişik.
• Çeşitli atık türlerinin OECD üyesi olmayan ülkelere sevkiyatında uygulanacak kural ve usuller ((EC)
1013/2006 sayılı Tüzük’de III ve III-A no’lu Ek’lerinde belirtilen çeşitli atıkların sınır ötesi sevkiyatına ilişkin
OECD kararının uygulanmadığı ülkelere geri kazanım amacıyla gönderilmesine ilişkin No. 1418/2007 sayılı
Konsey Tüzük’ü ve (EC) 801/2007 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzük’ü).
• Atıkların sevkiyatına ilişkin 14 Haziran 2006 tarihli ve (EC) 1013/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzük’ünün I-A, I-B, VII ve VIII numaralı Ek’lerinde, Basel Sözleşmesi kapsamında kararlaştırılan
teknik gelişme ve değişim faaliyetlerinin uygulanması amacıyla değişiklik yapan (EC) 1379/2007 sayılı
Avrupa Komisyonu Tüzük’ü.
• Atıkların sevkiyatına ilişkin 14 Haziran 2006 tarihli ve (EC) 1013/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzük’ünün I-C no’lu Ek’inin tamamlanmasına ilişkin 15 Temmuz 2008 tarihli ve (EC) 669/2008
sayılı Avrupa Komisyonu Tüzük’ü. Bu Tüzük, (EC) 1013/2006 sayılı Tüzük’ün (I-A ve I-B no’lu eklerinde
yer alan) bildirim ve faaliyet belgelerinin tamamlanmasına ilişkin özel gereklilikler ortaya koymaktadır.
• (EC) 1013/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ünün III ve III-A no’lu Ek’lerinde belirtilmiş
olan çeşitli atık türlerinin, sınırötesi sevkiyatına ilişkin OECD kararının uygulanmadığı ülkelere geri kazanımı
amacıyla gönderilmesine ilişkin 29 Kasım 2007 tarihli ve (EC) 1418/2007 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzük’ü.
• Atıkların belirli ülkelere ihraç edilmesine yönelik izlenecek usullere İlişkin (EC) 1418/2007 sayılı Tüzük’ü
Değiştiren 29 Temmuz 2008 tarihli ve (EC) 740/2008 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzük’ü.
Bunlara ek olarak, atıklarla ilgili çeşitli direktifleri köklü biçimde değişikliğe uğratacak ve bütünleştirip tek bir
mevzuat kalemi kapsamında ele alacak olan, endüstriyel salımlara yönelik önerilen direktif taslağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Endüstriyel salımlara ilişkin olarak önerilen direktif taslağı, mevcut yedi direktifi yeniden
biçimlendirerek, açık ve tutarlı tek bir hukuki araç sunmaktadır. Bu yeniden biçimlendirme; IPPC Direktifini,
Büyük Yakma Tesisleri Direktifini, Atıkların Yakılması Direktifini, Solvent Salım Direktifini ve Titanyum
Dioksid’e ilişkin üç direktifi kapsamaktadır. Endüstriyel tesislerin denetimine, ruhsatların incelenmesine, uyum
raporlarının hazırlanmasına ve toprağın korunmasına dair asgari gereklilikler, edinilecek çevresel gelişmeler
doğrultusunda belirlenecektir. Mevzuatın kapsamı, çevreye ve insan sağlığına daha fazla katkıda bulunacak
bazı yeni faaliyetleri de kapsayacak biçimde netleştirilmiş ve yenilenmiştir. Uygulamaya koyma sürecinin
sadeleştirilmesi amacıyla ruhsat vermeye, raporlama çalışmalarına ve izleme faaliyetlerine ilişkin gerekliliklerin
belirlenip yerine getirilmesi ve üye devletler ile daha güçlü bir işbirliğinin sağlanması, gereksiz idari külfetleri
yılda 105 ila 225 milyon avro oranında azaltacaktır. Bu taslak direktife ilişkin daha fazla bilgi edinmek için
Avrupa Birliği web sitesine bakılabilir:
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/proposal.htm

Hukuki araçlar arasındaki bağlantılar, sadece
atık yönetimi mevzuatı kalemleri arasında bulunanlardan ibaret değildir. Aynı zamanda diğer
mevzuatlarla çeşitli bağlantılar kurulmuştur. Atık
Çerçeve Direktifi ve Tehlikeli Atık Direktifi ile diğer atık mevzuatı kalemleri arasındaki ilişkiler yukarıda anlatılmıştır. Diğer mevzuatlarla kurulan
en önemli bağlantılar, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Atık mevzuatının, ilgili diğer mevzuat106   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

lar ile eş güdümlü uygulanmaması, kaynakların israf edilmesine ve karmaşık bürokratik yapıların
ortaya çıkmasına yol açacaktır.
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GENEL HATLARIYLA ATIK YÖNETİMİ MEVZUAT İLE DİĞER AB ÇEVRE MEVZUATI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İlgili Mevzuat

İlgi Düzeyi

Yatay Mevzuat
Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/EC
sayılı Direktif)

Kamu kuruluşlarının elinde bulunan çevreye ilişkin bilgilerin
talep halinde topluma duyurulmasını öngörür. Bazı atık
direktifleri, üye devletlerin bilgi toplamasını gerektirir. Kamu
kuruluşlarının sahip olduğu her bilgi bu direktif kapsamında
olacaktır.

Raporlara ilişkin Direktif (91/692/EEC)

Üye devletler tarafından Avrupa Komisyonu’na sunulması
gereken çeşitli Avrupa Birliği direktiflerine ilişkin raporların
hazırlanması ve iletimine ilişkin hükümler içerir. Atık
direktiflerinin rapor gereklilikleri vardır (bkz. Handbook
for Implementation of EU Environmental Legislation - http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf
sayfa 747-829)

Çevreye ilişkin çeşitli plan ve programların
oluşturulması çalışmalarına toplumsal katılımı
öngören 2003/35/EC sayılı Direktif

Büyük çaplı atık yönetimi gibi çeşitli IPPC faaliyetleri de dâhil
olmak üzere, planlama sürecine paydaşların dâhil edilmesine
ilişkin hükümler içerir.

Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı
Tüzük’ü (166/2006)

Bu Tüzük, Avrupa Birliği seviyesinde ve toplumun ulaşımına
açık bir veritabanı niteliğindeki kirletici salım ve taşınım kaydını
bulundurur. Toplum bu kayda ücretsiz biçimde erişebilecek
ve geniş bir bilgi yelpazesinden istediği bilgiye ulaşabilecektir
(kirlilik türü, coğrafi konum, etkilenen çevre, kaynak tesis v.s.).
Bu kayıt, salımların eşik değeri aştığı veya belirli faaliyetlerden
kaynaklandığı durumlarda, havaya, suya ve toprağa yapılan
kirlilik salımlarının yanı sıra, atık ve kirleticilerin sevkiyatına ilişkin
bilgileri de içerecektir. Kayıt, aynı zamanda (ulaştırma gibi) yayılı
kaynakların yarattığı kirlilik salımlarını da kapsayacaktır.

Çevresel Sorumluluk Direktifi
(2004/35/EC)

Bu Direktif, Avrupa Topluluğu seviyesinde korunan su
ortamlarına, türlere ve doğal yaşam alanlarına verilen doğrudan
veya dolaylı nitelikteki zararları kapsamaktadır. Sorumluluk
ilkesi, ilgili faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının
kurulabildiği durumlarda, mesleki faaliyetlerden kaynaklanan
çevresel zararlara ve yakın zarar tehlikelerine uygulanır. Birinci
sorumluluk şeması, direktifin III No’lu Ek’inde belirtilen
tehlikeli veya tehlike potansiyeli olan faaliyetleri kapsar. Bunlar
arasında (düzenli atık depolama ve yakma tesisleri gibi) atık
yönetimini de içeren, IPPC iznine tabi endüstriyel faaliyetler
bulunmaktadır. Bu ilk şema doğrultusunda işletmeciler,
kusurları olmasa bile, sorumlu tutulabileceklerdir.

Hava Kalitesi Mevzuatı

Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/EC)

Çevresel hava kalitesi, hava kalitesinin değerlendirilmesi,
bilgilerin duyurulması ve hava kalitesinin sürdürülmesi gibi
amaçlar doğrultusunda, hava kalitesine ilişkin stratejiye dair
bir çerçeve oluşturur. Bu amaçlar, (atık yakma gibi) çeşitli atık
yönetimi faaliyetlerini de ilgilendirir).
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GENEL HATLARIYLA ATIK YÖNETİMİ MEVZUAT İLE DİĞER AB ÇEVRE MEVZUATI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İlgili Mevzuat

İlgi Düzeyi

Su Mevzuatı

Su Çerçeve Direktifi ( 2000/60/EC)

Yüzey ve yeraltı su kaynakları miktar ve kalitesinin korunmasına
ilişkin bir çerçeve oluşturur. Atık yönetimi strateji ve planlarının
oluşturulması sırasında, farklı seçeneklerin su kaynaklarına
yapacağı etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.

Kentsel Atık Su Direktifi (91/271/EEC)
(98/15/EC sayılı Avrupa Komisyonu
Direktifi ile değişik)

Nüfus miktarı ve alıcı suların doğası doğrultusunda atık sularının
arıtılmasına ilişkin ön standartlar belirler. Böylece, arıtım
çamurunun miktarı ve yapısı ile geleceğe yönelik atık yönetimi
stratejileri üzerinde etkili olur.

Nitrat Direktifi (91/676/EEC)

Tarım faaliyetleri sonucunda alıcı sulara karışan nitrat yüzünden
yaratılan kirliliğe yönelik önlemleri belirler. Bu durum, arıtım
çamurunun toprağa karışması konusu ile ilgilidir.

Tehlikeli Maddeler Direktifi (2006/11/EC)
ve ilgili direktifler (2000/60/EC sayılı Su
Çerçeve Direktifine de bakınız)

Alıcı sulara yapılan tehlikeli madde salımlarını ruhsatlar ile
kontrol eder. Bu, atık arıtma ve tasfiye tesislerinin tasarımını,
konumunu ve ruhsatlandırılmasını etkileyebilecektir (örneğin,
atık su deşarjı ve drenaj).

Liste 1’de Belirtilen Tehlikeli Maddeler
Direktifi (86/280/EEC) (2000/60/EC sayılı
Su Çerçeve Direktifine de bakınız)

Belirli maddelerin alıcı sulara deşarjına ilişkin standartları
belirler. Bu, atık arıtma ve tasfiye tesislerinin tasarımını,
konumunu ve ruhsatlandırılmasını etkileyebilecektir (örneğin,
atık su deşarjı ve drenaj).

Doğa Koruma Mevzuatı
Doğal yaşam alanlarının ve yabani flora ve
faunanın korunmasına dair 92/43/EEC sayılı
Konsey Direktifi, değiştirilen

EMERALD alanları, Natura 2000 v.s. gibi koruma alanlarında
atık yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, kural olarak
mümkün değildir.

Endüstriyel Kirliliğin Kontrolü ve Risk Yönetimi Mevzuatı

IPPC Direktifi (2008/1/EC)

Kirliliğin kontrolü ve önlenmesine ilişkin bütünleşik adımlar
öngörür. Atık işleme ve tasfiye faaliyetleri de dâhil olmak
üzere, salım salım sınırlarını içeren ruhsat alma yükümlülüğü
öngörür. BATNEEC’in uygulanmasını gerektirir. Bu durum,
atık işleme ve tasfiye tesislerini etkilemektedir.

Büyük Atık Yakma Tesislerine ilişkin Direktif
(01/80/EC)

50 MW veya üstü termal girdiyle çalışan mevcut veya yeni
enerji üretim tesisleri için salım standartlarını belirler. Bu, yakma
yoluyla gerçekleştirilen atık tasfiye ve gaz arıtma faaliyetlerinin kül
ve mıcır gibi yan ürünlerinin tasfiyesini etkiler.

Seveso II Direktifi (96/82/EC) (2001/792/
EC sayılı Konsey Kararına da bakınız)

Tehlikeli maddelere ilişkin kazaları önlemeye ve bunların
insanlara ve çevreye yapacağı etkileri azaltmaya yöneliktir.
Atıkların tehlikeli maddelerden oluşması mümkündür ve
kazalar da atıkların toplanması, işlenmesi, sevkiyatı veya
tasfiyesi sırasında gerçekleşebilir.
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GENEL HATLARIYLA ATIK YÖNETİMİ MEVZUAT İLE DİĞER AB ÇEVRE MEVZUATI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İlgili Mevzuat

İlgi Düzeyi

Kimyasallar Mevzuatı
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması,
ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin
67/548/EEC sayılı Direktif
Bir Avrupa kimyasallar ajansı kuran
ve kimyasal maddelerin tesciline,
değerlendirilmesine, onaylanmasına ve
kısıtlanmasına (REACH) İlişkin 1999/45/EC
sayılı Direktifi Değiştiren ve (EEC) 793/93
sayılı Konsey Tüzük’ünü ve (EC) 1488/94
sayılı Komisyon Tüzük’ünü ve 76/769/EEC
sayılı Konsey Direktifini ve 91/155/EEC,
93/67/EEC, 93/105/EC ve 2000/21/EC
sayılı Komisyon Direktiflerini yürürlükten
kaldıran 18 Aralık 2006 tarihli ve (EC)
1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzük’ü

Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına
ilişkin Tüzükler (EEC/304/03)

Çeşitli kimyasalların sınıflandırılmasına, ambalajlanmasına ve
etiketlenmesine ilişkin kurallar koyar. Üye devletlerde, piyasaya
bu maddelerin girmesine ilişkin bildirim yükümlülüklerini
düzenler. Bu, atıklardan geri dönüştürülmüş materyallerin
sevkiyatına ilişkin konuları ilgilendirebilecektir.

Kimyasallara ilişkin mevzuatı bütünleştirir ve ilgili kanunlardan
bazılarını yürürlükten kaldırır. REACH Tüzük’ü, kimyasal üretimi,
pazarlanması ve kullanımı ile ilgili daha sistematik ve katı bir
yaklaşım içerir. Özellikle kimyasallara ilişkin riskler konusunda,
kimyasal üretici ve ithalatçıların sorumluluğu artırılmıştır.

Tehlikeli kimyasalların sevkiyatı sırasında yapılacak rapor ve
bildirim faaliyetleri için ortak bir sistem tesis eder. Bazı atıkların
tehlikeli kimyasallar olarak nitelendirilmesi mümkündür.
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
2.1 Giriş
Atık yönetimine ilişkin Avrupa Birliği mevzuatı, özellikle Atık Çerçeve Direktifi ve Tehlikeli
Atık Direktifi, üye devletler içerisindeki yetkili
makamların atık yönetimi planları hazırlamaları
gerektiğini belirtir ve genel hatlarıyla bu planların
kapsamını belirler. Atık yönetimi planları, mevcut
atık yönetimi altyapısı kapasitesinin, fiilen ortaya
çıkan atık miktarını karşılamasını sağlamak için
gereklidir. Ortaya çıkan ve/veya ithal edilen atıklar ile ilgilenmek için güvenli ve yasal tasfiye ve
geri dönüşüm tesislerinden oluşan yeterli çapta bir
ağ gerekmektedir. Ancak, her türden atık yönetim
planının (ulusal, bölgesel ve yerel) tutarlı ve maliyet açısından uygun olması için atık yönetimine
ilişkin bir stratejiye dayanması ve etkin biçimde
uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Avrupa Topluluğu mevzuatı tarafından
gerekli tutulan atık yönetim planının iki asli bileşenden oluşması gerekmektedir: Atıkların yönetimine ilişkin strateji (hangi adımların ne zaman
atılacağını öngören genel bir çerçeve veya detaylı
bir proje) ve bu stratejinin uygulanmasına ilişkin
bir plan (bu adımların nasıl ve kim tarafından atılacağına ilişkin ayrıntılar). Bu iki bileşenin tek bir
belge halinde hazırlanması olasıdır, ancak ayrı ayrı
değerlendirilmesi önerilmektedir; çünkü her biri
farklı kitleler ve hedef gruplarla iletişime geçmeyi
gerektirecektir. Her durumda bu strateji, uygulama planından önce gerçekleştirilmelidir. Bu faaliyet, yukarıda sözü geçen ve atık yönetimine ilişkin
hükümler içeren (Madde 3(2)) çeşitli plan ve
programların çevreye etkisinin değerlendirilmesine ilişkin 2001/42/EC sayılı Stratejik ÇED Direktifi (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf
sayfa 77-92) ile uyum sağlanması için mutlaka
gerçekleştirilmelidir.
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Bu bölümün amacı, atıkların etkin bir şekilde
yönetilmesi ve atık yönetimine ilişkin Avrupa Birliği politika ve mevzuatına uyum sağlanabilmesi
konusunda etkili bir stratejinin oluşturulması ve
bunun uygulamaya konulması için gerekli temel
ilkeleri, adımları ve kararları sunmaktır. Bu sunum, temel olarak atık yönetimi planlanması, gözetilmesi ve kontrol edilmesinden sorumlu ulusal
hükümet kuruluşu veya idari makam için yapılmaktadır. Ancak burada bahsedilen ilke ve tekniklerin çoğu, belediyeler ve diğer hizmet kuruluşları
gibi, atıkların yönetimi ile ilgisi olan farklı taraflar
için de uygulanabilir niteliktedir.
Bu bölümün temel önerisi şudur: Bir ülke,
bölge veya yöredeki atıkların yönetimi ve kontrol
edilmesi için yapılan geleceğe yönelik düzenlemeler ile ilgisi bulunan (politik, hukuki, kurumsal,
çevresel, teknik, istişare çalışmaları de dâhil olmak
üzere sosyal, ekonomik v.s.) tüm unsurların bütünsel bir yaklaşımla bir arada ele alınması, atık
yönetimi stratejisi ve uygulama planı için en fazla
etkiyi sağlayacak yaklaşımdır. Bu bölümün geri
kalanında, strateji geliştirmeye yönelik yaklaşımlar ele alınmakta ve atıkların yönetimi ile ilgili maliyet etkinliğine sahip bir stratejinin formüle edilmesi ve uygulamaya konulması için gerekli adımlar kısaca açıklanmaktadır.

2.2 Olası Yaklaşımlar
Atıkların yönetimi ile ilgili strateji geliştirilmesine yönelik iki temel yaklaşım bulunmaktadır.
Bunlar genel olarak ‘bütünsel’ yaklaşım ve ‘geleneksel’ yaklaşım olarak adlandırılabilirler. Bu iki
yaklaşım arasındaki fark, kapsam ve yöntemlerinden kaynaklanmakta, stratejinin geliştirileceği kurumsal seviye ile ilgisi bulunmamaktadır. Her bir
yaklaşıma ilişkin temel adımlar, aşağıdaki kutuda
açıklanmışlarıdır.
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ATIK YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
“Bütünsel” Yaklaşım

“Geleneksel” Yaklaşım

Bir bölge veya yöre içerisinde atık yönetimine
ilişkin mevcut genel koşulları, düzenlemeleri ve
uygulamaları ele alan bir çalışma yapılması ve analiz
edilmesi.

Belirli atık kollarına ilişkin mevcut veya muhtemel
kaynakların ve miktarların belirlenmesi ve karakterize
edilmesi.

Mevcut sistemlerde bulunan ciddi sorun ve
eksikliklerin belirlenmesi.
Tüm atıkların yönetimini kapsayacak biçimde,
geleceğe yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi.
Bu stratejik hedeflere ulaşılabilmesinde
kullanılabilecek seçeneklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi.

Bu atıkların işlenmesi ve tasfiye edilmesi için gerekli
faaliyet ve işlevlerin belirlenmesi.
Bu faaliyet ve işlevlerin yerine getirilmesi için gerekli
tesis, sistem ve diğer fiziksel kaynakların belirlenmesi.
Bu unsurlar doğrultusunda, atık yönetimi stratejisinin
formüle edilmesi.
Ayrıntılı bir strateji uygulama planının hazırlanması.

Çok kriterli değerlendirmelerin sonucunda tercih
edilecek seçeneklerin belirlenmesi.
Bütünlükçü bir atık yönetim stratejisinin formüle
edilmesi.
Ayrıntılı bir strateji uygulama planının hazırlanması.

Bütünsel yaklaşım, bir ülke, bölge veya yöre
içerisindeki atık yönetimi politikası, faaliyeti, uygulaması ve tesislerinin oluşturduğu tüm yelpazeyi inceler ve ardından şu soruya kapsamlı biçimde
cevap vermeye çalışır: “Atık yönetimine ilişkin genel hedefimize ulaşılabilmesi için ne tür değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmalıdır?” Bu yaklaşım,
kapsayıcı ve bütünlükçü niteliktedir ve atık yönetimine ilişkin tümüyle bütüncül bir stratejinin
oluşturulmasını hedeflemektedir.
Geleneksel yaklaşım, bir ülke, bölge veya yöre
içerisinde ortaya çıkan (veya çıkacak olan) atık
türlerini inceleyip belirleyerek işe başlar ve ardından konuya özgü şu sorunun cevabını aramaya
koyulur: “Gelecekte atıkların yönetimini sağlamak için hangi tesislere, sistemlere ve kaynaklara
ihtiyaç duyulmaktadır?”
Geleneksel yaklaşım kimi zaman kaynak kısıntıları yüzünden, kimi zaman ise politik bir karar
doğrultusunda tercih edilmektedir. Bu yaklaşım,
öncelikle atık kollarının doğasına odaklanan dar
bir bakış açısında sahiptir ve ardından her bir atık
türünün ele alınması ve yönetilmesine ilişkin “teknik adımlar”ın atılmasına yönelir. Bu yol, atık yönetimi stratejisini belirlemenin en geleneksel yoludur; ancak çeşitli politik sınırlamalar ve engeller
çıkabilir. Bu doğrultuda:

• Ortaya çıkan uygulama planı, atık yönetimi problemleri ve eksiklerinin temelinde
yer alan nedenleri belirleyip bunları ele almada başarısız olabilmektedir.
• Stratejinin nihai başarı veya başarısızlığını
belirleyebilecek tüm unsurlar ve bunların
arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesinde ve uygun biçimde değerlendirilmesinde
başarısız olunabilmektedir.
• Stratejinin, üzerine kurulmuş olduğu
çeşitli önkoşul ve temel varsayımlar yeteri
kadar iyi algılanmamış ve anlaşılmamış
olabilmektedir.
• Stratejinin başarısının bağlı olduğu temel
varsayım ve ön koşulların yerine getirilmesinde başarısızlığa uğramanın yaratacağı
tüm potansiyel risk ve sonuçlar yeterince
dikkate alınmamış olabilmektedir.
• Belirli bir atık koluna ilişkin çevresel sorunların çözülmesi veya azaltılmasına çalışılırken yürütülen stratejinin, farkında olmadan çevre üzerinde başka sorunlara ve
etkilere yol açması ihtimali bulunmaktadır.
• Stratejinin altında yatan mantığın kurulmasında ve stratejinin hazırlanması süre-
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cinde verilmesi gereken önem eksiklik ve
zayıflıklar, bu stratejiden etkilenecek olanların ciddi ve temele ilişkin itirazda bulunmasına yol açabilecektir.

2. Atıklar ve bunların sosyoekonomik boyutlarının çapı ve bileşenleri ile ilgili geleceğe
yönelik tahminlerde bulunulması.

Öte yandan, bütünsel ve hedef odaklı bir yaklaşım, strateji oluşturulması ve uygulamaya konulması için daha tutarlı ve mantıklı bir zemin
oluşturacaktır. Bu yaklaşım, aynı zamanda final
stratejisinin formüle edildiği sürecin daha net
biçimde algılanmasını sağlar ve süreci yanlış yorum ve eleştiriye daha az açık hale getirir. Bunun
yanında, 6. Çevresel Eylem Planı ve Avrupa
Toplu-luğu’nun çevre politikaları ile daha uyumlu
niteliktedir.
Bütüncül bir atık yönetimi stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya konulması, geleneksel
yaklaşıma nazaran daha fazla özen ve çaba gerektirir. Bunun yanında hazırlanması ve tamamlanması mali açıdan daha fazla yük getirir. Ancak, deneyimler göstermektedir ki, bu şekilde hazırlanan
strateji ve planlar, çok daha kalıcı, uzun vadede
daha masrafsız sonuçlar yaratmakta ve hedeflerin
gerçekleşmesine daha fazla katkıda bulunmaktadır. Benzer şekilde, bütüncül bir atık yönetimi
strateji ve planının hazırlanmasına ayırılacak para,
maddi yükü ağır potansiyel hata ve düzeltmeleri
ve toplum ve benzeri menfaat gruplarının direnmesi nedeniyle yaşanacak gecikmeleri engelleyebileceği için yararlı ve verimli biçimde harcanmış
olacaktır. Atıklar, Avrupa Topluluğu Antlaşması
doğrultusunda, serbest dolaşıma tabi ‘mal’ olarak
değerlendirildiğinden, bütüncül yaklaşım, atık
yönetimi planında hedeflenen sonucun çevresel ve
ekonomik faaliyetler için mümkün olduğunca az
miktarda kötü etki yaratmasını sağlayacaktır.

4. Atık yönetimi ile ilgili mevcut sistem ve
düzenlemelerin taşıdığı sorun ve eksikliklerin belirlenmesi.

2.3 Stratejinin Geliştirilmesi
2.3.1 Önemli Aşamalar
Bütüncül ve maliyet-etkin bir atık yönetimi
stratejisinin geliştirilmesi ile ilgili temel ve kilit
aşamalar şunlardır:
1. Stratejinin kapsam ve hedefinin belirlenmesi — Örneğin, Avrupa Topluluğu’nun,
atık yönetimi konusunda, belediyeler seviyesinde düzenlenmiş ve bütün ülkeyi kapsayacak biçimde bir bütün olarak yeterlilik
hedefinin göz önünde bulundurulması.
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3. Mevcut durumun ele alınıp incelenmesi.

5. Stratejik hedeflerin belirlenip analiz edilmesi.
6. Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli seçeneklerin belirlenip değerlendirilmesi.
7. Stratejinin formüle edilmesi.
8. Strateji uygulama planının hazırlanması.
9. Periyodik incelemelere ilişkin düzenlemelerin yapılması.
Bu aşamalardan her birinin temel bileşenleri
aşağıda belirtilmektedir.

2.3.2 Kapsamın Tanımlanması
Bu ön aşamanın amacı, stratejinin geliştirileceği alan ve sektörler ile ele alacağı periyodun belirlenmesidir. Bu aşama, kapsam dâhilindeki belediyeler ve atık yönetimi bölgeleri gibi alanların,
hane halkı, endüstri, tarım v.s. sektörlerin, stratejinin uygulanacağı zaman dilimlerinin -beş yıl, on
yıl veya daha fazla- belirlenmesini gerektirir. Hangi kurumların atık yönetimi faaliyetlerine müdahil olacağı veya menfaatinin bulunduğu belirlenerek, o alanda yapılan strateji geliştirme çalışmalarına dâhil edileceği saptanmalıdır.

2.3.3Mevcut Durumun İncelenmesi ve
Analizi
Bu ön aşamanın amacı, atıklar ve atık yönetimi ile ilgili mevcut durumun tüm boyutlarına
dair kapsamlı ve yeterli veri ve bilginin toplanması, incelenmesi, analiz edilmesi ve belgelenmesidir.
Gerekli verilerin yelpazesi, aşağıdaki kutuda gösterilmektedir.
Bu ön aşama sırasında gerçekleştirilmesi gereken en önemli faaliyetlerden biri, strateji kapsamındaki alanlarda ortaya çıkan atık kaynakları,
türleri ve kaynakların belirlenmesi, bu atıklarla
halihazırda nasıl ilgilenildiğinin ve bunun gelecekte ne şekilde değiştirilebileceğinin saptanmasıdır. Atık türlerine ilişkin tanımlar Avrupa Atık
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Kataloğu’nda bulunmaktadır. Bu tanımlar atık
yönetiminin düzenlenmesi ve kontrolü gibi birçok fonksiyon için hayati önem taşırken, doğrudan strateji geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak
için fazla spesifiktir. Bu amaçla, grupların geniş
biçimde sınıflandırılmasını öngören bir metodun
benimsenmesi gereklidir. Aşağıdaki ikinci kutu ise
strateji geliştirilmesi aşamasında atıkların nasıl
gruplanıp sınıflandırılabileceğine ilişkin bir öneri
getirmektedir.
Atıklara ilişkin tüm kategorilerin, kapsamlı ve
bütüncül bir atık yönetimi stratejisi ve uygulama
planın geliştirilmesi sırasında araştırılması ve göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bir atık
yönetimi sisteminin, tek bir atık koluna veya birkaç atık kolunun kombinasyonuna ilişkin olarak
hazırlanması mümkündür. Ancak deneyimler
göstermektedir ki, söz konusu ülkede, bölgede

veya yörede ortaya çıkan tüm atık kollarının yönetimine ilişkin bütünlükçü bir sistemin planlanıp
geliştirilmesi genellikle maliyet açısından çok
daha uygun olmaktadır.
Stratejik planlama safhasında kullanılan verilerin ayrıntısına gerek yoktur, ancak kullanılan tüm
verilerin mümkün olduğunca güvenilir olması
önemlidir. Bu ise farklı alanlardan gelen verilerin
çapraz kontrolü ile konuyla ilgili kişilerle derinlemesine görüşme ve tartışmaların yapılması sayesinde mümkün olacaktır. Atıkların azaltılmasına
yönelik etkili bir stratejinin oluşturulması için
ulusal seviyede bir veri tabanı sisteminin oluşturulması önemlidir.
Stratejinin atıkların asgari seviyeye indirilmesini öngörmesi halinde, endüstri ve imalat süreçlerine ilişkin temel verilere ihtiyaç duyulacaktır.

MEVCUT KOŞULLARIN TANISINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA YAPILIRKEN GEREKLİ OLAN VERİLERİN
KAPSAMI
Yerel özellikler
• Demografik ve sosyoekonomik özellikler.
• Arazi kullanımı ve su kaynakları.
• Çevresel özellikler, nitelik ve hassasiyet.
• Mevcut ulaştırma ağları.
• Endüstrinin doğası, dağılımı ve gelişmişlik seviyesi.
Atıklarla ilgili problemlerin niteliği ve ölçeği
• Atık kaynakları, türleri ve miktarları.
• Geri dönüşüme tabi tutulmuş malzemeler de dâhil olmak üzere, toplama, gömme gibi tüm aşamaları
içerecek şekilde atık kolu analizleri.
• Atıklardan kaynaklanan kirliliklerin sağlığa mevcut etkileri ve yarattığı riskler.
• Atıkların hava ve su kalitesi üzerinde yarattığı mevcut etkiler.
• Mevcut atık yönetimi uygulamaları doğrultusunda arazi kirliliğinin boyutları.
• Atıklara ilişkin büyük çaplı kaza olayları.
• Teknik, kurumsal ve ekonomik boyutları da dâhil olmak üzere, atık yönetimi sisteminin mevcut durumu ve
verimliliği.
• Atık yönetimine ilişkin mevcut kurumsal düzenlemelerin etkililiği.
• Atıkların asgari seviyeye indirilmesi ve geri dönüşüme tabi tutulmasına ilişkin mevcut faaliyetlerin seviyesi.
• Mevcut atık depolama ve toplama düzenlemelerinin standart ve kalitesi.
• Atık sevkiyat sistemlerinin standart ve kalitesi.
• Mevcut atık işleme ve arıtma tesislerinin kalite ve yeterliliği.
• Mevcut atık gömme alanlarının standardı ve kalitesi.
• Kontrol edilmeyen mevcut atık dökme faaliyetlerinin boyutları.
• Atık depolama faaliyetlerinin doğası ve boyutları.
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MEVCUT KOŞULLARIN TANISINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA YAPILIRKEN GEREKLİ OLAN VERİLERİN
KAPSAMI
Mevzuat ve yaptırım
• Atık yönetimine ilişkin, Avrupa Birliği kapsamında ve ulusal nitelikteki mevcut politika ve mevzuattan doğan
gereklilikler.
• Avrupa Birliği kapsamında ve ulusal nitelikte henüz kararlaştırılma sürecinde olan politika ve mevzuattan
doğabilecek gereklilikler ve statüsü.
• Mevcut düzenleyici rejimin yeterliliği.
• İzleme faaliyetleri ile ilgili mevcut düzenlemelerin yeterliliği.
• Yaptırım gücü kullanılmasına ilişkin mevcut düzenleme ve usullerin etkisi.
• Mevcut ve öneri niteliğindeki çevre kalitesi hedefleri ve salım standartları.
Toplumun algı ve yaklaşımı
• Genel anlamda atık yönetimine ilişkin kamuoyu ve toplum eğilimleri. Örn. kamuoyunun ilgi ve beklentileri.
• Avrupa Topluluğu, geliştirilmiş atık yönetimi standartlarının yaratacağı yüksek maliyeti kabul ediyor mu ve
karşılayabilecek durumda mı?
• Yeni atık yönetimi tesislerinin seçimi ve yerlerinin belirlenmesine ilişkin toplum eğilimleri.
• Geliştirilmiş atık yönetimi faaliyetleri ve standartlarına ilişkin hedefler ile artan maliyetler konusunda
endüstrinin kanaat ve eğilimleri.
• Geliştirilmiş atık yönetimi sistemlerinin yaratacağı artan maliyetler konusunda toplumsal kanaat ve eğilimler.
Finansal hususlar ve kısıtlamalar
• Mevcut atık yönetimi hizmet ve tesislerinin finansman ve maliyetinin karşılanmasına ilişkin yürürlükte
bulunan düzenlemeler.
• Özel sektörün, atık yönetimi hizmet ve tesislerinin işleyip faaliyet göstermesine müdahalesinin derecesi.
• Atık üreticileri, daha yüksek standartları benimsediklerinde kısa vadede yaratacağı finansal yükü
karşılayabilecek mi?
• Hükümet, daha yüksek standartlara geçişin maliyetini karşılayabilecek mi; karşılayabilecekse, ne dereceye
kadar?
• Hibe ve borç gibi dış finansal destek edinilebilmesi mümkün mü?
• Atık yönetimi hizmet ve tesislerinin iletilip yürütülmesinde rekabete ilişkin mevcut düzenleme ve eğilimler.
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STRATEJİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILMASI AMACIYLA ATIK KATEGORİSİ ÖNERİSİ
• Belediyeye ait katı atıklar (MSW): ticari faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıklara benzer nitelikteki atıklar,
kurumsal atıklar (okullar, devlet daireleri v.s.), pazar atıkları ve sokak drenaj temizleme sistemi atıklarını
kapsar.
• Bahçe atıkları ve yığma atıklar.
• Organik atıklar.
• Tehlikeli atıklar: İnsan sağlığına ve çevreye zararlı etkisi olan veya olabilecek, toksik, bulaşıcı, tahriş edici,
patlayıcı, yanıcı ve kanserojen, teratojen ve mutajen etkileri olan atıklardır.
• Diğer endüstriyel atıklar: Toplanıp gömülmeleri, arıtılmaları veya tasfiye edilmeleri konusunda özel bir
yöntemin kullanılmasını gerektirmeyen, endüstri kökenli atıklardır. Endüstriyel atıkların pek çoğu bu kategori
kapsamındadır; örn. inşaat atıkları.
• ‘Özel’ atıklar: Doğaları veya miktarları doğrultusunda, toplanıp gömülmeleri, arıtılmaları veya tasfiye
edilmeleri konusunda (özellikle ekonomik ve çevresel açıdan) özel bir yöntemin kullanılmasını gerektiren
atıklardır.
• Tıbbi (hastane ve kliniklerden kaynaklanan) atıklar özel atık türlerinden biridir ve bunlardan bazıları pis ve
potansiyel açıdan zararlı olarak görülmelidir.
• Yakma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kül ve mıcır: Tipik olarak, buhar ve/veya güç elde etmek için katı
atık kullanılarak gerçekleştirilen yanma sonucunda ortaya çıkan kül ve mıcırdır, bunlardan bazıları (örn. atık
yakma tesislerinden çıkan kül tozları) potansiyel olarak zararlıdır.
• Tarımsal atıklar: özellikle yoğun tarım ve canlı hayvan üretme faaliyetleriyle ortaya çıkan atıklardır.
• Arıtım çamuru: özellikle su ve atık su arıtımı sonucunda ortaya çıkan atıklardır.
• Madencilik atıkları.
• İnşaat atıkları.
• Üretici sorumluluğuna ilişkin hükümler kapsamındaki atık kolları (örn. pil, ambalaj, kullanım ömrünü
tamamlamış taşıt, elektrik ve elektronik atıkları).

2.3.4Sorunların Belirlenmesi,
Tanımlanması ve Analizi
Atıklara ve atık yönetimine ilişkin mevcut durumun ele alınıp incelenmesinden sonraki adım,
atık yönetimi düzenlemelerinin mevcut ve tahminler doğrultusunda geleceğe yönelik tüm ciddi
sorun ve eksiklerinin net olarak belirlenip tanımlanmasıdır. Atık stratejisi ve uygulama planı, bu
sorunları çözmeye yönelik adımlar öngörecek ve
mevcut düzenlemelerdeki tüm olumsuz özellikler
için neden sonuç ilişkisi hiyerarşisi kuracaktır. Burada açıklandığı üzere ‘etki’, bir arıza, eksiklik veya
olumsuz unsurun yarattığı doğrudan veya dolaylı
mantıksal sonuçtur. Olumsuz arıtım çamuru etkilerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla, özel olarak o etkinin altında yatan nedenlere
yönelik adım atılması gerekmektedir - bunun dışında yapılacak faaliyetler olasılıkla başarısız olacak
veya istenmeyen etkinin sadece geçici bir süre giderilmesini sağlayacaktır. Böylece, stratejinin hedefine oturtulacak tüm spesifik problemlerin be-

lirlenmesi ve tanımlanması yoluyla, formüle edilme sürecinin mantık zemini kurulmuş olacaktır.
Problem belirleme ve tanımlama sürecinde,
çeşitli analitik tekniklerin yardımına başvurulabilir. Örneğin, mantıksal çerçeve analizi;
a. temel ilgi alanlarının,
b. her alanla ilgili temel problemlerin ,
c. problemlerin temel nedenlerinin ve
d. yarattığı belli başlı etkilerin belirlemesinde,
kullanılabilir.
Aşağıdaki tabloda, konuya ilişkin sadeleştirilmiş bir örnek bulunmaktadır.
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SADELEŞTİRİLMİŞ MANTIKSAL ÇERÇEVE ANALİZİ ÖRNEĞİ
Alan veya Faaliyet

Temel Sorunlar

Temel Nedenler

Temel Etkiler

Kurumsal Çerçeve.

Yetersiz kapasite.

Yetersiz kapasite
(teknik, finansal ve insan
kaynaklarına ilişkin).

Uygunsuz veya yeteri kadar
etkili olmayan atık yönetimi
sistemleri.

Politika ve
mevzuat.

Atık yönetimine ilişkin
ulusal poltikanın
yeteri kadar gelişmiş
olmaması.

Mevcut politikaların, atık
yönetimine ilişkin tüm
kilit faaliyet alanlarını
kapsamaması;
önerilmiş yeni mevzuatın
henüz uygulamaya
konulmamış olması.

Öncelikler, performans
gereklilikleri ve hedeflerin
belirlenmesine ilişkin net bir
temel atılmaması.
Gerekli atık yönetimi
standartlarının uygulanması
ve yaptırım gücüne
kavuşturulmasının zor/ veya
olanaksız olması.
Atık yönetimi hizmetlerinin
planlanması, yönetimi ve
kontrolünün zorlaşması.

Atık yönetimine ilişkin
mevcut mevzuatın
yetersiz olması.
Ortaya çıkan
atıklar.

Kaynaklara ve atıkların
doğası ve miktarına
ilişkin verilerin doğru
veya güvenilir olmaması.

Atık türlerinin ve
miktarlarının düzenli ve
etkin biçimde izlenmemesi.

Atıkların ortaya
çıkmasının
önlenmesi.

Atık üreticilerinin,
atıkların önlenmesine
ilişkin potansiyel
fırsatların ve doğacak
faydaların farkında
olmaması.

Atıkların önlenmesine ilişkin
olanak ve tekniklerle ilgili
bilgilere erişilememesi.
Çevresel açıdan olumlu
sonuç yaratacak atık
yönetimi faaliyetleri
maliyetinin üreticiler
tarafından kavranmaması
veya karşılanmaması.

Atık yönetimine ilişkin
kaynaklar da dâhil olmak
üzere, kaynakların etkin
şekilde kullanılmaması.
Atıkların arıtılmasına ve tasfiye
edilmesine ilişkin masrafların
gerekenden daha yüksek
seviyelere ulaşması.

Ayrıştırma ve geri
dönüşüm.

Geri dönüşüme
uygun materyallerin
kısıtlı derecede tercih
edilmesi veya hiç tercih
edilmemesi.

Geri dönüşüme uygun
materyallerin düşük
kalitede ve piyasa
fiyatında bulunması. Bazı
geri dönüşüme uygun
materyale yerel piyasada
ulaşılamaması.

Bazı malzemelerin
geri dönüşümü ve geri
kazanılmasının önemli
kısıtlamalara maruz kalması.

Atıkların arıtılması
ve tasfiye edilmesi

Atık arıtımı ve tasfiyesine Mevzuat ve standartların
yönelik mevcut tesis
gerektiği gibi
ve kapasitenin yetersiz
uygulanamaması.
olması

Havanın, su kaynaklarının ve
toprağın kirlenmesi.

Bu teknik, atık yönetimi ile ilgili belli başlı tüm
konu ve faaliyetleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir — örn. Tesis ve hizmetlerin finansmanı.
Mevcut düzenleme ve uygulamalar ile ilgili sorunları belirlemeye, tanımlamaya ve analiz etmeye
çalışırken, mümkün olduğunca spesifik noktalar
üzerinde durmak ve sorunların neden ve sonuçlarının gerçek doğasını açık biçimde ortaya koymak
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önemlidir. Bunun yanında, sorunların altında yatan nedenlerin tanımının ‘olumsuz koşul’ olarak
ifade edilmesi, yani bunların çeşitli önlem ve faaliyetlerle olumlu bir hale getirilebileceğine yönelik
potansiyelin vurgulanması önemlidir.
Asıl paydaşların da bu sürece dâhil edilmesi
faydalı olacaktır. Bu sadece stratejinin oluşturulması sürecine olumlu katkılar sağlamayacak, aynı
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zamanda oluşturulan stratejinin genel kabul
görmesine de fayda sağlayacaktır. İstişare çalışmaları, brifing notlarının taraflar arasında iletilmesiyle ve atölyelerin düzenlenmesiyle gerçekleşebilecek, bu faaliyetlere ilgili bakanlıklar, yerel yönetim planlamacıları, STK’lar ve belli başlı atık
üreticileri katılabilecektir.

2.3.5 Stratejik Hedeflerin Tanımlanması
ve Analizi
Atık yönetimi stratejisi dâhilinde ele alınacak
tüm sorunların ‘olumsuz koşul’ olarak ifade edilmesinden sonraki adım, (‘olumlu koşullar’ olarak
ifade edilen) özel stratejik hedefler haline getirilmesi olacaktır. Bu hedefler, hem gerekli hem arzu
edilen noktaları kapsayabilecek ve gerçekçi bir bakış açısıyla erişilebilir nitelikte olacaktır. Bu, sorun
analizinde belirlenen ve tanımlanan her sorunun,
hedefler hiyerarşisi ve araç-amaç analizi içerisinde
yeniden formüle edilmesiyle gerçekleştirilebilecektir. Bu çalışma, atık yönetimi stratejisi tarafından
erişilmek istenen tüm hedefleri kapsayan hedefler
şeması oluşmasını sağlayacaktır. En üst seviyede
bulunan hedef veya amaç, stratejinin genel amacını temsil edecektir.
Doğru şekilde formüle edilebilmesi halinde bu
stratejik amaç ve hedefler, belirli bir ülke veya bölgede atık yönetimine ilişkin mevcut sorunları tersine çevirecektir. Bu sorunlar ülkeden ülkeye ve
hatta ülke içerisinde bölgeden bölgeye farklılık
gösterebilir. Ancak, Avrupa Birliği içerisindeki
tüm üye devletlerin, Avrupa Birliği politika ve
mevzuatı ile belirlenen asgari standart ve gerekliliğe ulaşması ve sürdürmesi halinde, Avrupa Birliği
nezdinde atık yönetimine ilişkin genel hedefler ve
benimsenen yüksek seviyedeki standartlar benzerlik taşıyacaktır. Stratejiler arasındaki temel farklılıklar, düşük seviyeli standart ve ilgili araç amaç
ilişkileri doğrultusunda gerçekleşecektir.
Bütüncül atık yönetimi stratejisinin genel hedef ve amacı, aşağıdaki gibi açıklanabilir:
• İlgili ülke, bölge veya yörede istenilen performans standart ve gereklilikleri karşılayan ve çevreye yapılan olumsuz etkileri asgari seviyeye indiren bir atık yönetimi sisteminin oluşturulması ve bunun sürdürülmesi.

Bütüncül stratejinin hedefleyebileceği yüksek
seviyedeki amaçlara örnek olarak aşağıdakiler
gösterilebilir:
• Belirlenen süre içerisinde Avrupa Birliği
politika ve mevzuatının öngördüğü gerekliliklerin karşılanması.
• Yerel kültüre, çevreye ve ekonomik koşullara uygun ve kanıtlanmış atık yönetimi uygulamaları, teknolojileri ve sistemlerinin
seçilip uygulanması.
• Atık üreticilerinin, atık yönetimi uygulamaları ve tesislerinin düzenlenmesi ve
kontrolü amacıyla daha kapsamlı ve etkili
bir hukuki rejimin oluşturulup aşamalı
olarak uygulamaya sokulması.
• Fiilen mümkün olduğu ölçüde, atık yönetiminden doğan masrafların tümüyle atık
üreticilerinden karşılanmasını öngören
hakkaniyete uygun hukuki düzenlemelerin
yapılıp aşamalı olarak uygulamaya sokulması (kirleten öder ilkesi).
Amaçlar ne olursa olsun, ölçülebilir göstergeler üzerinden ifade edilebilmesinin sağlanması
önemlidir (örn. performans kriterleri ve uygulamaların tamamlanmasına yönelik hedef tarihler).
Aksi halde, sürecin genel ve tali hedeflerinin yerine getirilmesine yönelik sürecin izlenip değerlendirilmesine ilişkin net bir zemin oluşmayacaktır.

2.3.6 Hedeflere Ulaşılması Amacıyla
Seçeneklerin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi
Bu adım, çeşitli stratejik hedeflere (amaçlara)
ulaşılması için elde bulunan farklı seçenek ve alternatiflerin (araçların) belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kıyaslanmasını kapsamaktadır. “Uygulanabilir en iyi çevresel seçenek” (Best Practical
Environmental Option - BPEO) kavramının benimsenmesi ve uygulanması, stratejik hedeflere
ulaşılmasına yönelik (teknik, çevresel, kurumsal,
ekonomik v.s.) farklı seçeneklerin belirlenip değerlendirilmesi konusunda titiz ve sistematik bir
yöntem sunacaktır.
Bu bağlamda BPEO kavramı, “stratejik amaçlara ulaşmayı hedefleyen, genel olumsuz çevresel
etkileri kabul edilebilir maliyetle asgariye indiren
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seçenek veya seçenekler kombinasyonu” olarak tanımlanabilir. EKSÇ değerlendirmelerine ilişkin
temel aşamalar şunlardır:
• Hedeflerin ve kısıtlamaların belirlenmesi.
• Bilgi ve veri toplanması.
• Seçeneklerin oluşturulması.

•
•
•
•
•

İşletimin güvenilirliği ve güvenliği.
Çevresel performans ve risk.
Maliyet ve maliyet-etkinlik.
Sosyal açıdan kabul edilebilirlik.
Uzun vadede sürdürülebilirlik.

• Seçeneklerin taranması.

2.3.7 Stratejinin Formüle Edilmesi

• Seçeneklerin değerlendirilmesi.

Stratejinin formüle edilmesi süreci, geleceğe
yönelik olarak, önceki aşamalardan elde edilen
çıktı ve önerilerin, “atıkların yönetilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve programların oluşturulması”
doğrultusunda genel çerçeve ve sistem oluşturacak
şekilde bütünleştirilip belgelenmesinden oluşur.
EKÇS analizinin mümkün olduğu durumlarda, stratejik hedeflerin geçekleştirilmesine yönelik
öncelikli seçenekler grubunun net olarak ortaya
konmasının ardından, bu seçenekler grubu üzerine bir stratejinin kurulması gerekmektedir. Ancak
uygulamada, özel stratejik hedefin gerçekleştirilmesi için birden fazla yol olabilmektedir. Bunların
her biri belirli varsayımlara ve ön koşullara dayanabilir ve birinin seçilmesi, diğerinin uygulanması ihtimalini ortadan kaldırabilir. Bu doğrultuda
hedef, başarılı olması en muhtemel seçenek gruplarına dayalı bir strateji formüle etmek olmalıdır.
Ancak bir yandan da bu seçenek gruplarının,
mümkün olduğu oranda, çeşitli zorluklar ve başarısızlıklarla karşılaşıldığında diğer alternatiflerin
kullanılmasına olanak vermesi gerekir.
Atık yönetimi stratejisinin unsurlarını bir araya getiren belgenin genel olarak, aşağıdaki kutuda
belirtilen asgari unsurları içermesi tavsiye edilir.

• Öncelikli seçeneklerin belirlenmesi.
• Öncelikli seçeneklerin uygulamaya konulup izlenmesi.
Genel kural olarak, herhangi bir önyargının
ortaya çıkmasına olanak tanımamak için bu faaliyetlerin sırasına uyulmalıdır. Stratejinin oluşturulması açısından, EKÇS analiz sırasında ihtiyaç duyulacak bilgilerin çoğunun, mevcut durumun ön
değerlendirmesi yapılırken edinilmiş olması gerekir. Benzer şekilde, stratejik hedefler ile ilgili kısıtlamalar da sorun analizi sonuçları doğrultusunda
belirlenmiş olacaktır. Ancak seçeneklerin yeteri
kadar detaylı değerlendirilebilmesi için daha fazla
veri edinilmesi ve belirli bir seçeneğe ilişkin spesifik hedeflerin daha ayrıntılı biçimde incelenmesi
gerekebilmektedir.
Sürecin izlenebilmesi ve analizlere ivedi veya
doğrudan müdahil olmayanlar için varılan kanaat
ve sonuçların anlatılıp açıklanabilmesi amacıyla
eksiksiz denetim gerekmektedir. İdeal olarak, kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi ve varılan
sonuçların onaylanması (veya başka bir değerlendirmeye tabi tutulması) için analizlerin aynı zamanda bağımsız bir emsal denetim sürecinden
geçmesi de gerekmektedir.
Tarama süreci, daha az uygun ve daha az elverişli olan seçeneklerin süreç içersinde elendiği çeşitli aşamalar halinde gerçekleştirilmelidir. Bu
yöntem, zaman ve çabanın uygulanabilir az sayıdaki birkaç seçeneğin değerlendirilmesine harcanmasını sağlayacaktır. Belirlenen tüm seçeneklerin
taranması ve değerlendirilmesi konusunda bazı ölçütlerin kararlaştırılması gerekecektir. Bu ölçütler
seçeneklerle ilgili asgari gereklilikleri ve bunların
görece ağırlıklarını (önemlerini) sınayacak nitelikte olmalıdır. Bu doğrultuda şu konular değerlendirmeye alınabilir:
• Teknik açıdan uygunluk ve performans.
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2.3.8 Strateji Uygulama Planı
Strateji geliştirme ve planlama sürecinin son
aşaması, bir uygulama planının oluşturulmasıdır.
Çok geniş bir kitleyi hedef alan stratejinin aksine,
uygulama planı sadece stratejiyi uygulamaya koymakla yetkili olanlara hitap eder. Bunun yanında,
stratejide belirtilen çeşitli hedef, öneri ve programların gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken tüm görevleri mümkün olduğunca ayrıntılı
biçimde düzenleyip ortaya koymalıdır.
Strateji uygulama planının unsurlarını bir araya getiren belgenin genel olarak, aşağıdaki kutuda
belirtilen asgari unsurları içermesi tavsiye edilir.
Atık yönetimi stratejisi ve uygulama planının
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tamamlanmasının, sürekli kendini yenileyecek sürecin ön aşaması olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Atık yönetimi ile ilgili yeni gereksinim ve
ilgili koşullar, çeşitli değişikliklere gidilmesine yol
açabilecektir. Bunun yanında, hem stratejinin
hem uygulama planının sürekli izlenmesi, düzenli

incelenmesi ve kapsam dâhilindeki hedef, önlem
ve varsayımların geçerli olup olmadığının ve stratejinin genel hedefine ulaşmak için belirlenen takvimin halen gerçekçi olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir.

ATIK YÖNETİMİ STRATEJİSİ ASGARİ İÇERİK ÖNERİSİ
• Avrupa Birliği ve ülke düzeyinde genel hedef ve stratejik amaçların bir araya getirilmesine yönelik
politikalar.
• Stratejinin üzerine kurulmuş olduğu temel ilke ve ölçütler.
• Stratejinin üzerine kurulmuş olduğu temel veri ve varsayımların özeti.
• Stratejinin temel özelliklerine dair açıklamalar:
• Atıkların doğası, atık miktarı ve geleceğe ilişkin tahminler.
• Mevcut temel sorunlar ve eksiklikler.
• Yürürlükteki, Avrupa Topluluğu ve ulusal düzeyde mevzuat, standart ve düzenlemeler.
• Atık yönetimine ilişkin, geleceğe yönelik kurumsal düzenlemeler.
• Atıkların önlenmesi, azaltılması, geri kazandırılması, geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasına ilişkin
adımlar (ekonomik araçlar ve gönüllü sözleşmeler de dâhil olmak üzere).
• Depolama, toplama ve sevkiyat standartları, yöntemleri ve teknolojileri.
• Arıtma ve son tasfiyede kullanılacak teknik ve teknolojiler.
• Atık alanlarının temizlenmesi ve yeniden düzenlenmesine ilişkin adım ve usuller.
• Atıklara ilişkin ayrıntılı planlama, değerlendirme, iyileştirme ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik
yöntem ve usuller.
• Yönetim tesisleri.
• Atık yönetimi tesis ve hizmetlerin finansmanı ve masraflarının tazmini için benimsenecek yöntemler.
• Kilit menfaat grupları ve toplumsal eğitim, bilgilendirilme ve iletişim kurulmasına ilişkin yaklaşım ve
yöntemler.
• Gerekli kurumsal değişikliklerin gerçekleştirilmesine yönelik bir program.
• Stratejinin yürürlüğe konulması için geliştirilip uygulanacak temel sistem ve usullere ilişkin açıklamalar.
• Atık yönetimi için gerekli tesislerin geliştirilmesine yönelik bir program.
• Stratejinin uygulamaya konulması için gerekli insan kaynakları tahminleri.
• Atık yönetimi tesislerinin hazırlanıp işletilebilmesi için gerekli sermaye ve işletim masraflarının büyüklüğü ve
takvimi.
• Atık yönetimi tesislerinin, altyapı ve diğer proje türlerinin finansmanına ve masraf tazmin sistemlerinin
oluşturulması veya iyileştirilmesine ilişkin program.
• Stratejinin toplum ve diğer kilit paydaşlar ile görüşülüp tartışılmasına ilişkin bir program.
• Stratejinin hedeflerinin yerine getirilmesine ve stratejinin gözden geçirilmesine ilişkin genel bir takvim.
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STRATEJİ UYGULAMA PLANI ASGARİ İÇERİK ÖNERİSİ
• Stratejinin uygulamaya konulmasından sorumlu kurum ve makamların belirlenmesi.
• Benimsenen stratejinin uygulamaya konulması için gerekli tüm kilit görev ve faaliyetlerin belirlenip
tanımlanması.
• Temel görev ve faaliyetlerin sırası, takvimi ve bağlantılandırılması.
• Uygulamaya yönelik temel karar noktaları ve önemli kilometre taşları.
• Uygulamaya ilişkin ayrıntılı takvim.
• Gerekli kaynaklara ve ilgili masraflara ilişkin ayrıntılı tahminler.
• Planın geneli ve alt planlar ile ilgili nakit akışı çizelgesi.
• Ayrıntılı finans planı.
• Gerekli destekleyici veriler ve açıklama metinleri – örn. temel uygulama görevlerine ilişkin sorumlulukların
nasıl dağıtıldığını belirten ve ayrıntılı biçimde gösteren metinler; kullanılacak başarı göstergeleri.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Geniş bir paydaşlar grubu atık yönetimi faaliyetleri konusunda menfaate sahip olmakta veya
bu faaliyetlerden etkilenmektedir. Atık yönetimine ilişkin Avrupa Birliği politika ve mevzuatına
uyum sağlanması amacıyla sektörel stratejinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması süreci ile ilgisi bulunan temel paydaşlar aşağıdaki kutuda belirtilmiştir. Alt bölümlerde, atık yönetimi faaliyetlerine müdahil olması gereken kurumsal gruplar
ele alınmakta, ardından bunlar arasındaki haberleşmeye ilişkin konular incelenmektedir.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına Bağlı Kurumlar
Ulusal hükümetler, atık yönetimine ilişkin Avrupa Birliği mevzuat ve politikalarına uyum gösterilmesi konusunda nihai sorumlu konumundadır.
Uyumun, ilgili Avrupa Birliği hukuki aracında
belirtilen veya sorumlu Avrupa Birliği Kurumu ile
kararlaştırılan yöntem ve süre içerisinde gerçekleştirilmesi ulusal hükümetin sorumluluğu altındadır. Ulusal çapta bir atık yönetimi stratejisinin geliştirilip uygulamaya konulması da aynı şekilde
hükümet sorumluluğundadır. Ulusal atık yönetimi stratejisi, ulusal çevre stratejisinin bir parçası
olmalı ya da en azından ona uyum göstermelidir.

Tipik olarak, uyumun sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili sorumluluk, belirli bir ulusal kuruma; örneğin, çevreden sorumlu bakanlığa devredilir. Ancak ulusal hükümet içerisindeki çeşitli diğer
bakanlık ve departmanların da planlama ve uygulama sürecinin çeşitli aşamalarına, müdahil olmaları kaçınılmaz olacaktır. Örneğin, tarım, ekonomi, ticaret ve endüstri, ithalat ve ihracat, dışişleri,
yerel idareler, toplum sağlığından sorumlu bakanlıklar, Avrupa Topluluğu atık mevzuatının uygulanmasından etkilenecektir.
Çalışmalara öncülük eden bakanlık (muhtemelen çevre bakanlığı), yukarıda belirtilen diğer
bakanlıklardan, ulusal hükümete bağlı kurum ve
kuruluşlardan hangilerinin Avrupa Topluluğu atık
mevzuatının planlama ve uygulama safhalarına
müdahil olma ihtiyacı duyacağını belirleyecektir.
Örneğin, Bölüm 2’de söz edilen atık yönetimi
stratejisinin geliştirilmesi sırasında, uzman kuruluşlar, ulusal standartlar enstitüsü, ulusal istatistik
enstitüsü ve mevcut kamusal düzenleme ve atık
hizmetleri kuruluşları gibi diğer hükümet kurumlarından teknik veri alınması gerekecektir. Her bir
kurum türünün bu süreçteki rolü ve sürece müdahil olma biçimi, çalışmalara öncülük eden bakanlık ve ilgili kurum tarafından dikkatli biçimde belirlenip kararlaştırılmalıdır.
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ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL PAYDAŞLAR VE ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi hükümet (örn. bir bakanlık veya
departman)

Atıklara ilişkin Avrupa Birliği politika ve mevzuatının uygulamaya
konulması ve bunlara uyum sağlanması.
Ulusal atık yönetimi stratejisinin geliştirilip uygulamaya konulması.

Merkezi hükümet adına çalışan çevre
kuruluşları (örn. düzenleyici kuruluşlar,
ulusal standartlar laboratuvarı)

Planlama, düzenleme ve teknik hizmet sunma faaliyetlerinin
yürütülmesi.

Bölgesel ve yerel idareler

Planlama, düzenleme ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi.

Belediyeler

Toplama, arıtma, geri kazandırma ve tasfiye ile bazı planlama ve
düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi.

Atık yönetimi şirketleri

Atık yönetimi, toplanması, geri kazandırılması ve tasfiye edilmesi
çalışmaları

Endüstriyel ve ticari atık üreticileri

Atıkların önlenmesi, asgari seviyeye indirilmesi ve geri dönüşüme
tabi tutulması; atıkların uygun biçimde işlenmesi, geri kazanımı
ve tasfiye edilmesinin sağlanması. Atık üretimi, geri kazanım
ve tasfiye faaliyetlerine ilişkin izleme ve rapor çalışmalarının
yürütülmesi.

Toplum

Konut atıklarının kaynakta ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi,
asgari seviyeye indirilmesi ve ortaya çıkmalarının önlenmesi. Atık
toplama, geri kazandırma ve tasfiye hizmetlerinin bedellerinin
ödenmesi. Toplumun, atık yönetimi tesislerinin yerleşme
bölgelerine ve kaynağa yakınlığı ile ilgili konularda menfaati
bulunmaktadır.

STK’lar .

Kamusal çıkarların temsil edilmesi. Planlama faaliyetlerinde ve
çevre ile ilgili konularda lobi çalışmaları yapılması.

Araştırma kuruluşları (örn. Üniversiteler)

Yeni atık yönetimi teknolojilerinin geliştirilmesi ve çevresel
analizlerin yürütülmesi için, diğer çalışmaların yanında, teknik
araştırmalar yapılması.

Çalışmalara öncülük eden bakanlık, mevzuatta
bahsedilen faaliyetlerden sorumlu olacak makamları belirleyip tayin etmeli ve yetkili makamların,
yükümlüklülerini yerine getirebilmeleri için gerekli (finansal, teknik ve lojistik) kaynaklara ve hukuki yetkilere sahip olmalarını sağlamalıdır. Yetkili
makamlar, 3.3 numaralı bölümde ele alınmaktadır.
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3.3 Yetkili Makamlar
Avrupa Topluluğu atık yönetimi mevzuatının
uygulamaya konulması amacıyla yetkili makamlar
tarafından gerçekleştirilecek fonksiyonların türleri
aşağıdaki kutuda gösterilmektedir. Bu fonksiyonlar, hukuki ve idari faaliyetlerden yüksek uzmanlık gerektiren teknik faaliyetlere kadar çeşitlilik
göstermektedir.
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Aday ülkeler, mevcut düzenleyici kuruluşlar
gibi, aşağıdaki kutuda belirtilen faaliyetlerden bir
kısmını yürütmek için gerekli kurumlara
hâlihazırda sahip olabilirler. Buna alternatif olarak, belirli kurum ve kuruluşlar da gerekli uzmanlığa sahip olabilirler, ancak tümünün tek bir organizasyon içerisinde bir araya getirilmesi gerekli
olabilir. Ülkede, gerekli uzmanlığa sahip veya yeterli miktarda çalışan bulunmaması halinde, uzman çalışanlara sahip olunmasına ilişkin gereklilikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Yetkili makamlar, çeşitli çevresel sektörler boyunca bir veya daha fazla fonksiyonu yerine getirecek şekilde tayin edilebilirler. Yine yasal düzenlemeler açısından, çevresel sektörlere ilişkin farklı
direktifler, tesis ve salımların ruhsata bağlanmasını gerekli kılabilir. Bu doğrultuda, atık yönetimi
mevzuatı içerisinde tayin edilen yetkili makamlar
ile özellikle hava, su ve endüstriyel kirlilik kontrolü gibi diğer mevzuatlarda bulunan yetkili makamlar arasındaki karşılıklı ilişkiler göz önünde
bulundurulmalıdır.

ATIKLARA İLİŞKİN AVRUPA TOPLULUĞU MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA YETKİLİ MAKAMLAR
TARAFINDAN ÖZELLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYETLERE ÖRNEKLER
(Referanslar, aksi belirtilmedikçe direktiflere yapılmıştır)
Bu liste, geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir liste değildir ve semboliktir.
Planlama ve Uygulama
• Atık yönetimi planlarının hazırlanması (2006/12/EC ve 94/62/EC).
• Tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin planlarının hazırlanması (91/689/EEC).
• Düzenli depolama alanlarının sınıflandırılması (99/31/EC).
• Madencilik.
• Atıkların yakılması.
• Atık sevkiyatı.
Teknik Standartlar
•
•
•
•
•

Çeşitli kirleticiler için salım limit değerlerinin belirlenmesi (00/76/EC).
Ölçme ve standartlaştırma uygulamalarına ilişkin kuralların belirlenmesi(00/76/EC).
Numune alma ve izleme programlarının onaylanması (00/76/EC).
Salım standartlarını etkileyen faaliyet durdurma sürelerine ilişkin azami sınırların belirlenmesi (00/76/EC).
İnsan sağlığının ve çevrenin güvence altına alınması için bacaların gerekli yükseklikte olmasının sağlanması
(00/76/EC).
• Düzenli depolama alanlarının kurulması ve işletilmesine ilişkin standartların belirlenmesi (99/31/EC).
Tüzük
• Direktif ve standartlara uyum gösterildiğini belirlemeye ve bunu tasdik etmeye yönelik genel gereklilik
(2006/12/EC, 87/101/EEC, 00/76/EC, 94/62/EC, 99/31/EEC).
• Ruhsat gerektirmeyen tesislerin tescil edilmesi (2006/12/EC, 91/689/EEC, 99/31/EC).
• Atık geri kazanım tesisleri, atık tasfiye tesisleri ve düzenli atık depolama alanları gibi tesislerin
ruhsatlandırılması (2006/12/EC, 78/176/EEC, 87/101/EEC, 2000/76/EC, 99/31/EC). 2006/12/
EC sayılı Direktifte ve yakın zamanda kabul edilen (önceki direktifi Aralık 2010 itibarıyla yürürlükten
kaldıran) 2008/98/EC sayılı Direktifte ruhsatlara ilişkin genel gereklilikler belirtilmektedir. Ancak Atıkların
Düzenli Depolanmasına ilişkin Direktif ile Atıkların Yakılmasına ilişkin Direktif gibi daha özel direktiflerde
ruhsatlara ilişkin özel şartlar bulunmaktadır. Daha büyük çaplı tesisler söz konusu olduğunda, ruhsat
işlemleri IPPC Direktifinin (2008/1/EC) kapsamına girebilmektedir. Endüstriyel salımlara ilişkin bir
direktif teklifinde bulunulmuştur. Bu direktif, endüstri sektöründen kaynaklanan çeşitli atık faaliyetlerine
ilişkin ruhsat, izleme ve rapor çalışmalarını bir araya getirip düzenlemeyi planlamaktadır.
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ATIKLARA İLİŞKİN AVRUPA TOPLULUĞU MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA YETKİLİ MAKAMLAR
TARAFINDAN ÖZELLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYETLERE ÖRNEKLER
Tüzük (devam)
• Direktiflerde belirtilenlerden farklı durumlar için muafiyet yetkisi verilmesi.
• (2000/76/EC, 99/31/EC).
• Tesislerin denetimi (2006/12/EC; 99/31/EC; ayrıca bkz. 2008/1/EC).
• Bilgilerin talep edilmesi, edinilmesi ve elde tutulması (87/101/EEC, 91/689/EEC, 94/62/EC, 96/59/
EC,99/31/EC).
• Gerekli durumlarda tesislere verilen ruhsatların gözden geçirilmesi için teknolojik gelişim ve çevrenin
durumundaki eğilimlerin incelenmesi (87/101/EEC; 99/31/EC; 2001/80/EC).
• Salım standartlarına uyum göstermeyen tesislerin, bu süre boyunca işletilmemesinin sağlanması
(2000/76/EC, 99/31/EC).
• Atıkların sadece belirli kurallara uygun olması halinde düzenli atık depolama alanlarına kabul edilmesinin
sağlanması (düzenli depolamaya ilişkin 99/31/EC sayılı Direktif ve bu direktifin 16. Maddesi ve II
No’lu Ek’i doğrultusunda atıkların düzenli depolama alanlarına kabul edilmesine ilişkin ölçüt ve usulleri
belirleyen 2003/33/EC sayılı Konsey Kararı).
• Çeşitli atık miktarlarının takip edilmesi (96/59/EC, 99/31/EC).
Raporlama
• Bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin uygun usullerin belirlenmesi (2000/76/EC, 94/62/EC, 99/31/EEC sayılı
Kararlar, değiştirilen).
• Uygulamanın gecikmesi, direktiflerde belirtilmeyen koşullara ilişkin izinlerin verilmesi, uygulamanın tasdik
edilmesinin sonuçları gibi konulara ilişkin olarak Avrupa Komisyonu’na rapor sunulması (2000/76/EC,
99/31/EEC).

Kesişen mevzuat başlıklarından sorumlu yetkili makamlar arasındaki bütünlüğün sağlanması,
tek bir ulusal yapı çerçevesinde yapılabileceği gibi,
aynı yönetim sistemi altında faaliyet gösteren bölgesel kuruluşlar çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
Bu tip bir yapılanma, birçok alanda çatışma tekrarını önleyecek ve paylaşılan tesisler ve kaynaklar
üzerinden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Alternatif olarak sektörel bir yaklaşım benimsenebilir,
ancak bu yaklaşımda farklı sektörlerdeki makamlar arasındaki işbirliği ve eş güdümün yakın ve etkili şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
Stratejik açıdan önemli rollere sahip veya teknik uzmanlık gerektiren yetkili makamlar, kıt kaynakların verimli şekilde kullanılması ve tutarlılığın sağlanması amacıyla ulusal seviyede yapılandırılmalıdır. Hukuki sorumluluk ve mevzuat taslağının hazırlanmasına, ulusal planlamanın yapılmasına ve teknik standartların belirlenmesine yönelik işlevler sürdüren makamlar örnek olarak verilebilir. Örneğin; yerel planlamalar, tesislerin ruhsatlandırılması ve denetimi gibi yerel deneyim veya
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yerel sorumluluğun önemli olduğu durumlarda,
bölgesel veya yerel düzeyde yetkili makamlar oluşturulabilir.

3.4 Yerel Yönetim
Bölgesel ve yerel yönetimin, atık yönetimi
bağlamındaki rolü iki açıdan önemlidir. İlki, birçok ülke, idari yapılamasını bölgesel (eyalet, bölge) veya yerel (yerel planlama makamları veya belediyeler) olarak yönetim birimlerine devretmiştir.
Merkeziyetçi olmayan bu yapı, federal ülkelerde
daha güçlü olmakla birlikte diğer ülkelerde de bulunur ve genellikle çeşitli atık yönetimi faaliyetlerini içerir. Sonuç olarak, merkezi hükümet adına
düzenlemelerinin uygulamaya konulması, atık yönetimi direktiflerinin belirlediği gereklilikleri karşılamak için yeterli olmayacaktır. İkinci konu ise,
atıkların ortaya çıkması ve tasfiye edilmesi bölgesel ve yerel seviyelerde karşılaşılan durumlar olup
planlama, düzenleme ve izleme açısından özel
araçlar gerektirirler.
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Yeni atık yönetimi stratejisi doğrultusunda,
atıkların yönetilmesine ilişkin sorumluluklar bölgesel ve yerel idarelere devredilmeye devam etmektedir. Bu sorumluluklar arasında, atık yönetimi tesislerinin kurulacağı alanların onaylanması ve belediyeye ilişkin atıklarla ilgili hizmetler (toplama,
sevkiyat, arıtma, geri kazanım ve tasfiye) ve düzenleme çalışmalarına ilişkin sorumluluklar bulunmaktadır. Yerel makamlar, ulusal mevzuatın uygulanmasını destekleyecek nitelikte yönetmeliklerin
hazırlanmasından sorumlu olabilirler – örn. atıkların ne zaman ve nasıl toplanacağına ilişkin kurallar.
Bölgesel veya yerel yönetimin birden fazla role
sahip olması halinde, menfaat çatışmalarının yaşanması ihtimali ortaya çıkacaktır. Bu tarz çatışmalar, çeşitli atık yönetimi faaliyetleri ve düzenlemeleri konusunda yerel yönetime sorumluluk verilen bazı üye devletlerde yaşanmıştır
(Atık Çerçeve Direktifi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.
Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf)

Atık yönetiminde bölgesel ve yerel yönetimlerin rolleri, ölçek ekonomisine ve atık türüne göre
değişiklik gösterebilir. Bazı ülkeler, belediye atıklarının yönetilmesinden sorumlu birçok küçük
belediyeye sahiptir. Bu küçük belediyeler, çoğu zaman Avrupa Topluluğu mevzuatında belirtilen
yüksek standartlara sahip atık tasfiye tesislerini
uygun maliyetlerle inşa edememektedir. Böyle durumlarda belediyeler arası işbirliği yapılarak, uygun tesislerin maliyetini karşılayabilecek miktarda
atık toplanır. Bu bölgesel yaklaşım, tehlikeli atıkların tasfiyesinde de uygulanabilir. Ancak, uzman
çalışanlara ve tesislere duyulan ihtiyacın dayattığı
ölçek ekonomisi ve toplam atık miktarının az olması göz önünde bulundurulduğunda, daha geniş
bölgeler söz konusu olmaktadır.
Bölgesel yaklaşımın teşvik edilmesi planlanıyorsa, yerel yönetim kuruluşlarına ilişkin mevcut
politikalar ile yasal ve idari çerçevelerin yeniden ele
alınması ve belediyeler arası işbirliği için gerekli zemine sahip olunmasının sağlanması gerekmektedir.
Bazı ülkelerde bu tür işbirliği çalışmalarının önünde hukuki engeller bulunmaktadır. Böyle engeller
olmasa bile, yerel yönetim kuruluşları arasındaki
gönüllü sözleşmelerin, ortaklıkların ve girişimlerin
dikkatle incelenerek kaynak paylaşımı ve sorumluluk gibi konuların uygun biçimde ele alınıp alınmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

3.5 Özel Sektörün Katılımı
Özel sektör kuruluşları, çok farklı açılardan
atık yönetimi ile ilgili olabilirler. (Bu kuruluşlar
örneğin, atık üreticileri, atık yönetimi hizmetleri
sunucuları, atık yönetim tesislerinin yatırımcıları,
yeni yöntem ve teknolojilerin geliştiricileri ve teknik danışman olabilirler).
Avrupa Birliği üyesi tüm devletlerde özel sektör kuruluşları, atık yönetimine ilişkin ana paydaşlardan biridir. Aday ülkelerde durum henüz bu
seviyeye gelmemiştir. Bazı üye devletlerde özel
sektör birçok atık türünün yönetiminde önemli
rol oynarken, diğer üye devletlerde özel sektör,
ağırlıklı olarak endüstriyel atıkların yönetimi ile
ilgilenmekte, belediye atıklarının yönetimi ise yerel yönetimlere kalmaktadır.
Özel sektör, atık yönetimi etkinliği için değerli
finansman desteği ve diğer yapısal yenilikler sunabilecektir; ancak tek başına tüm sorunları çözebilecek konumda değildir. Kamuya ait bir tekelin basitçe özel sektöre devredilmesi halinde, verimsizliğin yerini kâr odaklı yaklaşım alabilir. Tüm başarılı özelleştirme programları, rekabet ve ilgili düzenlemelerin güçlü biçimde hayat bulmasını gerektirir. Çoğu zaman uzun yılların deneyimlerine sahip
mevcut kamu sektörü kuruluşlarının da çeşitli seviyelerde rekabete girmesine izin verilmelidir.
Özelleştirme yoluna gidilmesi halinde, özellikle belediye atıkları konusunda kamu hizmetinin
gözetilmesi gerekmektedir. Belediyelerin, sunulacak hizmet kalitesini müteahhitlere bırakması
doğru olmayacaktır; çünkü kamu hizmeti sunulmasının ana sorumlusu belediyelerdir.

3.6 Bilgilendirme ve İstişare
Atık yönetimi mevzuatının planlanması ve uygulamaya konulması, hükümet, yetkili makamlar
ve diğer paydaşlar arasında eş güdüm sağlanmasını gerektirir. Sonuç olarak, haberleşme faaliyetleri,
uygulamanın etkili biçimde gerçekleşmesi açısından önemlidir.
Atık yönetimi stratejisinin geliştirilmesi sırasında, atık yönetimi mevzuatının tüm boyutları ve
uygulamaya yönelik önerilerin kabul edilebilirliği
ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla, tüm paydaşların ve faaliyetlerden etkilenecek
kesimin fikir ve görüşlerinin ulusal hükümet tara-

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   125  

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI

fından talep edilmesi gerekmektedir (bkz. Bölüm
2). Görüşlerine danışılacak taraflar arasında şunlar bulunmaktadır:
• Merkezi hükümete bağlı diğer bakanlıklar.
• Bölgesel ve yerel idare.
• Endüstriyel atık üreticileri.
• Özel sektör atık yönetimi şirketleri.
• Evsel atıkların üreticisi sıfatıyla toplum.
• Çevre ile ilgili STK’lar.
Örneğin, Avrupa Birliği’nde ulusal hükümetlerin yeni standartlar ve düzenlemeler konusunda
sanayi sektörüne danışması sık rastlanan bir durumdur. Böylelikle endüstri, yapılan önerilerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri üzerindeki potansiyel
etkileri hakkında hükümeti bilgilendirme fırsatı
bulur; hükümetin, ilgili usul ve tekniklerin uygulanabilirliği gibi konularda teknik destek almasını
sağlar ve yeni sistemin uygulamaya girmesinin
planlamasını başlatır.
Atık yönetimi stratejisi belirlendikten sonra,
bu sürece müdahil olacak çeşitli kuruluşların işlev
ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, yetkili
makamlar arasında verimli bir haberleşme ağı kurulmalıdır. Hükümet de, BATNEEC’e ilişkin kılavuz notların ve BAT referans metinlerinin
(BREF) güncellenmesi, üreticilerin atık yönetimi
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hiyerarşisinde yer almaları için teşvik edilmesi ve
mevcut, gözden geçirilmiş veya yeni atık yönetimi
politika ve mevzuatına ilişkin bilgilerin yayılması
gibi amaçlara ilişkin olarak endüstri, STK’lar ve
toplum gibi ilgili taraflarla diyalogu sürdürme ihtiyacı duyacaktır.
Uzun vadede, Avrupa Birliği’nin atık yönetimi
ilkeleri ile uyum sağlanması, devletin tüm katmanlarının, endüstrinin ve tüketicilerin çevreye
olan eğilimlerinde ve yaklaşımlarında ciddi değişikliklerin gerçekleşmesi ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Farkındalıkların artırılmasına yönelik bir
eğitim programı hazırlanmalıdır. Örnek olarak,
STK’ların atıkların asgari seviyeye indirilmesi ve
atık yönetimi hiyerarşisinin benimsenmesi ile ilgili tartışmalara olumlu katkılarda bulunması mümkündür ve bu teşvik edilmelidir.
Paydaşlarla istişare çalışmaları, haberleşme konusunun bir başka boyutunu oluşturur. Çeşitli direktifler üye devletlere, toplumun bilgiye erişebilmesini sağlama ve çeşitli konularda toplumla istişare yapılmasını gerektirir (bkz. Bölüm 1 - Yatay
Mevzuat, özellikle de ÇED Direktifi (85/337/
EEC) ve çevresel bilgiye erişim Direktifi (2003/4/
EC)). Başka bir mevzuata ilişkin olarak da elektrik
ve elektronik ekipman atıklarına ilişkin WEEE
Direktifi (2002/96/EC) örnek verilebilir.)
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4. Teknik Hususlar

Teknik standartların genel amacı, çeşitli mal
veya kaynakların kalitesine ve/veya belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin asgari teknik şartların belirlenmesidir. Bu standartlar birçok farklı
biçimde karşımıza çıkabilir, örneğin:
• Uluslararası — örneğin, Dünya Sağlık Örgütü ilke ve standartları.
• Avrupa — örneğin, Avrupa Birliği ilke ve
standartları
• Ulusal — örneğin, hükümet tarafından geliştirilip sunulan teknik talimatlar ve düzenlemeler; ulusal standart belirleme kuruluşları tarafından hazırlanan resmi standartlar.
• Sektörel — örneğin, endüstriyel veya
mesleki kuruluşlar tarafından hazırlanan,
belirli bir sektöre veya faaliyet türüne uygulanabilecek nitelikteki teknik kılavuz ve
şartnameler.
• Bağlayıcı — örneğin, tehlikeli atıkların yakılmasına ilişkin Avrupa Birliği standartları.
• Gönüllü — örneğin, EN ISO 14000 serisi,
çevre yönetimi sistemlerine ilişkin uluslararası standartlar ve Avrupa standartları.
Diğer hedeflere ilişkin olarak, örneğin:
• Ürünler — örneğin, piller, atık depolama
konteynerleri.
• Faaliyetler — örneğin, bir kirleticinin salım veya deşarjının yapılması, bir atık arıtma tesisinin işletilmesi.
• Çevresel ortamlar — örneğin, hava kalitesi;
su kalitesi.
• Usuller — örneğin, çevresel bilgi edinilmesi ve bu bilgiye erişim sağlanmasına ilişkin
usuller.
Üye devletler içerisinde, Avrupa Birliği teknik

standartları diğer tüm standartların üzerinde yer
alır ve bu doğrultuda, benimsenen ulusal standartların Avrupa Birliği standartlarını yansıtması
gerekir. Ancak, atık yönetimine ilişkin mevcut Avrupa Birliği standartlarının miktar ve kapsam açısından halen sınırlı olduğu düşünülürse, ulusal
hükümet ve diğer kuruluşların, mevcut Avrupa
Birliği ilke, standart ve kapsamına almadığı konu
ve çalışmalara ilişkin teknik kılavuzlar, prensipler
ve standartlar hazırlamaları gerekecektir.
Bu doğrultuda aday ülkeler, Avrupa Birliği
üye devletlerinde geliştirilip uygulamaya konulmuş bazı kapsamlı teknik standart düzenlemelerini inceleyip kendi amaçları doğrultusunda
benimseyebileceklerdir.
Atıklara ilişkin bazı işlemleri (örneğin atık yakma faaliyeti sonucu ortaya çıkan salımlar) ve atık
kollarını (örneğin atık yağlar, titanyum dioksit) ele
alan bazı Direktifler, bazı Avrupa Birliği standartlarını net biçimde ortaya koymaktadır. Diğer standartların yapısı ise üye devletin takdir yetkisi doğrultusunda belirlenecektir (örneğin atık yakma tesislerinden yapılan dioksin ve furan salımlarına
ilişkin ek gereklilikler ve PCB’lerin muhafazasına
ilişkin standartlar). Buna ek olarak, üye devletlerin
atık yönetimi tesislerinin işletilmesine ilişkin teknik rehberler oluşturması gerekebilecektir.
Standartların tanımlanması genellikle, çerçeve
politikaların geliştirilmesine dayanan ve çerçeve
planlar, teknik açıklamalar ve seçeneklerin karşılanabilirliğine ilişkin değerlendirmelerin hazırlanmasına uzanan ve sürekli kendini yenileyen bir süreci gerekli kılar. Gerekli aşamalarda, standartları
geliştirmekten sorumlu yetkili makamın, düzenleyici kuruluşlar, atık üreticileri ve STK’lar gibi paydaşların görüşlerini alması ve plan ve politikaları
bu doğrultuda gözden geçirmesi gerekmektedir.
Teknik standartlar ve ilgili rehberler, yeterli
teknik uzmanlığa sahip kurumun gözetiminde
merkeze yönelik hazırlanmalıdır. Bu çalışma, ba-
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kanlık seviyesinde veya ciddi teknik uzmanlığın
gerekli olduğu durumlarda, uzmanlaşmış bir standart belirleme kuruluşu veya düzenleyici kuruluş
tarafından gerçekleştirilebilir. Belirlenen standartlar açık, kuşkuya yer bırakmayacak nitelikte, uygulayan kişilerin ulaşabileceği yapıda ve bağlayıcı
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standartlar söz konusu olduğunda izlenmeye ve
yaptırım uygulamaya müsait biçimde olmalıdır.
Teknik standartlar doğrultusunda, EKÇS belgeleri, atık yönetimine ilişkin boyutlar da dâhil olmak
üzere, endüstriyel faaliyetler için mevcut en iyi
teknikler konusunda yardımcı olacaktır.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Genel Bakış
Atık yönetimine ilişkin mevzuat, bünyesinde
barındırdığı hedeflere ulaşılabilmesi için tek başına yeterli değildir. Gerekli etkililiğin sağlanması
için, hukuki adımların gerektiği gibi atılması, düzenlenmesi ve yaptırım gücüne kavuşturulması
gerekmektedir. Bu da, bu amacın gerçekleşmesi
için gerekli sistemlerin, usullerin ve kaynakların
mevcut olmasını gerektirir.
Belediye ve yerel yönetim seviyesinde yasal düzenleme oluşturma fonksiyonu, şu üç ödevin yerine getirilmesi ile ilgilidir:
• Atık yönetimi tesis ve faaliyetlerine ilişkin
izin ve ruhsat verilmesi.
• İzin ve ruhsatlara ilişkin tüm gerekliliklerin
karşılanıp karşılanmadığının izlenmesi ve
denetlenmesi.

Yakılmasına İlişkin Direktif ) ve çeşitli atık kollarına ilişkin direktiflerde bulunmaktadır. Ancak bazı
durumlarda, özellikle büyük çaplı atık yakma tesisleri ve büyük miktarda tehlikeli ve/veya tehlikesiz atık üreten endüstriyel tesisler söz konusu olduğunda, IPPC Direktifinin (2008/1/EC) kapsayıcı hükümleri uygulanmaktadır.
İzin ve ruhsat verme faaliyetlerine ilişkin genel
görevler şunlardır:
• Atık depolama, arıtma ve tasfiye tesislerine
izin verilmesi.
• Çeşitli atık geri kazanım tesislerine izin
verilmesi.
• Atık toplama hizmetlerine ve atıklar ile ilgili aracılara izin verilmesi veya bunların
tescil edilmesi.
• İstisnai tesis ve faaliyetlerin tescil edilmesi.

• İlgili kişilerin gerekli çalışmaları gerçekleştirmemeleri halinde zorlayıcı eylemlerin
uygulanması.

• İzin için başvuranların ve izin sahiplerinin
niteliklerinin değerlendirilmesi ve teyit
edilmesi.

Bu faaliyetleri gerçekleştirmesi gereken yetkili
makamlar ile ilgili açıklama, Bölüm 3’te bulunmaktadır.

• İzin ve ruhsatları ile ilgili koşulların düzenli olarak kontrol edilmesi.

5.2 Yetkilendirme ve
İzinlendirme
Atık yönetimi ruhsat/izinleri, çevre kirliliği,
insan sağlığının zarar görmesi ve topluluğun
önemli varlıklarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik verilirler. Genel olarak Atık
Çerçeve Direktifi, atık yönetimi tesislerine izin ve
lisans verilmesine ilişkin genel hükümleri içermektedir. Konuya ilişkin özel nitelikteki gereklilikler, çeşitli atık yönetimi türleri (Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Direktif, Atıkların

• Gereklilikler ihlal edildiğinde veya diğer
belirlenmiş şartlar doğrultusunda, izinlerin
değiştirilmesi, askıya alınması veya geri
alınması.
Genel olarak, atık yönetimi tesislerine izin verilmesi ve istisnaların tescil edilmesi, yetkili makamların izin verme konusuna ilişkin çalışmaların
temelini oluşturur. Teknik değerlendirme ve karar
verme faaliyetleri, izin verme sürecinin önemli
unsurlarıdır ve bu faaliyetler, idari birer görev olmanın ötesinde anlam taşırlar. Örneğin, atıklara
ilişkin düzenleme yapanların ve denetçilerin, derinlemesine bir teknik eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Çevre denetçilerinin eğitim ve niteliklerine ilişkin örnek uygulamalara yönelik reh-
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berlere IMPEL’in web sitesinde, şu adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/environment/impel/
countries.htm
İzin verme sistemi, kamu ihalelerine ilişkin direktifler doğrultusunda gerçekleştirilen bir ihale
sürecini içermektedir. Etkililiğin sağlanması amacıyla, verilen izinlere örneğin, toplanıp gömülmesine, tasfiyesine izin verilen atıkların türü ve miktarına ilişkin bilgilerin yanı sıra teknik gereklilikler, işletme yöntemleri ve güvenlik önlemleri gibi
şartlar eklenmelidir. Bu şartlar haklı nedene dayanmalı, geniş kapsamlı olmalı, çelişkiye yer bırakmamalı ve yaptırım gücüne sahip olmalıdır.
Bunun yanında, bu şartlar tutarlı biçimde uygulanmalı ve bu nedenle, izinlerin hazırlanmasına ve
idare edilmesine ilişkin ortak bir çerçeve hazırlanmalıdır; örneğin, izinlere ilişkin uygulamaların
belirlenmesi, izinlerin kontrol edilmesi, geri alınması veya geri verilmesi gibi konulara yönelik kılavuz ilkeler geliştirilip kullanılabilir.
İzinlere ilişkin şartlar belirlenirken, düzenleyici kurulun ulaşmak için çabalaması gereken iki temel amaç bulunmaktadır. Öncelikle, işletmecinin
uygun maliyetli çalışabilmesi aşırı derecede kısıtlanmamalıdır. İkinci olarak, yetkili makam, (a)
mevzuat tarafından gerekli tutulan ve (b) kamu
yararı açısından gerekli olan kontrollerin yapılmasına ilişkin olanakları elden çıkarmamalıdır. İzinlere yöneliş şartların geçerliliğini sınamak için (1)
anlamlarının açık, (2) gerekli, (3) hukuka uygun
ve (4) yaptırım gücüne sahip olmasına ilişkin değerlendirmeler yapılabilir. Bu bağlamda, izinlere
ilişkin şartların üç temel türü bulunmaktadır:
• Mutlak biçimde düzenlenmiş, ancak görece açık biçimde yükümlülük ve gereklilikler belirten şartlar.
• Mutlak çevresel performans standartları
oluşturan, ancak işletmeciye bu standartların nasıl karşılanacağı konusunda kısmen
takdir yetkisi tanıyan şartlar.
• İşletmecinin, bir faaliyeti, (işletmeci tarafından hazırlanan) işletme veya çalışma
planı doğrultusunda gerçekleştirmesini gerekli kılan şartlar.
Bir atık yönetimi tesis veya şirketinin kısmen
veya tümüyle bir yerel idarenin mülkiyeti altında
bulunması halinde, tesislere izin verilmesi ve izlenmesi, ayrı bir düzenleyici makam tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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Şartların belirlenmesi sürecinde yetkili makam, ruhsat başvurularına ilişkin ayrıntıları yayınlayarak, menfaat ve ilgi sahibi taraflara danışarak
veya benzeri çalışmalarla diğer kuruluşların toplum, ilgili tesis veya faaliyetten etkilenebilecek
olan diğer kişi veya grupların menfaatlerini yansıtmalıdır; ayrıca atık yönetimi izinleri ve ilgili bilgileri içeren resmi sicil oluşturmalıdır.
Yetkili makamın veya izin sahibinin inisiyatifine bağlı olarak izinlerde çeşitli değişiklikler yapılabilir (Yapılan bu değişikliklerin, Avrupa
Topluluğu’nun belirlediği yükümlülüklere etkililik kazandırılması için bunu gerçekleştirmeye yönelik etkin bir mevzuat çerçevesi oluşturulmalıdır). İzinlerde yapılan değişiklikler genellikle bir
tesis ve faaliyetteki değişikliğin, iznin kapsamındaki çalışmaları etkilemesi halinde gereklidir. Yetkili makam bu değişikliklerin mevcut standartlar
doğrultusunda yapılabilmeleri, geliştirilmeleri ve
öncelikli hedefleri tehlikeye atmaması için izin
şartlarında değişikliğe gidilmeksizin onay verebilecektir. Yapılan değişikliklerin, iznin gözettiği temel hedefin gerçekleşmesini engelleyebilecek olması halinde bu izinlerin, değiştirilmiş veya yeni
hazırlanmış şartlara tabi olması gerekecektir.
İzin verme usulleri, teknik yeterlilik, mali kapasite ve çevresel mevzuata uyuma ilişkin geçmişe
yönelik kayıtlar gibi izin sahiplerine ilişkin asgari
gereklilikleri de kapsamalıdır. Bu konu, atıkların
düzenli depolanmasına ilişkin direktifte özellikle
belirtilen gerekliliklerden biridir.

5.3 İzleme, Denetleme ve
Yaptırım
İzleme, denetleme ve uygulama unsurları, ilgili tarafların gerekli atık iznine sahip olması ve izinle ilgili gerekliliklere uyum göstermesinin sağlanmasının yanı sıra diğer yasal yükümlülükler ve zorunlu standartların sağlanması hedeflemektedir.
İzleme, denetleme ve yaptırım gücü unsurlarına ilişkin temel görevler şunlardır:
• Ruhsatlı atık yönetimi tesislerinin izlenmesi ve denetlenmesi.
• Atık taşıyıcıları ve aracıların izlenmesi ve
denetlenmesi.
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• İstisnai tesis ve faaliyetlerin izlenmesi ve
denetlenmesi.
• Çeşitli türlerdeki atıkların hareketlerinin
izlenmesi ve kontrol edilmesi.
• Atıkların sınır ötesi alanlara sevkiyatının
izlenmesi ve kontrol edilmesi.
• Ruhsatsız/yasa dışı tesis ve faaliyetlerin
belirlenmesi.
• Atık ruhsatlarına ve ilgili şartlara, ve diğer
yasal zorunlu standartlara dair bir ihlalin
gerçekleşmesi durumunda zorlayıcı eylemlerin uygulanması.
Etkililiğe sahip bir izleme, denetleme ve yaptırım gücü uygulama rejiminin asıl unsurları
şunlardır:
• Yasal olarak belirlenmiş denetleme ve yaptırım gücü uygulama yetkileri.
• Uyumun teşvik edilmesi için gerekli yaptırım gücünün varlığı.
• Yeterli, uygun niteliklere ve motivasyona
sahip insan kaynakları.
• Yeterli ve uygun nitelikte teknik kaynaklar
(ekipman v.s.)
• Açık, uygun şekilde belgelenmiş işletim sistem ve usulleri.
• Veri ve bilgilerin korunması, kaydedilmesi
ve kullanılmasına yönelik kapsamlı ve etkili sistemler.
(Bu sistemlerin, ticari gizlilik hükümlerine uygun biçimde
toplumsal erişime açık tutulması gerekir – bkz. Handbook
for Implementation of EU Environmental Legislation http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf
sayfa 91-103)

Bu unsurlar olmaksızın, atık yönetimine ilişkin oluşturulmuş politika, mevzuat ve standartlara uyum göstermek çok zordur. Düzenlemenin bu
boyutu, atık yönetimi ile ilgili Avrupa Topluluğu
mevzuatına uyum sağlanabilmesi konusunda yaşamsal önem taşımaktadır.
İzne sahip işletmelerin rutin biçimde izlenip
denetlenmesi, yetkili makam çalışanlarının ve kayıtların incelenmesi, atıklara ilişkin numunenin
alınması ve performans değerlendirilmesi gibi
amaçlarla ilgili tesislere düzenli ziyaretlerde bulu-

nulmasını gerektirecektir. Bu resmi ziyaretlerin
yanı sıra, yetkili makamın haber vermeden denetimlerde bulunmaya hakkı vardır. Bu tür denetimlerden elde edilen bulgular, işletmeciye yazılı
olarak ve en kısa zamanda bildirilmelidir. İzin ve
diğer şartlara ilişkin ihlallerin varlığı halinde, özellikle bu ihlallerin ciddi kirliliğe ve insan sağlığı
açısından tehlikeye yol açabilecek olması halinde,
yetkili makam derhal harekete geçmelidir. Yetkili
makamın, verilmiş olan izinleri değiştirme veya
geri alma ve gerekli durumlarda telafiye yönelik
girişimlerde bulunmaya yetkisi olacaktır (izin sahibinin itiraz hakkı bulunacaktır). Bunun yanında, izin şartlarının veya diğer yasal gerekliliklerin
ciddi biçimde ihlal edilmesi halinde yetkili makamın hukuki ve cezai tedbirler almaya yetkili bulunması konusu da göz önünde bulundurulmalıdır. Cezalar, yasaların veya izin şartlarının ihlali
konusunda caydırıcı olması amacıyla, yapılan çalışmalarla orantılı şekilde verilmelidir.
Avrupa Birliği üye devletlerinde, atık yönetim
tesislerinin izlenmesi ve denetlenmesi çalışmaları,
genellikle ruhsat vermeye yetkili makam tarafından yürütülmektedir. Ancak bazı ülkeler, tarafsızlığın sağlanması amacıyla bağımsız bir denetleyici
kuruluşu görevlendirmektedir. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, denetleme veya yaptırım gücü çalışmalarına yönelik masraflar, tümüyle veya kısmen, izinler için alınan harç ve ücretlerden ve işletmelere verilen mali cezalardan elde edilen gelirden karşılanmaktadır. Bunun yanında, ruhsat verme, izleme ve denetleme faaliyetleri, yüksek bir
makam tarafından yürütülmelidir.
Atıklarla ilgili faaliyet ve tesislere ilişkin resmi
çevresel yönetim ve denetim sistemlerinin sunulması ve uygulanması, izleme ve yaptırım gücü uygulama çalışmalarının yaratacağı genel yükü hafifletebilir. Avrupa Birliği Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (EMAS) ve EN ISO 14000 serileri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tür sistem ve standartların atık yönetimi mevzuatında kullanılması,
Avrupa Birliği çapında yaygınlık kazanmaktadır.
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5.4 Veri Toplama ve
Raporlama
Avrupa Topluluğu atık mevzuatı kapsamında
gerekli tutulan veri toplama ve rapor biçimi aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Raporlara ilişkin
usul ve yöntemler, Raporlama Direktifi’nde
(91/692/EEC) ve atık kataloglarına ilişkin
200/532/EC sayılı Komisyon Kararı’nda, değiştirilmiş haliyle, sunulmuştur. Atıklara ilişkin spesifik kanunlarda daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
Rapor hazırlama ve sunma konusunda sorumluluk sahibi bulunan tüm kurumlar, uygulama
safhasında bu sorumluluklar konusunda bilgilendirilmelidir. Örneğin, yetkili makamlar, kurulma
aşamasında; tesis işletmecileri ise izin ve ruhsat
için başvurduklarında rapor hazırlama ve sunma
yükümlülüğü hakkında bilgilendirilmelidir.
Üretilen atıkların miktar ve türleri ile geri kazandırılması, arıtılması veya tasfiye edilmesinden
sorumlu tesisler ile ilgili birçok verinin toplanması gerekmektedir. Gerekli düzenlemelerden sorumlu yetkili makam, bu verilere ulaşması için belirlenebilecek en iyi konumdur. Bu verilerin muhafaza edilmesi ve kullanılması için, hem ulusal
hükümete hem de Avrupa Komisyonu’na sunulacak raporlar için bir zemin teşkil edecek veri tabanı oluşturulmasına önem verilmelidir. Avrupa
Birliği üyesi birçok devlet, düzenleyici kuruluşu,
Avrupa Komisyonu’na rapor sunmaktan sorumlu
makam olarak tayin etmiştir. Düzenleyici kuruluş
dışındaki diğer seçenekler, ilgili bakanlık veya
merkezi istatistik ofisi olabilir.
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Avrupa Komisyonu, üye devletlerin raporlarla
bilgi sunmak için başvuracakları formlara ilişkin
çeşitli kararlar hazırlamıştır. 94/741 Sayılı Avrupa
Komisyonu Kararı, 75/439/EEC (atık yağlar),
2006/12/EC (atık çerçevesi) ve 86/278/EEC (arıtım çamuru ve toprak) sayılı Direktiflere ilişkin
iken, 97/622 sayılı Avrupa Komisyonu Kararı,
91/689/EEC (tehlikeli atık çerçevesi) ve 94/62/
EC (ambalajlama ve ambalaj atıkları) sayılı Direktifleri ele almaktadır. 1999/412/EC sayılı Avrupa
Komisyonu Kararı, 1013/2006 sayılı Tüzük doğrultusunda, üye devletlerin Avrupa Komisyonu’na
sunacakları raporlara ilişkin biçim ve içerik şartlarını belirlemektedir. Buna ek olarak, 2000/738/
EC ve 2001/753/EC sayılı Kararlar, düzenli atık
depolama alanlarına ilişkin 1999/31/EC sayılı
Direktif ’te ve kullanım ömrünü tamamlamış taşıtlara ilişkin 2000/53/EC sayılı Direktif ’te
(2002/525/EC, 2005/437/EC ve 2005/438/EC
sayılı Kararlar ile değişik) kullanılacak anketleri
gerektirir. Anket gereksinimi, ,üye devletler tarafından daha önce sunulan raporların biçim ve içeriklerindeki ciddi farklılıktan kaynaklanmaktadır.
Atıkların sevkiyatı konusunda ise anketler, Basel
Sözleşmesi’nde belirlenen gereklilikleri tamamlayıcı niteliktedir.
Veri toplama faaliyeti, atıklara ilişkin güvenilir
verilerin temel sunucuları konumundaki yerel idareler ve atık yönetimi işletmecilerinden bilgi alınmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda, atık yönetimi stratejisi oluşturulurken kaynak ayrılmalıdır.
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ATIK MEVZUATI RAPORLARINA YÖNELİK GEREKLİLİK ÖRNEKLERİ
Sorumlu Kurum

Bilginin Alıcısı

Bilginin Türü

Avrupa Komisyonu

Avrupa
Parlamentosu

Direktiflerinin uygulanmasına ilişkin rapor (örn. 91/689/EEC).

Avrupa Komisyonu

Avrupa Konseyi

Çevresel izleme usullerine ilişkin öneriler (örn. 78/176/EEC).

Avrupa Komisyonu

Özel komiteler

Teknoloji gibi konulara ilişkin spesifik bilgi (örn. 75/439/EEC sayılı
Direktif).

Avrupa Komisyonu

Diğer üye devletler Diğer üye devletler açısından direktiflerin uygulanmasına ilişkin
rapor (örneğin, 2006/12/EC);
Üye devlet yetkili makamlarının diğer üye devletlere ilişkin bilgilere
erişebilmesi (örneğin, 78/176/EEC, 91/689/EEC).

Üye devlet

Avrupa
Komisyonu

Mevzuatın aktarılmasına ve ulusal hukuka dâhil edilmesine ilişkin
bilgilendirme (tüm direktifler).
Plan ve programlar; örneğin atık yönetim planları, çeşitli atık
türlerinin azaltılmasına ilişkin planlar (örn. 78/176/EEC, 91/157/
EEC, 91/689/EEC).
Belirlenen zaman dilimine ilişkin raporlar; örneğin, direktiflerin
uygulamaya konulması için 3 veya 5 yıllık zaman dilimleri
(örneğin,2006/12/EC, 86/278/EEC 75/439//EEC, 91/689/EEC).
Atıkların önlenmesi ve azaltılması programlanmasına ilişkin zaman
dilimleri (örneğin 3 yıl; 78/176/EEC).
Direktifin uygulanması sırasında edinilen deneyim ve uzmanlık
(örneğin, 75/439//EEC, 2000/76/EC).
Uygulamaya ilişkin gecikme ve değişiklikler (örneğin,
2000/76/EC, 91/689/EEC, 92/112/EEC).
Direktiflerin uygulanmasını sağlamaya ilişkin önlem ve adımlarla
ilgili bilgi (örneğin, 75/439//EEC, 91/157/EEC).
Tesislerin ek azaltma önlemi almasına gerek olmadığına yönelik
deliller (örneğin, 78/176/EEC).
Tesisler, atık malzemeler, süreç ve işlemler v.s. ile ilgili bilgi
(örneğin, 78/176/EEC, 91/689/EEC).

Üye devlet

Toplum

Atıkların toplanması ve muhafaza edilmesine yönelik toplumu
bilgilendirme kampanyaları (örneğin, 87/101/EEC, 91/157/EEC).
Ruhsatlar (örneğin, 94/67/EC).

Yetkili Makam

Toplum

Direktiflerin yükümlülüklerine, salım limit değerlerine ilişkin
bilgiler (örneğin, 2000/76/EC).

Atık üreticileri
ve sevkiyatçıları,
atık arıtma ve
tasfiye tesislerinin
işletmecileri

Yetkili Makam

Atıkların miktarı, niteliği, doğası, kökeni, hedefi, toplanma sıklığı,
taşınma biçimi ve arıtılmalarına ilişkin veriler (örneğin, 2006/12/
EC, 86/278/EEC, 87/101/EEC).
Salım limit değerlerinin aşılması (örneğin, 2000/76/EC).

Arıtım çamuru
üreticileri

Arıtım çamuru
kullanıcıları

Çamura ilişkin veri (86/278/EEC).

Uluslararası

Üye Devlet İçerisinde
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
6.1 Uygulama Çalışmalarının
Önceliklendirilmesi
Aday ülkeler, düzenledikleri stratejilerde ve
uygulama planlarında, gerçekleştirilmesi gereken
belli başlı görevleri bir öncelik sırasına koymalıdır.
Bir atık yönetimi stratejisinin hazırlanmasına
ilişkin süreç (Bölüm 3), mevcut çevresel sorunları
ve bunları çözmeye yönelik seçenekleri, bu seçeneklerin karşılaştırmalı maliyet ve faydalarını, uygulanması için gerekli kaynak, yatırım, program
ve ekonomiye yapacağı etkileri v.s. belirlemelidir.
Bu süreç içersinde, uygulamaya ilişkin öncelikler
ve takvimin, aday ülkeler tarafından belirlenmesi
ve uygulama planında belirtilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki bölüm, öncelikleri belirlemede göz
önünde bulundurulacak konuları ve uygulama
takvimini etkileyebilecek faktörleri ele almaktadır.

Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi’nin (91/271/
EEC) uygulanması, atık yönetimi mevzuatıyla
bağlantılı gerçekleştirilmelidir. Böylece, yeni (veya
iyileştirilmiş) atık su arıtma tesislerinin oluşturulmasından önce, arıtım çamuru için kabul edilebilir nitelikteki güzergâhlar belirlenmiş olacaktır.
Gerekli ve uygun durumlarda, atıkların sınır
ötesi sevkiyatına ilişkin mevzuatta olduğu gibi,
uluslararası antlaşmaların uygulanmasına öncelik
verilmelidir.
Avrupa Topluluğu hukukundan doğan yükümlülüklerin ulusal hukukta kolay ve rahat biçimde uygulanabilmesi ve ardından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla,
mevzuatta ve çevreye ilişkin ruhsatlarda değişiklikler yapılmasına olanak tanıyan kalıcı bir hukuki
çerçevenin oluşturulmasına önem verilmelidir.

6.1.2 Çevresel Konular
6.1.1 Mevzuata ilişkin Konular
Aday ülkelerin, kabul edilme tarihleri itibarıyla tüm Avrupa direktiflerini ulusal mevzuata aktarmaları gerekmektedir. Ancak birçok mevzuat
kaleminden hangisinin öncelikle aktarılması gerektiği konusuna önem verilmelidir.
Atık Çerçeve Direktifi ve Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC, değiştirilen), uygulama açısından öncelik verilmesi gereken direktiflerdir; çünkü kardeş mevzuat için gerekli zemini ve yapılanmayı sağlarlar. Bunun yanında, atık çerçeve mevzuatına, IPPC, Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ve
Raporlar Direktifi gibi diğer mevzuatlara ilişkin
kilit direktifler ile bağlantılı olarak öncelik verilmeli ve mevzuat bu şekilde programlanmalıdır.
Benzer şekilde, her iki çerçeve direktifin kapsamındaki kardeş direktiflerin öncelik verilmesinde,
diğer mevzuatlarda uygulamaya yönelik gereklilikler göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin,
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Atıkların gömülmesi, aday ülkelerde en çok
kullanılan ve yaygın atık tasfiye yöntemidir ve
kötü biçimde tasarlanıp yönetilen, yetersiz biçimde denetlenen atık gömme alanları, ciddi kirlilik
ve çevresel zarara yol açabilir. Atıkların arıtılması
ve tasfiye edilmesine yönelik diğer yöntemlerdense, atık gömmeye ilişkin standart ve uygulamanın
denetlenmesini hedefleyen politika ve mevzuatın
uygulamaya konulmasına yoğunlaşmak daha uygundur. Mevcut ve eski atık gömme alanlarının
olumsuz etkisinin azaltılması ve yeni atık gömme
alaları oluşturulması çok masraflı olabilmektedir.
Aday ülkeler, hangi seçeneğin daha verimli ve etkili olduğuna karar vermelidir.
Atık yakma faaliyetlerine ilişkin olarak, birçok
uzun vadeli etkinin göz önünde bulundurulması
gerekmektedir: atıkların asgari seviyeye indirilmesine (atık yakma tesislerinin, yatırımların karşılaması için tam kapasitede çalıştırılması gerekmektedir) ve atık gömme faaliyetlerinin planlanması-

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI

na yönelik etkiler, atık yakma tesisleri, katı atıkları azaltırken, güvenli şekilde tasfiye edilmeleri gereken toksik atıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Planlama safhasına, önleme (atık üretiminin asgari seviyeye indirilmesi) ve geri dönüşüm (gübreye dönüştürme) konularına öncelik
verilmelidir.

6.1.3 Maliyet-etkinlik
Birim masrafına göre en yüksek çevresel faydayı sağlama potansiyeline sahip ölçütleri uygulama
eğiliminde olan mevzuta genellikle, daha düşük
maliyet-fayda oranı sağlayacak mevzuattan daha
fazla öncelik verilir. Ancak, yeni tesislerde büyük
çaplı yatırımlar yapılmasını öngören bir mevzuatın da göz ardı edilmemesi veya ertelenmemesi gerekir, çünkü aday ülkelerin, bu yeni tesislerin geliştirilmesi, finansı, inşa edilmesi konusunda planlamalar yapması ve bunları topluma sunmak için
hazırlanması gerekecektir.

6.1.4 Ekonomik Konular
Aday ülkeler, mevzuatın hangi madde ve unsurlarının, ekonomileri üzerinde ne tür ciddi sonuçlar doğurabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Ekonomiye büyük katkıda bulunan ticari ve
endüstriyel sektörleri etkileyecek hukuki gereklilikler, küçük veya mevcut olmayan endüstrileri etkileyecek hukuki süreçten önce ele alınmalıdır.
Örneğin, her aday ülkenin atık pil ve akümülatör,
ambalaj, elektrik ve elektronik ekipman atıkları,
hurda taşıt, PCB, PCT ve arıtım çamuru ile ilgili
düzenlemeler yapması gerekecektir. Ancak her ülkede ciddi bir titanyum dioksit endüstrisi veya
büyük miktarda yağ atıkları bulunmamaktadır.
Ambalajlama ve ambalaj atıkları, kullanım ömrünü tamamlamış taşıtlar, elektrik ve elektronik
ekipmanlar gibi bazı atıklar, üreticinin sorumluluğunu gündeme getirmektedir. Bu sorumluluk
doğrultusunda; örneğin, tüm ekonomik sektörler
boyunca ambalaj malzemelerinin imalatı, dağıtımı ve tüketimi ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve azaltılması ile ilgili hedeflere ulaşılması konusunda ciddi bir yaklaşım değişikliği gerekecektir. Üreticinin sorumluluğuna ilişkin hukuki düzenlemeler, atık yönetimi masrafları sorumluluğunu ve yükünü belediyelerden alıp üreticiye yükle-

mektedir (örneğin, imalat, perakendeci, tedarikciler). Bu yeni mali yük doğrultusunda üreticiler,
daha fazla maliyet etkinliğine sahip bir yaklaşımı
benimsemekte, bu yaklaşım ise ekonomik fayda
sağlamasına karşın çevresel açıdan her zaman en
iyi sonucu sunmamaktadır.
Avrupa Birliği ve çeşitli ulusal hükümetler,
aday ülkelerdeki atık yönetimi projeleri için finansal destek sunmaktadır – örneğin, Avrupa
Birliği’ne bağlı IPA bu amaç için kurulmuştur.
Aday ülkeler, atık yönetimi stratejilerini geliştirme
sürecinde bu mali kaynaklar ile mevcut üye devletler içerisindeki başarılı ve mali açıdan uygun örnekleri araştırmalıdır.

6.2 Zaman Planlaması
Kural olarak, aday ülkelerin atık yönetimi
mevzuatını uygulamaya koyması ve uyum göstermesi gerekmektedir. Olası geçiş süreleri, her bir
aday ülke ile Avrupa Birliği arasında yapılacak görüşmeler sonucunda genişletilebilir.
Özellikle fazla zaman ayrılması gerekecek uygulamalar şunlardır:
• Atık yönetimi stratejilerinin ve uygulama
planlarının onaylanıp yürürlüğe konulması.
• Gerekli yasal düzenlemeleri ve yaptırım
gücü uygulamalarını gerekleştirmek üzere
uygun kurumsal düzenlemelerin yapılması.
• Atık yönetimi toplama, geri dönüşüm ve
tasfiye tesisleri de dâhil olmak üzere yeni
altyapı unsur ve tesislerinin tasarlanıp inşa
edilmesi. Bunlara, düzenli atık depolama
alanları ve atık yakma tesisleri gibi yüksek
maliyetli yapılar da dâhildir.
• Yeni altyapı ve tesislere ruhsat verilmesi,
mevcut tüm tesis ve yapıların gözetilip
denetlenmesi.
Uyum süreci sırasında, belirli bir hukuki gerekliliğin, Avrupa Birliği’ne kabul tarihi itibarıyla
yerine getirilemediği durumlar olabilecektir; örneğin, çeşitli atık arıtma ve tasfiye tesislerinin
planlanması, finansmanı ve inşası çok uzun zaman almış olabilecektir. Avrupa Topluluğu mevzuatında bulunan belirli gerekliliklerin uygulamaya konulması veya karşılanması için ek süre öngören antlaşmalar gibi, Avrupa Komisyonu’yla yapı-
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lacak olan geçiş antlaşmaları, haklı nedene dayanan ve temeli sağlam taleplere ve ayrıntılı, güçlü,
ekonomik açıdan uygun ve hukuki açıdan bağlayıcı uygulama planlarına dayanmalı ve bunların
yürürlüğe konma sürecine üyeliğe kabul tarihinden önce başlanmış olunmalıdır. Aday ülkelerde,
atık yönetimi altyapılarına ve tesislerine yönelik
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yapılacak yatırımlar, özellikle de Avrupa
Birliği’nden finansal destek alan yatırımlar, Avrupa Birliği’ne kabul doğrultusunda edinilen çevre
müktesebatı ile aynı doğrultuda olmalıdır.
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Giriş
Bu bölüm, atık yönetimine ilişkin Avrupa
Topluluğu mevzuatının uygulanmasına yönelik
ekonomik ve finansal konuları ele almaktadır.
(Daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation
of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)

7.2 Kurumsal Gelişim
Atık direktiflerinin uygulamaya konulması,
mevcut çalışanların eğitime tabi tutulmasını gerektirmektedir. Yeterli ve uygun şekilde eğitilmiş
çalışanlar olmaksızın, atık yönetiminin planlanması, düzenlenmesi ve yaptırım gücüne bağlanması için gerekli sistemler etkin biçimde uygulamaya konulamaz. Bu nedenle sorumlu kuruluşların işlevlerini etkin biçimde yerine getirebilmesi
için yeterli bütçenin tahsis edilmesi gerekir. Çalışanlara verilen maaşlar, yeterli deneyim ve eğitime
sahip çalışanlar için mesleğin cazip hale gelmesi
amacıyla elden geçirilmelidir. Çalışanlar işe alınıp
çalışmaya başladıktan sonra, herhangi bir beceri
eksikliğinin makul bir sürede telafi edilebilmesi
amacıyla eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme yapılmalıdır.
İnsan kaynakları, aşağıdaki faaliyetler için gerekli olacaktır:
• Çevresel/teknik standartların ve rehberlerin belirlenip geliştirilmesi.
• Merkezi ve yerel seviyelerde atık yönetimi
stratejisinin geliştirilmesi ve uygulama sürecinin planlanması.
• İzin ve ruhsatların verilmesi.
• Atık yönetimi tesis ve faaliyetlerinin gözetimi, izlenmesi ve denetimi.
• Zorlayıcı eylemlerin başlatılması ve sürdürülmesi.

• Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve
raporlanması.
Kurumsal yapılandırmanın oluşturulmasından doğan masraflara ilişkin bir genelleme yapmak mümkün değildir. Bu konu, ülkenin büyüklüğüne, endüstrileşme seviyesine, kurumsal yapılanmalara ilişkin tercihlere ve yerel maaş oranlarına dayanmaktadır. Hâlihazırda mevcut olmamaları doğrultusunda en fazla maliyet yaratabilecek
unsurlar şunlardır:
• Profesyonel ve teknik ek kadro (ve bunların eğitim ve gelişimleri).
• Gerekli numune alım ve izleme ekipmanlarının edinilmesi.
• Laboratuar test ve analiz hizmetleri.
• Verilerin toplanması, muhafaza ve analiz
edilmesi ve raporlanması.

7.3 Tesisler
Mevcut tesislerin çevresel performansını ve kalitesini arttırmak ve yeni tesislerin, ulusal politika
ve stratejiler doğrultusunda belirlenen standartları
karşılamasını sağlamak gereklidir. Sermaye yatırımı harcamaları ve faaliyetler sırasında ortaya çıkan
yinelenen maliyetler için finans bulmak gerekecektir. Tesislerin işlemesinden doğan masraf, atık
üreticilerinden karşılanacaktır. Finansmanın, üretici sorumluluğu hükümleri doğrultusunda özel
sektörden karşılanması tercih edilecektir. Ancak,
gerekli mevzuat doğrultusunda oluşturulan bir
maliyet karşılama sistemi oluşturulmadan (bkz.
aşağıda 7.4 No’lu Bölüm) ve kamu veya özel sektörde bulunan piyasa rekabetlerinin, belirlenenden daha düşük standartlarda faaliyet göstermeleri halinde ruhsat alamamalarına neden olan kusursuz bir sistem bulunmaksızın ne endüstrinin
ne de kamu sektörünün bu finansmanı sağlaması
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beklenemez. Belediye atıklarının yönetimi ile ilgili tesislerin finansmanı (veya ortak finansmanı),
özellikle (üreticilerin, üretici sorumluluğuna ilişkin hükümler yürürlüğe girmeden önce pazarladıkları ürünler gibi) “eski” atıklar açısından, ilk
zamanlarda belediyelerin kendileri tarafından karşılanabilir. Ancak, organik atıklar, evsel kimyasallar ve tıbbi atıklar gibi atık kollarına ilişkin mali
yükün, belirgin bir süre boyunca belediyeler tarafından karşılanması beklenmektedir.
Yeni tesislerin kurulmasından doğan masraflar, kurulması gereken ek tesislerin sayısına, türüne ve kapasitesine göre değişkenlik gösterecektir.
(Mevcut üye devletlerde kurulan farklı türlerdeki
yeni atık yönetimi tesislerine ilişkin yaklaşık birim
maliyetler ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf ) Gerçek maliyet;
diğer unsurların yanı sıra, tercih edilen teknolojilere, yerel koşullara ve ölçek ekonomilerine, özellikle düzenli atık depolama alanları söz konusu olduğunda gerekli ruhsatların alınabilmesi için saptanan uygun arazilerin edinilmesi için yapılan
harcamalara dayanacaktır.
DG ENV (Çevre Genel Müdürlüğü) adına
hazırlanan bir çalışmada29, on yeni üye devletin,
2004 yılında birliğe kabul tarihi itibarıyla Avrupa
Topluluğu atık yönetimi mevzuatına uyum göstermek için yapması gerekli sermaye yatırımlarının tutarı 9,7 milyar avro ile 22,7 milyar avro arasında değişmektedir. Düşük değerdeki tahmin,
atık gömme faaliyetlerine ağırlık veren bir senaryoya, yüksek değerdeki tahmin ise optimum yeniden kullanım ve geri dönüşüm sağlanması olasılığına dayanmaktadır.
Doğrudan kıyaslanabilir nitelikte olmasalar da,
daha ayrıntılı başka araştırmalar da bulunmaktadır. Avrupa Topluluğu atık yönetim mevzuatının
Slovakya’da uygulamaya konulmasından doğan

maliyet ile ilgili bir çalışma30, toplam sermaye harcamalarının (1999 itibarıyla mevcut net değer
%5’tir) 1.17 milyar avro olduğunu tahmin etmiştir. Polonya’da yapılacak çevresel harcamalara ilişkin tahminleri ele alan bir çalışmada31 ise, atık yönetimi için yapılacak toplam yatırım 3.695 milyar
avro olarak belirlenmiştir. Letonya’da32 yapılan
benzer bir çalışmada, sermaye maliyeti 237.9 milyon avro olarak belirlenmiştir. Son iki çalışmada,
sadece tehlikeli atıklara ilişkin direktif ve düzenli
atık depolama alanlarına ilişkin direktifin etkisi
hesaplanmıştır ki en büyük mali etkiye bunlar sahiptir. Yine, Danimarka Çevre Koruma Ajansı tarafından hazırlanan 2001 tarihli raporda da33, yeni
üye devletlerin Avrupa Topluluğu atık yönetimi
mevzuatını aktarıp uygulamaya koyarken yaptıkları harcamalara ilişkin örnekler verilmektedir.
Avrupa Birliği ve çeşitli ulusal hükümetler,
ISPA ve PHARE gibi uygun kurumsal çerçevelerin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere atık yönetimi projelerine destek sağlamaktadır.

7.4 Maliyetin Karşılanması
Tüm atık yönetimi stratejileri ve uygulama
planları ile ilgili olarak finansman açısından göz
önünde bulundurulası gereken iki önemli konu
vardır. Bunlar:
• Atık yönetimi tesislerinin ve ekipmanlarının karşılanması için gerekli sermaye yatırımı harcamalarının nasıl finanse edileceği.
• İşletim sırasında ortaya çıkan yinelenen
maliyetlerin nasıl finanse edileceği.
Bu doğrultuda, atık yönetimi ihtiyaçlarından
doğan masrafın karşılanması için hazırlanacak politikanın, şu unsurları belirlemesi gerekmektedir:
• Her yıl yinelenen finansman ihtiyacı.
• Bu ihtiyacın nasıl karşılanacağı.

29 Compliance Costing for Approximation of EU Environmental Legislation in the CEEC, EDC Limited, May 1997
30 Provision of Technical Assistance in the Approximation of Waste Management legislation in the Slovak Republic, DISAE
project SR-104. Halcrow Group Limited, February 1999.
31 Costing and Financial Analysis of Approximation, DISAE project POL-101. AgriConsulting Europe, June 1998
32 Development of the Latvian Approximation Strategy and Programme, DISAE Project LAT-103. Halcrow Group Limited, July 1998
33 “The Environmental Challenge of EU Enlargement in Central and Eastern Europe”, şu adresten ulaşılabilir: http://www.mst.
dk/udgiv/Publications/2001/87-7972-044-7/html/default_eng.htm
Aday ülkeler, atık yönetimi stratejilerini geliştirirlerken, bu finansal kaynakları araştırıp değerlendirmelidir.
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Her yıl bulunacak asgari finans miktarı, doğrudan işletme faaliyetlerinden doğan harcamadan ve
bir tesis veya faaliyetin oluşturulması sırasında ortaya çıkan borç yönetimi yükümlülüklerinden –
yani yıllık nakit akışını karşılayacak yeterli gelir
miktarından- oluşacaktır. Tesis veya hizmetin kendi kendini finanse etmesi hedefleniyorsa, mal varlığı değerlerinin, uzun vadeli sorumluluk finansmanının ve yatırımların geri dönüşünün sağlanması
için yeterli fonların tahsis edilmesi gerekecektir.
Atık yönetim hizmetlerinin sunulması ile ilgili
masraf yüksektir ve sürekli artmaktadır. Bu masrafın artması ile birlikte üye devletler, bu masrafların yerel veya merkezi vergiler yoluyla finanse edilmesi konusunda isteksiz davranmaya başlamışlardır. Kirleten öder ilkesi doğrultusunda, birçok üye
devlet, atık yönetimi çalışmasına verdiği mali desteği azaltmaya veya geri çekmeye başlamış; geri
kalan devletler ise bu yönde işaretler vermeye başlamışlardır. Bu ise, atık yönetimi tesis ve faaliyetlerinden doğrudan sorumlu kurumların, sundukları hizmetin tamamını ücrete bağlamasını zorunlu kılmıştır.
Atık yönetimi ile ilgili maliyetlerin karşılanması konusunda iki genel yol bulunmaktadır:
• Kullanıcılardan alınan ücretler: kullanıcılar, kendilerine sunulan belirli bir hizmetin
karşılığını (doğrudan veya dolaylı şekilde)
öderler; örneğin, atıkların toplanması, arıtılması veya tasfiye edilmesi gibi hizmetler.
• Tahsis edilmiş ücretler: belirli bir ürün veya
etkinlik üzerinden vergi alınıp, bu vergi geliri, geri dönüşüm tesisleri gibi atık yönetimine ilişkin faaliyetlere harcanmak üzere
tahsis edilir (bkz. 7.5 No’lu Bölüm).
Atık üreticilerinden atık yönetimi faaliyetlerine ilişkin olarak, sabit bir oran ve/veya üretilen
atıkların miktar ve niteliği doğrultusunda değişken bir oran üzerinden ücret alınması, neredeyse
tüm Avrupa Birliği’nde kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Tipik olarak, ev halkı kendi ürettiği
atıklar için sabit bir ücret öder.Ticari ve endüstriyel atıklar ise miktar veya ağırlık doğrultusunda
ücretlendirilmektedir. Ancak, Avrupa Birliği belediyeleri benzer nitelikteki atıklar konusunda değişken oran (veya sabit ve değişken oran yöntemlerinin kombinasyonu) yöntemini kullanmaya
başlamaktadır.

Değişken ücretlendirme yöntemleri, basitçe çöp
poşetlerinin veya etiketlerin ücrete bağlanmasından kime ait olduğu mikroçiplerle tespit edilebilen (ve atık sahibine fatura kesilmesini sağlayabilen) atık kutularının kullanıldığı karmaşık sistemlere kadar değişkenlik göstermektedir. Bu finansal
mekanizmaların çoğu, “çöp poşeti adedi oranında
ödeme yapılması” veya daha seyrek atık toplama
(örneğin, iki haftada bir) faaliyetlerinin daha uygun biçimde ücretlendirilmesi gibi çalışmalarla
atıkların asgari seviyeye indirilmesini ve belediye
atıklarının ayrıştırılıp geri dönüştürülmesini teşvik etmeye çalışmaktadır.
Hangi ücretlendirme yöntemi kullanılırsa kullanılsın, aday ülkelerin tasfiye edilmesi gereken
atık miktarının asgariye indirilmesini teşvik edebilmeleri ve gerekli tesis ve hizmetleri sağlayabilmeleri için tek ve en etkili politik tedbir, atık yönetimine yönelik kullanıcı ücretlerini yasalarla
uyum ve çevresel emniyeti de gözeterek (uzun vadeli marjinal maliyet LRMC denen) gerçek uzun
vadeli maliyetleri yansıtacak biçimde artırmak
olacaktır.
Şu nokta da vurgulanmalıdır ki LRMC tipi fiyatlandırma, sadece mevcut atık yönetimi tesislerinin ve hizmetlerinin maliyetini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte AB çevre mevzuatıyla uyumlu kurulacak tesis ve sunulacak hizmetlerin tam maliyetlerini yansıtacak biçimde ücretlendirme de yapar. Mevcut durumda, aday ülkelerdeki belirli atık yönetimi faaliyetleri ve hizmetleri
-özellikle kentsel katı atıklara ilişkin olanlar- etkin
biçimde devlet desteği almaktadır. Bu durum, atık
yönetimi pazarında bozulmalara yol açar ve atık
üreticilerinin çevreyle ilgili arzulanan tutum ve
davranış kalıpları geliştirmelerinin önüne geçer.
Her ne kadar cazip olsa da, bu tür bir politikanın uygulanması fiilen çok kolay değildir ve diğerlerinin yanında şu etkenlerin de göz önünde bulundurulmasını gerektirir:
• Ekonominin durumu.
• Toplum tarafından kabul görme.
• Toplumun özellikle yoksul kesimlerinin
bütçesine uygunluk.
• Düzenleyici makamların yaptırım kapasiteleri ve yeterlikleri.
Bununla beraber aday ülkelerin AB atık mevzuatına tam uyum sağlaması halinde, atık yönetiAVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   139  
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mi tesisleri ve hizmetleri için belirlenen ücretlerin
sürekli artırılması politikası (örneğin, bu ücretlerin genel enflasyon oranlarının üzerinde tutulması) ve pazardaki bozulmaların giderilmesi, kaçınılmaz olacaktır.

•
•

7.5 Diğer Ekonomik Araçların
Uygulanması
Çevre politikası alanında ekonomik araçların
kullanılması, ekonomistler tarafından uzun bir zamandır çevresel hedeflere ulaşılabilmesi için daha
etkin bir yol olarak görülüp teşvik edilmektedir.
Çevresel masraflar genellikle hafife alınırlar ve
önemsenmezler, bu nedenle de topum için büyük
çaplı harici maliyetler yaratırlar. Atık yönetimi
stratejilerinin uygulamaya konulmasına ilişkin
maliyetler hesaplanırken, çevresel duyarlılığın göz
önünde bulundurulması gerekir. Örneğin, yeni
atık gömme alanları oluşturulmasından doğan
maliyetlere, çevrenin korunması için alınacak hafifletici önlemlerin maliyeti dâhil edilmelidir.
Ekonomik araçların sunduğu en büyük avantaj,
teorik olarak, çevresel duyarlılık ile ilgili masrafların doğrudan piyasa fiyat mekanizmasına bağlanması ve rekabetçi piyasa fiyatlandırma sisteminin
tüm avantajlarının kullanılmasıdır. Ancak,
Ekonomik araçların etkinlik özellikleri (a) diğer
çevresel politika belgelerinin esnekliği ve eksikliği
ile (b) farklı atık yönetimi/kirlilik azaltma seçenekleri arasındaki marjinal maliyet farklılıklarına
bağlıdır.
Yeni ekonomik araçların uygulamaya konulması süreci çoğunlukla sürprizler yaratmaktadır.
Karmaşık ekonomik ve ticari bağlantıların anlaşılması için ayrıntılı araştırma ve değerlendirmeler
yapma gerekliliği, kimi zaman uygulamanın ilk
aşamasından sonra fark edilir. Bu ise, politik iklimin yeni ekonomik aracın ivedi sunulmasına olanak verecek nitelikte olması halinde bile, hazırlık
faaliyetlerinin ciddiye alınarak yapılması gerekliliğini gösterir.
İdeal olarak bu ekonomik araçların tasarlanması ve uygulanması, şu ölçütleri karşılamalıdır:
• Ekonomik etkililik: kullanılan araç, rekabetçi piyasalar içerisinde kaynak tahsisine
ilişkin karar verme süreçlerine mümkün
olduğunca düşük katılım ile en az maliyet-
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•
•
•

li çözümlerin aranması için sürekli teşvik
yaratmalıdır.
Çevresel etkililik: çeşitli kirliliklerin ve
kaynak kullanımı sorunlarının azaltılması
hedeflenmelidir.
Adillik: kullanılan araçlar belirgin biçimde
geriletici olmamalıdır; örneğin, toplumun
en yoksul üyelerine orantısız bir mali yükü
getirmemelidir.
İdari açıdan maliyet etkinliğine sahip olmak: idari açıdan ve uyum konusunda fazla maliyet yaratmamalıdır.
Uyumluluk: Avrupa’da hazırlanan ve/veya
ulusal nitelikteki diğer yasal düzenlemeler
ile politikalara uyum göstermelidir.
Finansal açıdan etkililik: gerekli harcamaların finansmanının sağlanması için uygun
miktarda gelir yaratabilmelidir.

Aşağıda, Avrupa Birliği’nde kullanılan bazı
ekonomik araç örnekleri ele alınmıştır.
Bazı Avrupa Birliği üye devletlerinde, özellikle
atık gömme faaliyetlerine ilişkin olarak, çeşitli atık
vergileri uygulanmaya başlanmıştır. Bu vergilerin
temel amacı, atık tasfiyesinin cazibesinin azaltılıp,
geri kazanım ve geri dönüşüm gibi atık yönetimi
hiyerarşisinin daha üst sıralarında bulunan seçeneklerin teşvik edilmesini sağlamaktır. Bu vergilerden elde edilen gelirler, genellikle ilgili amaçların gerçekleştirilmesine tahsis edilirler. Bu vergilere ilişkin önemli bir konu da, yasadışı atık tasfiye
faaliyetlerinin artması gibi istenmeyen etkilere yol
açabilme ihtimalidir. Bunun yanında, Düzenli
Atık Depolama Direktifi’nin 10. maddesi üye
devlete, düzenli atık depolama alanı işletmecisinin
fiyatlandırmayı tam maliyete göre yapmasını ve
bu alanın kurulma, çalışma, kapanma ve kullanım
sonrası bakım masraflarını da ücrete yansıtmasını
sağlama yükümlülüğü getirmektedir.
Üretimleri, kullanımları veya tasfiye edilmeleri
sırasında çevreye olumsuz etkileri bulunan belirli
ürünlerin fiyatına ürün vergisi (veya girdi vergisi)
eklenir. Bu tür vergi ve harçlara birçok Avrupa
Birliği ülkesinde rastlanır. Bunlara örnek olarak,
tek kullanımlık jiletler, kullan-at kamera ve fotoğraf makineleri, kâğıt ve plastik poşetler, işlenmemiş inşaat malzemeleri, tek kullanımlık çatalkaşık-tabak gibi sofra ürünleri ve plastik kapı ve
pencere çerçeveleri verilebilir.
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Depozito iade yöntemleri, belirli ürünlere depozito konulmasına ve yüksek fiyatlandırılmasına
yol açar ve belirli koşullar sağlandığında ücret kısmen veya tümüyle geri ödenir. Bu yöntemler uzun
yıllardır birçok Avrupa Birliği ülkesi tarafından
kullanılmaktadır. En yaygın kullanım alanları ise
içecek kutuları ile yakın zamanda uygulanmaya
başlanan ambalaj atıkları sistemidir. Bunlardan
bazıları zorunlu olup bazıları da kullanıcının rızasına bağlıdır – buna örnek olarak Alman “yeşil
nokta” (green dot) sistemi verilebilir; bu sistemde
ambalaj ürün imalatçıları, ülke çapında yeşil nokta taşıyan ambalajları toplayıp geri dönüşüm sistemi oluşturmuşlardır. Depozito iade sistemine tabi
olmayan ve yeniden kullanımı mümkün olmayan
içecek kutularına vergi konulması da mümkündür. Bu, son on yılda depozito iade sistemlerinin
kullanımının belirgin şeklide artmasını sağlamıştır. Bu sistemler fazlasıyla etkili olup ambalaj atıkları ile kullanılmış içecek kutularının %80 ila
%100 oranında geri dönüştürülebilmesini sağlamaktadır. Konuyla ilgili radikal bir çözüm, Kullanım Ömrünü Tamamlamış Taşıtlara ilişkin
2000/53/EC sayılı Direktif ’te (2002/525/EC,
2005/437/EC ve 2005/438/EC sayılı Kararlar ile
değişik) belirtilmektedir.
Atık üretimi izin ve ruhsatlarının ticareti bu
noktada kullanılabilecek bir sistemdir ama Avrupa Birliği’nde buna dair bir örnek yoktur. Ancak
yakın zamanda İngiltere, ambalaj atıklarının geri
dönüşümü ile ilgili ticarete tabi sertifikaların kullanıldığı bir sistem hazırlamıştır. Bu sistem, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ilgili amaçlara
ulaşılmasının teyit edilmesini amaçlamaktadır. İngiltere aynı zamanda, temel hedefi Düzenli Depolama Direktifi’nin (1999/31/EC) uygulamaya konulması olan yeni bir sistem oluşturmaktadır ve
bu sistem aday ülkelerin ilgisini çekebilir.
İngiltere’nin 2003 yılında kabul ettiği Atık ve
Salım Ticareti Kanunu, yerel makamların atık depolama tesislerine giden biyobozunur atıkların

miktarının dereceli olarak azaltılmasını gerekli
tutmaktadır. Bu ise ticarete tabi atık depolama istihkak payları oluşturarak düşük atık depolama
oranlarına sahip kurulların kendi istihkak paylarını, yüksek atık depolama oranına sahip kurullara
satması ile mümkün olacaktır.
Yeni mevzuat, Birleşik Krallık içerisindeki her
bölgenin, biyobozunur nitelikteki atıkların gömme tesislerine gönderilme oranını azaltacak çalışmalar yapmasını zorunlu tutmaktadır. Düzenli
Atık Depolama Direktifi ile bağlantılı olarak, yeni
kanun, Birleşik Krallık’a bağlı dört ulustan her birinin, atık gömme tesislerine giden yıllık biyobozunur atık miktarı ile ilgili kendi hedeflerini oluşturmasını gerektirmektedir. Atık tasfiye makamlarına verilecek olan istihkak payları hesaplanacak
ve sistem, direktifin belirlediği 2010, 2013 ve
2020 hedeflerine ulaşılabilmesini sağlayacaktır.
Büyük atık gömme oranlarından kaçınamayanlar,
düşük atık gömme oranlarına sahip makamlardan
istihkak payı satın alacaklardır.
Bu sistem ile birlikte, ucuz atık gömme alanlarından sorumlu makamların, atık gömmenin daha
pahalı olabildiği yerlere gömme izni satmak için
kendi gömme faaliyetlerinde azaltmalara gidebilecekleri öngörülmüştür. Bunun yanında, belli bir
yılda satın alınan atık gömme istihkakları, başka
bir yılda da kullanılabilecek ve bu izinler atık tasfiye makamları dışında hiç kimse tarafından ticarete
konu edilemeyecektir. Çevre Ajansı, bütün Birleşik Krallıkta sistemin işleyişini izleyecektir.
Ancak şu nokta da göz önünde bulundurulmalıdır ki, bu tür ticaret sistemlerinin, daha fazla atık
kapasitesi için ödemeye yapmaya hazır yerel toplumların yaşadığı alanlarda, etkin bir atık yönetiminin gelişmesini engelleme ihtimali vardır. Bu tür
bir sistemin Topluluğun atık yönetimi kanunları ve
AT Antlaşması ile uyum içerisinde işlemesinin
mümkün olması halinde, bu sistemin bütün Topluluğa yayılması da ihtimal dâhilinde olacaktır.
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8. Temel Konuların
Özeti
Atık yönetimine ilişkin Avrupa Topluluğu politika ve mevzuatının benimsenmesi aday ülkeler
için ciddi güçlükler yaratmaktadır. İdari külfet ve
masrafların asgari seviyeye indirilmesi için bu güçlüklerle sistematik ve maliyet etkin yöntemlerle
baş edilmesi gerekmektedir. Bu konu göz önünde
bulundurularak, aday ülke hükümetlerinin, bu
mevzuatın uygulamaya konulmasında esas teşkil
eden konu ve gerekliliklere odaklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen gerekliliklerin karşılanması esastır:
• Avrupa Birliği politika ve mevzuatında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi için
ulusal düzeyde benimsenen politikaların,
mevzuatın, hukuki mekanizmaların ve
standartların bütünlük taşıması.
• Avrupa Birliği politika ve mevzuatına
uyum sağlama sürecinin planlanması ve
yönetimi konusunda genel sorumluluğa ve
yeterli yetkilere sahip tek bir ulusal hükümet kuruluşunun tayin edilmesi.
• İleriye yönelik olarak atıkların yönetilmesine ilişkin bir strateji ve ayrıntılı planın hazırlanıp uygulamaya konulması.
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• Atık yönetimi konusunda ciddi rolü veya
işlevi olan diğer tüm kuruluş ve paydaşların sürece etkin şekilde katılması için gerekli düzenlemelerin yapılması.
• Yetkili makamların tayin edilmesi veya
oluşturulması; bunların görev, işlev ve yetkilerinin net biçimde belirlenmesi.
• Temel işlev ve görevlerin, özellikle yasal
düzenlemeler ve gerekli yaptırım gücüne
ilişkin olanların uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli insan kaynaklarına ve
teknik olanaklara sahip olunması.
• Özel sektörün kaynakları ve uzmanlığının
uygun yollarla seferber edilip kullanılması.
İyi hazırlanmış ve bütüncül nitelikteki bir strateji, bu ve atık yönetimine ilişkin diğer önemli konuların sistematik biçimde belirlenip uygulanmasını sağlar. Bu tür bir stratejinin hazırlanması ve
uygulamaya konulması sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel konulara dair bir
kontrol listesi aşağıdaki kutuda bulunmaktadır.
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ATIK YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI SIRASINDA GÖZ
ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN TEMEL KONULARA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ
Atık yönetimine ilişkin mevcut düzenleme, yöntem ve uygulamalar ile özellikle aşağıdaki başlıklar konusunda
yeterli ve kapsamlı bilgi ve kavrayışın mevcudiyeti:
• Mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak atıkların kaynakları, türleri ve miktarları?
• Mevcut atık yönetimi sistemleri ve tesisleri?
• Atık yönetimi uygulamalarının yarattığı mevcut sağlık riskleri ve çevresel etkiler?
• Mevcut hukuki, kurumsal ve düzenleyici ihtiyaçlar ve düzenlemeler?
Atık yönetimine ilişkin mevcut düzenlemeler ve uygulamalar ile özellikle aşağıda belirtilen konulara ilişkin
sorun veya eksiklikler ve bunların neden ve sonuçları belirlenip sistemli biçimde analiz edilip edilmediği:
• Hukuki, kurumsal, düzenleyici çerçeve?
• Atıkların kökeni ve geleceğine ilişkin mevcut veriler?
• Atık yönetimi uygulamaları ve tesisleri?
• Kilit paydaşlar ile yapılan görüşmeler?
Geleceğe yönelik olarak, atık yönetimine dair stratejik politika ve hedefler, belirlenen sorun ve eksikliklere
işaret ediyor ve bu hedefler ölçülebilir ve doğrulanabilir göstergelerle ifade edilebiliyor mu?
Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için belirlenen önlemler, özelikle aşağıda belirtilmiş olan konulara
ilişkin seçenekler, mevcut seçeneklerin açık ölçütler üzerinden derinlemesine incelenmesi sonucu belirlenip
belirlenmediği:
• Hukuki, kurumsal, örgütsel seçenekler?
• Çevresel ve teknik seçenekler?
• Ekonomik ve finansal seçenekler?
• Sosyal ve iletişimsel seçenekler?
Ortaya çıkan strateji, atık yönetimi ile ilgili genel hedefin (yani Avrupa Topluluğu politika ve mevzuatına uyum
hedefi) ve bağlı hedeflerin, özelikleri aşağıda belirtilen konulara ilişkin hedeflerin tüm unsur ve gerekliliklerini
kapsanıp kapsanmadığı:
• Politikanın belirlenmesi?
• Stratejik ilkeler ve ölçütler?
• Temel veri ve varsayımlar?
• Strateji temel unsur ve özeliklerin açıklanması?
• Genel hedef ve amacın gerçekleştirilmesi için atılacak spesifik adımlar ve uygulanacak stratejiler?
• Stratejinin uygulanması için gerekli insan kaynaklarına, teknik olanaklara ve diğer kaynaklara ilişkin
tahminler?
Nihai stratejinin uygulamaya konulması için, kapsamlı, ayrıntılı ve özellikle aşağıdaki unsurları içeren bir plan
hazırlanıp hazırlanmadığı:
• Benimsenen stratejinin uygulamaya konulması için gerçekleştirilecek temel görevlerin tanımlanması?
• Uygulamaya ilişkin temel görevler ile ilgili sorumlulukların dağıtılması?
• Uygulamaya ilişkin temel karar noktaları ve kilometre taşları?
• Uygulamaya ilişkin ayrıntılı takvim?
• Ayrıntılı kaynak ve maliyet tahminleri?
• Nakit akışı tasarımları ve ayrıntılı bir mali plan?
Stratejinin uygulamaya konulması sırasında sürecin izlenmesi ve düzenli olarak incelenmesi ve ilgili noksanlık
ve güçlüklerin giderilmesi ile ilgili düzenlemeler ve destekleyici sistemler oluşturuldu mu?
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Bölüm IV

Su Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   145  

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - SU MEVZUATI

146   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - SU MEVZUATI

1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun Su
Mevzuatı’nı ele almaktadır. Bu bölümde mevzuat,
genel hatlarıyla incelenmektedir.

1.1 Avrupa Birliği Politikası
Su, Avrupa Topluluğu çevre mevzuatının en
kapsamlı biçimde düzenlenmiş alanlarından biridir. 1970’lerde erken dönem Avrupa su politikaları, politik programın yanı sıra hukuken bağlayıcı
düzenlemelerin kabul edilmesiyle oluşturulmaya
başlanmıştır. Bu programlardan ilki olan Birinci
Çevresel Eylem Programı 1973 ile 1976 arasındaki dönemi kapsarken sonuncusu olan 6. Çevresel
Eylem Programı (6. ÇEP), 2010 yılına kadar olan
dönemi kapsamaktadır. 6. ÇEP halen yürürlükte
olup su kaynaklarının korunması hedefini taşımaya devam etmektedir; ancak bu programda bulunan ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılabilmesi için belirlenen spesifik adımlar göz önünde bulundurulmalıdır (Su Çerçeve Direktifinde
(2000/60/EC) bu maksadı güden ve çerçeve direktifteki belirli hedeflerin karşılanmaması konusunu haklı kılan adımlara yapılan atıf göz önünde
bulundurulmalıdır).
İlk mevzuat, 1970’lerde benimsenen politik
programlara paralel olarak Avrupa Topluluğu tarafından kabul edilmiştir. Bunlar, 1975 tarihli Yüzey Suları Direktifi ile başlar ve 1980 tarihli İçme
Suları Direktifi (80/778/EEC) ile son bulur. Su
mevzuatı ile ilgili ilk dalga, balık suları (2006/44/
EC), kabuklu suları (2006/113/EC), yüzme suları (2006/7/EC) ve yeraltı sularına (80/68/EEC)
ilişkin su kalitesi standartları mevzuatını içermektedir. Salım limit değerleri mevzuatı kapsamında
ise, Tehlikeli Maddeler Direktifi (2006/11/EC) ile

bunun çeşitli maddelere yönelik kardeş direktifleri kabul edilmiştir.
Su mevzuatının ikinci çalışma, mevcut mevzuatı inceleyerek burada yapılması gereken iyileştirmeleri ve doldurulması gereken boşlukları ele alıp
düzenlemektedir. Su mevzuatına ilişkin bu safha,
Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi’ni (91/271/
EEC) ve Nitrat Direktifini (91/676/EEC) içermektedir. Bunların yanında, İçme Suyu ve Yüzme
suları Direktifleri de ele alınmış ve güncellenmişlerdir (sırasıyla 1994 ve 1995 yılarında bu direktiflerde tashihler yapılmış, Yeraltı Suları Eylem
Programı hazırlanmış ve 1994 yılında suların ekolojik açıdan korunmasına ilişkin bir direktif önerisi yapılmıştır). Ayrıca büyük çaplı endüstriyel tesisler açısından, IPPC Direktifi de (2008/1/EC)
su kirliliği konusunu ele almaktadır.
Su kirliliğiyle mücadele etme konusunda, hem
üye devlet seviyesinde hem de Avrupa seviyesinde
başlıca iki yaklaşım mevcuttur34:
Su kalitesi odaklı yaklaşım (WQO), hem noktasal hem yayılı kaynaklar itibarıyla, salımların
toplu etkilerini sınırlandırmak amacıyla, suya ilişkin asgari kalite gerekliliklerini belirler. Bu yaklaşım, önceden belirlenmiş şartlara ve kullanım olanaklarına sahip olan ve çevreye veya insan sağlığına zararı olmayan belirli bir su kalitesi seviyesine
odaklanır. Bu yaklaşım, 75/440/EEC sayılı Yüzey
Suları Direktifi (bunun yerine Su Çerçeve Direktifi gelmiştir) veya 2006/7/EC sayılı Yüzme Suları
Kalitesi Direktifi gibi ilk çalışmada bulunan su direktiflerinde (1975’ten 1980’e) uygulanmıştır.
• Salım limit değerleri odaklı yaklaşım
(ELV), belirli bir kaynaktan su ortamına,
deşarjına izin verilen azami kirletici miktarını temel alır. Bu yaklaşım, bir sürecin sonunda ortaya çıkan sonuçlara (atık su arıtı-

34 Ancak, Tehlikeli Atıklar Direktifi (1976) bu iki yaklaşımı, tümüyle bütünleştirmeksizin, bir arada kullanmaktadır.
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mı, endüstriyel deşarjlar, tarımın su kalitesine etkisi) veya suya karışan kirleticilerin
miktarına bakar ve 1990’larda oluşturulan
ikinci mevzuat çalışmasında karşımıza çıkar: Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi
(91/271/EEC), Nitrat Direktifi (91/676/
EEC) ve IPPC Direktifi (2008/1/EC).
O dönemden beri hangi yaklaşımın daha uygun olduğu bilimsel ve siyasi tartışmalara konu olmuştur. İlerleyen dönemde, hem üye devlet hem
Avrupa seviyesinde düzenlenen mevzuatlarda her
iki yaklaşımın kombinasyonu görülür. Bu mevzuatlarda kalite odaklı yaklaşım ile salım odaklı yaklaşım birbirlerini takviye etmektedir. Somut durumda ise bu iki yaklaşımdan daha özel ve daha
kesin hükümler içeren uygulanır. Yeni Avrupa su
politikası ve uygulama aracı olan Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC), bu ortak yaklaşımı benimsemiştir (bkz. direktifin 10. Maddesi). Bu ortak
yaklaşım, Avrupa Topluluğu Antlaşması’nda tesis
edilmiş olan ilkelerle de uyum içerisindedir: ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi ve çevresel zararın öncelikli olarak kaynakta giderilmesi ilkesi ile çeşitli alanlardaki çevresel durumun göz önünde bulundurulması ilkesi. Bunun yanında, bahsi geçen yaklaşım, Avrupa Topluluğu Antlaşması’nda taahhüt
edilen, çevrenin korunmasına ilişkin gerekliliklerin diğer Avrupa Topluluğu politikalarının belirlenip uygulamaya konulması süreci ile bütünleştirilmesi hedefini de yansıtmaktadır.
Antlaşmada, Avrupa Birliği su politikasına yönelik olarak belirtilen ilkeler, aşağıdaki kutuda
gösterilmektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ SU POLİTİKASININ İLKELERİ
• Yüksek seviyede koruma.
• İhtiyat ilkesi.
• Önleyici eylem.
• Kirliliğin kaynakta giderilmesi.
• Kirleten öder ilkesi.
• Çevrenin korunması ile ilgili gerekliliklerin,
Avrupa Topluluğu politikalarının belirlenme
ve uygulanma süreci ile entegrasyonunun
sağlanması (örn. Endüstri, tarım, ulaştırma ve
enerji).
• Sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi.

Bu ilkeler temel alınarak, Avrupa’nın temel
kurumları – Avrupa Komisyonu, Parlamento ve
Konsey – Avrupa Topluluğu su politikalarının temelden gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerekliliğini kararlaştırmışlardır.
Su politikaları konusunda daha küresel bir
yaklaşımın benimsenmesi gerekliliğinin farkında
olan Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu
Çevre Komitesi ve Çevre Bakanları Konseyi’nden
gelen talepleri kabul etmiştir. Yerel ve bölgesel yönetimler, su tüketicileri, uygulama kuruluşları, su
tedarikçileri, endüstri, tarım ve tüketiciler, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) da dâhil
olmak üzere tüm paydaşlar ile yürütülen kapsamlı istişare çalışmalarının ardından Avrupa Komisyonu, 1997/1998 döneminde yeni bir Avrupa
Birliği su çerçeve direktifinin hazırlanması için
teklif sunmuştur.
Bu sürecin sonucu olan Su Çerçeve Direktifi
(2000/60/EC), yeni bir düşünme yolunu benimsemiştir ve özel olarak, aşağıda belirtilmiş olan
amaçları taşımaktadır:
• Suların uzun vadede sürdürülebilir biçimde kullanılması için bütünlükçü bir
Avrupa Topluluğu politikasının oluşturulması ve yetki devri ilkesi doğrultusunda
uygulanması.
• Suların korunmasına ilişkin düzenlemelerin, bütün suları içerecek biçimde genişletilmesi: kıyı suları da dâhil olmak üzere,
yüzey suları ve yer altı suları.
• Belirli bir tarih itibarıyla tüm suların “iyi
duruma” getirilmesi ve iyi durumda bulunan suların bu durumunun korunması.
• Salım sınır değerlerini ve kalite standartlarını “ortak yaklaşım” doğrultusunda ele
alan, nehir havza bölgelerinin birden fazla
üye devletin sınırları içerisinde yer alması
ve/veya üye olmayan devletlerin sınırlarını
da ilgilendirmesi halinde gerekli eş güdüm
hükümlerini göz önünde bulunduran, nehir havzalarına dayalı su yönetimi.
• Maliyetlerin karşılanması ilkesi ile kirleten
öder ilkesi göz önünde bulundurularak,
su kullanımı ile ilgili ücret ve bedellerin
belirlenmesi.
• Vatandaşların sürece daha yakın biçimde
müdahil olmasının sağlanması.
• Mevzuatın toparlanıp düzenlenmesi.

148   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - SU MEVZUATI

1.2 Yasal Düzenlemeler
Su mevzuatı, çok çeşitli direktifler ile Konsey
kararlarını kapsamaktadır. Su Çerçeve Direktifi,
sadece suların korunması ile ilgili politika ve mevzuatın tüm boyutları için genel bir idari çerçeve
çizmekle kalmaz, aynı zamanda ilk mevzuatın birçok kalemini yürürlükten kaldırır. Bu mevzuatın

büyük bir kısmı 22 Aralık 2007 itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu mevzuattan doğan
ve birkaç yıl yürürlükte kalacak olan hükümler
bulunmaktadır. Bu süreçten etkilenen mevzuat
kalemleri arasında, 75/440/EEC sayılı İçme Suyu
Çıkarılması İçin Kullanılacak Yüzey Suları Direktifi (Tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır); Bilgi
Alışverişine ilişkin Konsey Kararı -77/795/EEC-

SULARIN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDAKİ MEVCUT VE İLERİYE YÖNELİK OLARAK
HAZIRLANAN HUKUKİ ARAÇLAR AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR :
• Kentsel atık suların arıtılmasına ilişkin 91/271/EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Tarımsal kaynaklı nitratlar karşısında suların korunmasına ilişkin 91/676/EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Belirli tehlikeli maddelerin yarattığı kirlilikler karşısında yer altı sularının korunmasına ilişkin 80/68/EEC sayılı
Konsey Direktifi.
• Çevre ile ilgili çeşitli direktiflerin uygulanmasına yönelik raporların standartlaştırılıp rasyonalize edilmesine
ilişkin 23 Aralık 1991 tarihli ve 91/692/EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Yeraltı sularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunmasına ilişkin, 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/118/EC
sayıl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
• Tüketime sunulan suların kalitesine ilişkin 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi.
• Su politikaları bağlamında Avrupa Topluluğu için bir faaliyet çerçevesi hazırlayan 2000/60/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Su politikası bağlamında öncelikli madde ve unsurları belirleyen bir liste oluşturan 2455/2001/EC sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı.
• Topluluğun su ortamına deşarj edilen tehlikeli maddelerin yol açtığı kirliliğe ilişkin 15 Şubat 2006 tarihli
ve 2006/11/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (76/464/EEC sayılı Konsey Direktifinin
kodifiye hali).
• Yüzme sularının kalitesine ilişkin 2006/7/EEC sayılı Konsey Direktifi (31 Aralık 2014 itibarıyla 76/160/EEC
sayılı Konsey Direktifi’ni yürürlükten kaldırmaktadır).
• Avrupa Topluluğu’nun su ortamına deşarj edilen tehlikeli maddelerin yol açtığı kirliliğe ilişkin 15 Şubat
2006 tarihli ve 2006/11/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (kodifiye hali).
• Sualtı yaşamının desteklenmesi amacıyla korunması ve iyileştirilmesi gereken tatlı suların kalitesine ilişkin 6
Eylül 2006 tarihli ve 2006/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (kodifiye hali).
• Kabuklu sularının kalite seviyesine ilişkin 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/113/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Kararı (79/923/EEC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran kodifiye hali).
• Sel risklerinin değerlendirilmesine ve yönetilmesine ilişkin 23 Ekim 2007 tarihli ve 2007/60/EC sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı
Bu konuyu ele alan ancak doğrudan bu bölümün kapsamına girmeyen ve söz edilmesi gereken uluslararası
mevzuat kalemleri de bulunmaktadır:
• Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecine Toplumsal Katılım ve Adalete Erişim Sözleşmesi
(Aarhus Sözleşmesi), 1998.
• Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi (Espoo Sözleşmesi), 1991.
• Su Yollarına ve Uluslararası Göllere İlişkin Helsinki sözleşmesi, 1992.
• Nehir havzalarına ilişkin sözleşmeler (Danube, 1987; Elbe, 1990; Oder, 1996; Rhine, 1999).
• Barselona Sözleşmesi, (değiştirilen) ve protokolleri, 1976.
• OSPAR Sözleşmesi, (değiştirilen) 1992.
• Kuzey denizinin Petrol ve diğer Zararı Maddelerce Kirletilmesi ile Mücadele Edilmesine ilişkin Bonn İşbirliği
Sözleşmesi, 1983.
• Baltık Denizine ilişkin Helsinki Sözleşmesi, 1992.
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(Tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır); Kabuklu
Su Canlılarının Yaşadığı Sulara ilişkin Direktif
-79/869/EEC- (Tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır); Yüzey Sularının Ölçülmesi ve Bunlardan
Numune Alınmasına İlişkin Direktif -79/869/
EEC- (Tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır); Yeraltı Suyu Direktifi -80/68/EEC- (22 Aralık 2013
itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktır) bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Tehlikeli Maddeler Direktifi (76/464/EEC); belirli maddelerin Avrupa
Topluluğu’nun su ortamına deşarjının yarattığı
kirliliğe ilişkin 15 Ocak 2006 tarihli ve 2006/11/
EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi’nin kabulüyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Balık Suları Direktifi (78/659/EEC) ise kısmen
Su Çerçeve Direktifi’nin kısmen de balık yaşamının desteklenmesi amacıyla korunması ve iyileştirilmesi gereken tatlı suların kalitesine ilişkin 6 Eylül 2006 tarihli ve 2006/44/EC sayılı Avrupa Par-

lamentosu ve Konsey Direktifi’nin kabulüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca önceki Yüzme Suları Direktifinin (76/160/EEC) yerine de üye devletlerin 28 Mart 2008 itibarıyla uygulaması gereken yüzme suları kalitesinin yönetimine ilişkin
2006/7/EC sayılı Direktif getirilmiştir.
Bu süreçte hazırlanan tümüyle yeni bir mevzuat kalemi ise sel risklerinin değerlendirilmesine
ve yönetilmesine ilişkin 2007/60/EC sayılı
Direktif ’tir.
Ön sayfadaki kutuda görülebileceği üzere, Avrupa Birliği’nin su mevzuatı, diğer mevzuatlarla
önemli bağlantılar kurmaktadır. Su Çerçeve Direktifi, bu diğer mevzuatların çoğu ile uyumlu ve
kapsayıcı biçimde faaliyet yürütülebilmesi için gerekli zemini sunmaktadır. Bunun yanında, diğer
mevzuatlarla kurulan bu önemli bağları göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır.

SU MEVZUATI İLE ÇEVRE MÜKTESEBATI İÇERSİNDEKİ DİĞER AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATLARI
ARASINDAKİ KİLİT ÖNEME SAHİP KARŞILIKLI İLİŞKİLER
İlgili Mevzuat

Bağlantı Noktası

Yatay Mevzuat
Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi
(85/337/EEC, d e ğ i ş t i r i l e n )

Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi
(2003/4/EC) (bkz. Handbook for
Implementation of EU Environmental
Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/
handbook.pdf sayfa 91-103) ve ÇED
Direktifi (2001/42/EC)

Raporlara ilişkin Direktif (91/692/EEC)
ve Su Rapor Formu (92/446/EEC ve
95/337/EEC)

Çevre üzerinde ciddi etkiler doğuracağı düşünülen yeni projeler
için ÇED sürecinin uygulanmasını gerekli kılar. Sonuçlar topluma
açılmalı ve toplumun kanaatleri, karar verme sürecinde göz önünde
bulundurulmamalıdır. Su kalitesinin etkilenmesi, ÇED kapsamına
giren önemli konulardan biridir.
Kamu kuruluşlarının elinde bulunan çevreye ilişkin bilgilerin talep
halinde topluma duyurulmasını öngörür. Su direktiflerinin bir çoğu,
su kalitesine ve ruhsatlara ilişkin bilgi toplama faaliyetleri öngörür.
Kural olarak, kamu kuruluşlarının elinde bulunan bu tür bilgiler,
bu direktif kapsamındadır. 2003/4/EC sayılı Direktif, bu maksatla
“kamu idaresi” tabirinin anlamını genişletmektedir. Su Çerçevesi
Direktifi doğrultusunda hazırlanacak olan nehir havzası planı
tasarıları, taslakları ve bunların nihai halleri, belgelere erişim hakkı
kapsamındadır.
Stratejik ÇED Direktifi, Stratejik ÇED çalışmalarında kullanılacak olan,
su ile ilgili plan ve programlara erişimi gerekli kılar.
Üye devletler tarafından Avrupa Komisyonuna sunulması gereken
çeşitli Avrupa Birliği direktiflerine ilişkin raporların hazırlanması
ve iletimine ilişkin hükümler içerir. B irçok su koruma direktifinde
raporlara ilişkin belirtilmiş gereklilikler, bu direktif ile değiştirilmiştir.
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SU MEVZUATI İLE ÇEVRE MÜKTESEBATI İÇERSİNDEKİ DİĞER AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATLARI
ARASINDAKİ KİLİT ÖNEME SAHİP KARŞILIKLI İLİŞKİLER
İlgili Mevzuat

Bağlantı Noktası

Atık Mevzuatı
Atık Çerçeve Direktifi (2006/12/EC ve
değiştiren direktifler)

Atık yönetimi planları oluşturulmasını gerekli kılar. Bu planlarda, atık
alanlarının konumlandırılması ve faaliyeti için belirlenen alanlar suları
kirletmemelidir. Suyun kirlenmesi planlar hazırlanırken göz önünde
bulundurulacak bir konudur. Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda,
suların durumunun sınıflandırılması ve nehir havzası bölgeleri için
atılacak adımların programının belirlenmesi konusunda atık tesisleri
göz önünde bulundurulacaktır.

Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC,
94/31/EC ile değişik)

İçinde suların kirlenmesinin önlenmesine yönelik hükümler bulunan,
tehlikeli atık yönetimine ilişkin planlar hazırlanmasını öngörür, örn.
ruhsat düzenlemeleri. Bu atıkların üretimi ve tasfiyesi, Su Çerçeve
Direktifi doğrultusunda, nehir havzası bölgeleri için atılacak
adımların programının belirlenmesi konusunda göz önünde
bulundurulacaktır.

Arıtım Çamuru Direktifi (86/278/EEC)

Arıtım çamurunun tarımda kullanımını, metal bileşenlerinin, nitratın ve
fosfatın toprağı bozmasını ve suyu kirletmesini engelleyecek şekilde
düzenler. Çamurun uygun kullanımı, nehir havzası bölgeleri için
atılacak adımların programının belirlenmesi konusunda göz önünde
bulundurulacaktır.

Titanyum Dioksit Direktifleri (78/176/
EEC, 82/883/EEC ve 92/112/EEC)

Titanyum Dioksit üretimi endüstrisinin yarattığı deşarjların neden
olduğu su kirliliklerini azaltmaya veya engellemeye çalışır. Bu
direktiflerin, yeni IPPC Direktifi teklifi doğrultusunda yürürlükten
kaldırılabileceği unutulmamalıdır

Doğa Koruma Mevzuatı
Habitat Direktifi (92/43/EEC); ve Kuş
Direktifi (79/409/EEC)
(bkz. Handbook for Implementation of
EU Environmental Legislation - http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf sayfa 767793)

Avrupa boyunca, bir yaşama alanları ağı yaratıp bunların desteklediği
fauna ve florayı korumayı hedefler. Spesifik kuş türlerinin korunması
da buna dâhildir. Tatmin edici derecedeki su kalitesi, bu alanlar
için yaşamsal önem taşır. Her iki direktif de Su Çerçeve Direktifi
kapsamında nehir havzası planlarında korumaya alınacak bölgeler
ve nehir havzası bölgeleri için atılacak adımların programının
belirlenmesi konusunda göz önünde bulundurulacaktır.
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SU MEVZUATI İLE ÇEVRE MÜKTESEBATI İÇERSİNDEKİ DİĞER AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATLARI
ARASINDAKİ KİLİT ÖNEME SAHİP KARŞILIKLI İLİŞKİLER
İlgili Mevzuat

Bağlantı Noktası

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ve Risk Yönetimi Mevzuatı
IPPC Direktifi (2008/1/EC)

Kirliliğin onlenmesi ve azaltılması için bütüncül önlemler alınmasını
öngörür. BATNEEC ilkelerini kullanarak, belirli faaliyetler için önceden
belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi halinde ruhsat verilmesini
öngörür. Sulara yapılan salımlar da değerlendirmelerde göz önünde
bulundurulur. Bazı üye devletler bu süreci, 85/337/EEC sayılı Direktif
doğrultusunda ÇED süreci ile bütünleştirmişlerdir.
Su Çerçeve Direktifi, nehir havzası yönetim planları ile ilgili
adımların, direktifin I No’lu ekinde sayılan endüstriler ve faaliyetler
doğrultusunda IPPC Direktifi’nin kapsamında olan konuları içermesini
gerekli kılar. Direktifin kendisi, Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda,
dere havzası bölgeleri için atılacak adımların programının
belirlenmesi konusunda doğrudan göz önünde bulundurulacaktır

REACH Tüzük’ü
ilgili tüzükler

(No. 1907/2006) ve Bu Tüzük, mevcut yerlere ve malzemelere ilişkin olarak imalatçı
ve üreticilere veri sunma, üye devletlere ise risk değerlendirmesi
yükümlülüğü getirir. Su Çerçeve Direktifi, bu faaliyetlere özellikle su
kirliliği ile mücadele etme konusunda strateji oluşturma aşamasında
ihtiyaç duyar, Avrupa Komisyonu, kirleticilerin bu tüzük
doğrultusunda yapacakları risk değerlendirmelerini göz önünde
bulunduracaktır.
Seveso II Direktifi (96/82/EC)
Bu direktif, tehlikeli atıklara ilişkin kazaları önlemeyi amaçlamaktadır.
İşletmecilerin kapsamlı kaza önleme politikaları oluşturmalarını ve
tehlikeli atıkları nasıl yönetip işlediklerine ilişkin güvenlik raporları
hazırlamalarını gerekli kılar.
Su Çerçeve Direktifi de, nehir havzası bölgelerine ilişkin adımlara
dair program doğrultusunda, üye devletlerin teknik tesislerden deşarj
edilen ciddi nitelikteki kirleticilerle mücadele etmek için planlar
hazırlamalarını gerektirir.
(Su Çerçeve Direktifinin, bağlantı içerisinde bulunulan diğer mevzuatlar konusunda bir ağ işlevi gördüğü
unutulmamalıdır.)
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
Yayının ekinde (EK I) sunulan uygulama yönetimi kontrol listesi, bu mevzuatın uygulamaya
konulması için kullanılabilecek genel bir çerçeve
niteliğindedir. Aşağıdaki metin, çevre sektörü ile
ilgisi bulunan temel konuları ele almaktadır.
(Uygulamaya ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Handbook for
Implementation of EU Environmental Legislation - http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.
pdf)

Su mevzuatı, birbirinden farklı kullanım biçimlerine, kirletme faaliyetlerine ve kirleticilere
ilişkin geniş bir mevzuat yapısını barındırır. Bu
mevzuatın uygulamaya konulmasına ilişkin görevler, hükümetin tayin ettiği bir yetkili makam
üzerinden çeşitli faaliyetlerde bulunmasını gerektirir. İdeal olarak, bir kuruluşun veya bakanlığın
bu sorumluluğa sahip olması gerekir. Hükümet,
aynı zamanda Avrupa Topluluğu direktifleri bağlamında genel bir politika oluşturmak, örneğin
vergilendirmenin ve diğer mali belgelerın su kalitesine ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesinde taşıyacağı rolü belirlemek ihtiyacını da duyacaktır.
Bunun yanında, Kentsel Atık Su Direktifi
(91/271/EEC) ve kullanım biçimleri doğrultusunda su kalitesini ele alan diğer direktifler (örneğin Yüzme Suları Direktifi(2006/7/EC), İçme
Suyu Direktifi (80/778/EEC; 98/83/EC ile değişik), su ve kanalizasyon hizmeti tedarikçilerinin
çeşitli faaliyetlerde bulunmasını gerekli tutmaktadır. Nitrat Direktifi tarım işletmeleri için çeşitli
eylem ve faaliyetler öngörmekte, çeşitli endüstriyel kirleticileri ele alan direktifler de (Su Çerçeve
Direktifi’nin 16. Maddesi kapsamındaki “öncelikli maddeler”) endüstriye çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Hem bu direktiflerin hem de gelecekte yürürlükte bulunacak mevzuat kalemlerinin
uygulamaya konulması genel anlamda ciddi maliyet yaratacaktır. Bu nedenle stratejinin formüle
edilmesi sürecinde, planlama çalışmalarının dikkatle yapılması gerekmektedir.

Su Çerçeve Direktifinin uygulamaya konulması sonucunda yeni stratejiler ortaya çıkacaktır.
Sektörel stratejinin oluşturulmasına ilişkin önemli nitelikteki konular aşağıda belirtilmektedir.

2.1 Nehir Havzası Yönetimi
Su yönetimine ilişkin yeni yaklaşım, suların
coğrafi veya politik sınırlar temelinde değil, nehir
havzaları temelinde yönetilmesini gerektirir. Su
Çerçeve Direktifi’nde, bir nehir havzası bölgesini
paylaşan üye devletlerin eş güdümünü zorunlu kılan özel hükümler getirilmiştir. Bu hükümlerde,
üye devletler ve üye olmayan devletler tarafından
paylaşılan uluslararası nehir havzalarına yönelik
sorumlulukların eş güdümünün sağlanması da üye
devletlere verilmiştir. Bu durum, konu ile ilgili su
kuruluşlarını etkileyebilecek tüm faaliyetlerin değerlendirilebilmesini ve nehir havzalarını etkileyen
şartlara ilişkin olarak atılacak spesifik adımların
kontrol edilebilmesini olası kılar. Su çerçeve Direktifi, nehir havzası yönetim planlarının nehir
havzaları esas alınarak hazırlanmasını öngörür. Büyük nehir havzalarının küçük birimlere bölünmesi
gerekli olabilir veya arzulanabilir. Kimi zaman belirli bir su çeşidi, kendi adına, “alt” veya tamamlayıcı plan oluşturulmasını gerektirebilecektir.
Bu yaklaşımın temelinde, uygun ve etkili idari
faaliyetlerin tesis edilebilmesi doğrultusunda, yeterli büyüklükteki nehir havzaları belirlenmeli ve
idare etmek için oluşturulan kurumsal çerçevenin
etkinlik gücüne sahip olması sağlanmalıdır. Yeni
kurumların türleri ve oluşturulmalarına veya mevcut kurumların kullanım biçimlerine ilişkin kararlar alınmadan önce, hükümetin nehir havzası sınırlarını belirlemesi gerekecektir. Bunu gerçekleştirecek uygun kurumsal yapılanmaların oluşturulabilmesi, üye devletlerin bu direktifin uygulamaya konulması sırasında yaşayacağı güçlüklerden
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birisi olacaktır. Bu konuda geçmişte kazanılan deneyimlerin yol gösterebilmesi mümkün değildir;
çünkü su yönetimi konusunda hem merkeziyetçi
idarelerin hem merkeziyetçi olmayan hükümetlerin gerçekleştirdiği başarılı örnekler bulunmaktadır. Ancak; Su Çerçeve Direktifi, uluslararası nehir havzası bölgelerinin yönetimi konusunda,
mevcut kurum ve yapıların mümkün olduğu
oranda kullanılmamasını öngörmektedir.
Aşağıda, nehir havzası odaklı yaklaşımın ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenecek kurumsal
yaklaşıma ilişkin çeşitli seçenekler sunulmuştur:
• Mevcut bölgesel yapılanmadan yararlanmaya devam edilmesi, ancak her bir nehir
havzası ile ilgili fonksiyonların arasındaki
eş güdümün organize edilmesi ve böylece
nehir havzasının ihtiyaçları doğrultusunda,
sınır ötesi kuruluşlar tarafından ortak kararların verilebilmesinin sağlanması.

suların kalitesinin korunması ve “bozulmasının
engellenmesi” konularında da hükümler bulunmaktadır. Bu tür programlar için kullanılacak başlangıç noktası, su ve ilgili konulara ilişkin ulusal
ve bölgesel mevzuatın yanında Avrupa Topluluğu
mevzuatının eksiksiz biçimde uygulamaya konulmasıdır. Alınan temel önlemlerin, suların iyi duruma getirilmesi hedefine ulaşmak için yetersiz
kalması halinde, alınması gereken daha sıkı önlemler belirlenerek programa eklenmelidir. Bu önlemler arasında, endüstri ve tarımın yanı sıra kentsel atık su kaynaklarından yapılan kirlilik salımlarının daha katı biçimde kontrol edilmesi bulunabilir. Arazi kullanımın planlanması da bu bağlamda göz önünde bulundurulması gereken kilit bir
konudur.

• Nehir havzası doğrultusunda, yetki sahibi
alt kuruluşlara veya nehir havzalarında
günü gününe çalışma yürütecek kurumlara
sahip merkezi bir denetim/gözetim kuruluşunun oluşturulması.

Su Çerçeve Direktifi, kirlilik kontrolüne ilişkin olarak “ortak yaklaşımı” benimsemiştir:
• Salım limit değerler belirlenmesi veya
diğer salım kontrol mekanizmalarının
kullanılması suretiyle kirliliğin kaynakta
sınırlandırılması.

• Her bir nehir havzasında yürütülen faaliyetleri doğrudan kontrol etme yetkisine sahip bağımsız nehir havzası kuruluşlarının
oluşturulması.
Şu nokta unutulmamalıdır ki nehir havzası
odaklı yaklaşım, birden fazla ülkenin sınırından
geçen nehir havzaları için de aynı şekilde uygulanmaktadır: Su Çerçeve Direktifi, yukarıda belirtildiği üzere, üye devletlerin sınırlarından geçen nehir yatakları konusunda eş güdüm halinde hareket
edilmesini zorunlu tutmuş, üye olmayan devletler
söz konusu olduğunda koordinasyon içinde hareket edilmesi önerilmiştir. Ren ve Elbe nehirleri
gibi nehirlere yönelik uluslararası işbirliği konusunda ciddi deneyimler kazanılmıştır.

2.2 Önlemlere İlişkin
Program
Her bir nehir havzası yönetim planının merkezinde, nehir havzasındaki tüm suların iyi duruma
gelmesi için alınacak önlemlere dair bir programın bulunması gerekmektedir. Bunun yanında
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2.3 Ortak Yaklaşım

• Su ile ilgili kuruluşlar için su kalitesi
standartları belirlenmesi.
• Belirli yayılı etkilerin kontrolünün sağlanması.
Her durumda, en kesin ve en bağlayıcı çözümü öngören hüküm uygulama alanı bulacaktır.
Üye devletler, hazırladıkları programlarda, hem
her bir noktasal kaynaktan yapılacak salımlar için
limit değerler belirleyecek, hem bu salımların toplam etkisini azaltmaya yönelik çevresel kalite standartları oluşturacak, hem de yayılı kirlilik kaynaklarını göz önünde tutan hükümler belirleyecektir.
Salım limit değerlerinin, Avrupa Topluluğu mevzuatı ve ulusal ve yerel mevzuat ile ilgili tesis ve salımlar için IPPC Direktifi (2008/1/EC) ve Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi (91/271/EC); Nitrat
Direktifi (91/676/EC); Su Çerçeve Direktifi’nin
16. Maddesi’nde belirtilen direktifler; bu direktifin IX Numaralı Ek’inde belirtilen direktifler ve
Avrupa Topluluğu mevzuatının ilgili diğer tüm
kalemleri ile paralel şekilde belirlenmelidir (bkz.
Su Çerçeve Direktifi 10. Maddesi).
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Öncelikli olarak ele alınacak olan kirleticiler ve
kirlilik kaynakları (Madde 16 kapsamındaki “öncelikli maddeler”), Su Çerçeve Direktifi, Avrupa
Topluluğu salım kontrolü ve su kalitesi hedeflerinin belirlenmesi konusunda Avrupa Konseyi ve
Avrupa Parlamento’suna görev vermektedir. Tehlikeli maddelerin sulara salımına ilişkin 1976 tarihli direktifin (2006/11/EC) kapsamındaki kardeş
direktifler doğrultusunda belirlenen çevresel kalite hedeflerinin veya salım limit değerlerinin karşılanamaması halinde, bu hedef ve değerler gözden
geçirilip Su çerçeve Direktifi ile bütünleştirilmelidir. 2455/2001/EC sayılı karar, Su Çerçeve Direktifine Ek X olarak eklenmek üzere, tehlikeli
maddelere ilişkin bir ön liste oluşturmuştur.
Yeterli kontrol seviyesine ulaşılması amacıyla,
yetkili makamlara yeterli hukuki yetkiler ve kaynaklar verilerek aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecek konuma gelmeleri sağlanmalıdır:
• Nehir havzası bölgelerine yapılan tüm salım türlerinin ve diğer tüm etkilerin belirlenip izlenmesi.
• Nehir havzası yönetimi doğrultusunda, su
kaynakları üzerinde fiili ya da potansiyel
etkisi olan tüm faaliyet biçimlerine ilişkin
düzenlemeler yapılması.
• Sıvı atıkların deşarjına ilişkin uygun ruhsatların verilmesi, bunların gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi ve ruhsatlarda belirtilen şartlara uyum gösterilmesi için yaptırım gücü uygulanması; bu amaçla gerekli
diğer adımların atılması.
• Su koruma alanlarının oluşturulması veya
suların durumu üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecek spesifik faaliyetlerin
kontrol edilmesi gibi yollarla kirlilik önleme çalışmalarının yapılması.

nusu yapmaktadır. Bu doğrultuda, yeraltı ve yüzey sularından içme suyu elde etmek amacıyla yapılan çekimler, konu ile ilgili olmaları halinde
ruhsata tabi tutulmuşlardır. Aynı kural, tatlı yüzey
sularını etkileyen gölet oluşturma faaliyetleri için
de geçerlidir. Su çekme faaliyetlerine, ancak su çekim ve yeniden dolum oranlarının dengelenmesine yönelik uzun vadeli hedefe uyum gösterilmesi
halinde ruhsat verilecektir. İlgili makamların ruhsat düzenlerken, su çıkarma faaliyetlerinin suyun
kalitesine, erişilebilirliğine, durumuna ve suyun
potansiyel kullanıcılarına yapacağı etkiyi göz
önünde bulundurması gerekmektedir.
Su ihtiyacının değerlendirilmesi ve kontrol
edilmesi, nüfus artışının, endüstrinin ve benzeri
unsurların gelişiminin, nehir havzasında bulunan
suya -ilerleyen dönemde- nasıl bir etkide bulunacağının da değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirme, önemli miktarlarda içme suyu tedariği veya kullanım amacıyla su çekimi yapan diğer
makamlar ve şirketler ile bağlantılı olarak, bölgesel idare tarafından gerçekleştirilecektir. Yeraltı sularının maruz kalacağı potansiyel etkiler, bu bağlamda özellikle önem taşımaktadır.

İçme suyu elde edilmesinde kullanılacak sular
özel bir koruma gerektirdiği için üye devletlerin,
bu su kütlelerinin her biri için ayrı çevresel kalite
standartları belirlemesi gerekir. Bu kalite standartları, öngörülen su arıtım sistemi doğrultusunda
elde edilecek içme suyunun İçme Suyu
Direktif ’inin (80/778/EEC; 98/83/EC ile değişik) gerekliliklerini karşılamasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır (bkz. Su Çerçeve Direktifi 7.
Maddesi).
Su Çerçeve Direktifi, suyun kalitesi ile ilgili olduğu oranda suyun miktarını da düzenleme ko-

İzleme faaliyetleri sonucu elde edilen veriler,
toplumun erişimine sunulacaktır. Bu veriler ayrıca, bir nehir havzası bölgesinin kapsamında bulunan suların durumunun sınıflandırılması ve her
bir nehir havzası bölgesinde bulunan suların direktifte belirtilen hedeflere ulaşması için atılacak
adımların belirlenmesi konunda temel teşkil edecektir. Bu verilerin düzenli olarak Avrupa
Komisyonu’na raporlanması ve Avrupa Çevre
Ajansı kapsamındaki izleme ağına dâhil edilmesi
gerekmektedir.

2.4 İzlemeye ilişkin Program
İzleme, Su Çerçeve Direktifi’nin etkin şekilde
uygulamaya konulması konusunda hayati önem taşır. Yüzey sularının ve yeraltı sularının nitelik ve niceliğinin sistematik biçimde izlenmesi faaliyeti, aşağıdaki kategoriler üzerinden gerçekleştirilecektir:
• Gözetim amacıyla yapılan izleme.
• Faaliyetlere ilişkin izleme.
• İnceleme amacıyla yapılan izleme.
• Uyuma ilişkin izleme.
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2.5 Maliyetin Karşılanması
Su, çevresel ve sağlığa ilişkin konuların yanı
sıra çeşitli ekonomik nedenler açısından da önemlidir. Ekonomik açıdan taşıdığı önem, içme suyu
tedariğinin sağlanması, ekinlerin sulanması ve endüstriyel kullanımlar gibi unsurlara dayanmaktadır. Bunun yanında nüfusun varlığını devam ettirmesi açısından da hayati öneme sahiptir. Su yolları, alışılageldiği üzere hem endüstriyel hem de insani atıkların bırakıldığı ve gönderildiği alan olarak kullanılmaktadır. Suyun kaynak olarak kullanılmasının veya atıkların su yollarına bırakılmasının ücrete bağlanması veya verilen ruhsatlar için
harç alınması gibi ekonomik araçların kullanılması, Su Çerçeve Direktifinde açıkça belirtilmiş olan
politikalardan biridir. Üye devletlerin, ilgili direktifte belirtilen ekonomik analizler yapıldıktan
sonra ve özellikle de “kirleten öder” ilkesi doğrultusunda, çevresel masraflar ve kaynak masrafları
da dâhil olmak üzere, su hizmetlerinin maliyetlerini karşılama ilkesini dikkate almaları gerekmektedir. Bu bağlamda, ekonomik analizler su yönetiminin planlanmasının asli parçalarından biri haline gelmektedir. Su fiyatlandırma politikalarının
2010 itibarıyla uygulamaya başlanması gerekmektedir. Bu politikalarda, suyun verimli kullanılması
için yeterli teşvikler ve farklı su kullanıcılarının, su
hizmetlerinden doğan maliyetlerin karşılanmasına katkıda bulunmalarını sağlayan unsurlar bulunmalıdır. Ancak direktif, belirlenen hedeflerin
gerçekleşmesi için atılacak önleyici veya telafi edici adımların finanse edilmesini de engellememektedir. Bunun yanında, direktifin hedeflerinin gerçekleştirilmesini engellemeyecek, istisnai uygulamalara gidilmesi de mümkündür.
Su hizmetlerinden doğan maliyetlerin karşılanması ilkesi, Avrupa Topluluğu seviyesinde oldukça radikal bir yeniliktir. Ancak Avrupa Birliği
üye devletlerinin pek çoğu, bu yaklaşımı kendi
ulusal mevzuatlarında tümüyle veya ciddi bir
oranda uygulamaktadır (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık). Atık gömme masraflarının işletmeci tarafından karşılanmasına yönelik olarak, bu ilkeyle özdeş olmasa da
benzer nitelikte bir düzenleme, Avrupa Topluluğu
tarafından kabul edilmiş durumdadır (bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Le-
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gislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf sayfa 531-543).
Su kalitesinin artırılmasına ve yeterli su tedariki yapılmasına ilişkin programların finansmanı,
aday ülkelerin karşısındaki önemli güçlüklerden
biridir. Yukarıda belirtilen ilkenin uygulanması
sonucu elde edilecek gelirler, gerekli yatırımların
gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır; ancak
bu ücretlerin uygulanmasının ciddi değişiklikleri
de beraberinde getirmesi halinde önemli bir sorun
yaşanabilecektir: Bu maliyetlerin, endüstriyel veya
tarımsal kullanıcılar/tüketiciler tarafından karşılanması gerekecek ve içme ve sulama amacıyla
kullanılacak suların çıkartılması, arıtılması ve dağıtılması ile atık suların toplanması, arıtılması ve
deşarjı ile ilgili faaliyet ve tesislerin inşasını, finansmanını ve bakımını da kapsayacaktır.

2.6 İstişare Süreçleri
Nehir havzası yönetim faaliyetlerinin önemli
bir boyutu da toplumsal katılım gerekliliğidir. Yörede dağıtılan suların kalitesi ve su için ödenecek
ücretin miktarı gibi birçok konu, insan yaşamı
üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Salım
limit değerlerinin belirlenmesi de endüstri, balıkçılık ve yüzme gibi nihai kullanımları etkilemektedir. Bu nedenle geniş bir toplum kitlesinin, suyun kalitesine ilişkin hedeflerin belirlenmesi sürecinde haklı menfaati bulunmaktadır. Yetkili makamlar, bu planlar için yapılmış olan öneriler üzerine görüşlerini belirtmesi için kamu ile kurulacak
iletişime dair düzenlemeler yapmalıdırlar. Sonuç
olarak, Su Çerçeve Direktifi’nde konuya ilişkin
ayrıntılı hükümler bulunmaktadır.
Yine bunun sonucu olarak, toplumun nehir
havzası yönetim planları için yapılan önerileri
görüp bunlar hakkında fikir beyan edebilmesi için
gerekli danışma mekanizmalarının oluşturulup
düzenlenmesi gerekmektedir. Toplum, tüketici
ve çevre grupları, yerel yönetimler, ilgili resmi
makamlar, su tesisleri, endüstriyel ve ticari kuruluşlar nehir havzası yönetim planlarının tasarlanması aşamasına tümüyle katılmalıdırlar, çünkü hazırlanacak planlar tüm bu grupları etkileyecek ve
belirlenen hedeflere ulaşılması, büyük oranda bu
gruplar tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere
dayanacaktır.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Su yönetimi ile ilgili olarak atılacak adımlarda
menfaati olan veya bunlardan etkilenebilecek olan
geniş bir paydaşlar grubu bulunmaktadır. Su yönetimine ilişkin Avrupa Birliği politikalarına ve su
yönetimi mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla sektörel stratejinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması süreci ile ilgisi bulunan temel
paydaşlar aşağıdaki kutuda belirtilmiştir. Aşağıdaki alt bölümler, su mevzuatında yer alan temel kurumsal gruplara odaklanmaktadır.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına 35 Bağlı
Kurumlar
Su Çerçeve Direktifi, genel olarak örgütsel yapılanmalara karşı tarafsızdır. Avrupa Birliği’nde
merkeziyetçi üye devletler olduğu kadar merkeziyetçi olmayan veya federal anayasalara sahip devletler de bulunmaktadır. Bu doğrultuda, direktiflerin uygulamaya konulmasına ilişkin yaklaşımı
belirlemek üye devletlerin hakkıdır. Buna ek olarak, ülkede kurulu halde bulunan uygulamalar ve
gelenekler, sorumlulukların farklı ulusal bakanlıklar ve/veya bölgesel ve yerel yönetimler arasında
bölüştürülmesinde kilit rol oynamaktadırlar.
Ancak, her durumda ele alınması gereken belirli temel konular vardır:
• Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması konusunda ’öncü’ olacak sorumlu bir bakanlığın tayin edilmesi ve diğer bakanlıkların
karar verme sürecine müdahil olmaları gereken noktalarda gerekli eş güdümün gerçekleşmesinin sağlanması. Birçok örnekte,
bu “öncü” bakanlık, çevre bakanlığı olarak
tayin edilmektedir; ancak sağlık (İçme

Suyu Direktifi), tarım (Nitrat ve Arıtım
Çamuru Direktifleri), endüstri (salım
kontrolü) ve (sınır aşan kirliliklerin oluşması halinde) dışişleri gibi konularla ilgili
bakanlıkların da faal şekilde müdahil olmayı istemeleri olasıdır.
• Ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler arasında sorumlulukların (planlama, yasal düzenleme oluşturma, izleme, uygulamaya
koyma, düzenleme, danışma ve raporlama
konularında) nasıl dağıtılacağına karar verilmesi (bazı izleme faaliyetlerinin su ve kanalizasyon tesisleri ve makamları tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür. Su
kaynaklarına etkisi bulunan diğer faaliyetlerin kontrolü ise Avrupa Topluluğu mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Ancak bu durum, resmi kuruluşlar arasında gerçekleşmesi gereken eş güdüm ve bilgi
alışverişi çalışmalarını etkilemeyecektir).
• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının açık
biçimde müdahil olabilmelerinin sağlanması (örn. ulusal standartlar enstitüsü, çevre kurumu, çevre müfettişliği).

35 (National government)
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SU MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL PAYDAŞLAR VE ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi hükümet (Örn. Bir bakanlık
veya departman)

Su mevzuatında, Avrupa Birliği politikalarına ve mevzuatına uyumun
sağlanması ve uygulanması, tarım, endüstri ve genel anlamda
-toplum gibi- etkilenecek sektörler için rehberlik hizmeti sunulması,
uyum süresinin uzatılması ve uygulanacak istisnalara ilişkin Avrupa
Komisyonu’na rapor sunulması, uluslararası nehir havzası bölgelerinin
bulunması halinde eş güdümün sağlanması, maliyetlerin karşılanması
yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeleri ve/veya kuralları oluşturacak
(temel) kurum bu gruba dâhildir.

Merkezi hükümet adına faaliyet
sürdüren çevre kuruluşları (örn.
Düzenleyici kuruluşlar, ulusal
standartlar laboratuvarı)

Planlama, çevresel kalite standartlarının geliştirilmesi, bu standartların
uygulanması. Düzenleme, izleme, uyum değerlendirmesi ve teknik
destek faaliyetlerinin yerine getirilmesi.

Bölgesel ve yerel idareler belediyeler

Kamuya ait kanalizasyon ağları, lağım arıtma çalışmaları ve su arıtma
tesislerinin inşası. Kimi durumlarda özel sektör tarafından tamamlanacak
olan faaliyetler için gerekli ruhsatların verilmesi. Bu nedenle, bu
makamların kamusal yetkilerinin Avrupa Topluluğu hukukundan doğan
yükümlülükleri uygun biçimde yerine getirilmesinin sağlanması gereklidir.

Su ve kanalizasyon hizmeti
tedarikçileri (kamusal ve/veya özel)

Özel sektöre ait su ve atık su arıtma tesislerinin inşası ve işletilmesi,
maliyetlerin karşılanması yükümlülüğü konusunda kilit role sahip
olabilmektedirler.

Endüstriyel şirketler ve diğer ticari
işletmeciler

Su çekimi ve sıvı atık deşarjı konusunda ruhsatlarda belirtilen değerlere
uyum gösterilmesi. Ayrıca ilerleyen dönemde, suyun kullanımı ve
kalitesi ile ilgili eğilimlerde kilit role sahip olmaları muhtemeldir.

Toplum

Nehir havzası planları ile ilgili danışma faaliyetlerine katılma. Kirlilik
vakalarının bildirilmesi. Maliyetlerin karşılanması ve ekonomik açıdan
avantajsız durumda bulunanların korunması yükümlülüklerinde kilit role
sahip olmaları muhtemeldir.

Çevre ve tüketiciler ile ilgili STK’lar

Su kalitesi hedefleri, arıtma tesislerinin yerlerinin belirlenmesi, kirlilik
vakaları ve maliyetlerin karşılanması gibi konularda toplum adına lobi
faaliyetleri yürütülmesi.

Araştırma kuruluşlar (örn.
Üniversiteler)

İzleme ekipmanları ve standartları, çevresel kalite standartları, toksiklik
değerlendirmeleri, suların analiz edilmesi gibi konularda teknik
araştırmaların yürütülmesi.

3.3 Yetkili Makamlar
Su mevzuatında, yetkili makamlar tarafından
yerine getirilmesi gereken görevlere dair örnekler,
aşağıdaki kutuda belirtilmektedir. Bazı ülkelerde,
kimi zaman merkezi hükümet veya yerel ve bölgesel kuruluşlar içerisinde bulunan mevcut kurumlar, benzer nitelikte çalışmalar yürütmektedir. Bu
bağlamda mevcut kurumların sorumluluklarının
genişletilmesi, bu kurumlar mevcut değilse bunların tesis edilmeleri gerekebilmektedir.

158   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

Münferit direktifler için tek tek çevresel sektörlerden veya çevresel sektörlerin genelinden sorumlu olacak şekilde yetkili makam tayini yapılabilir. İkinci seçenek, (ruhsat verme, denetleme ve
uyum denetimi gibi) her mevzuatta ortak olan konuların etkin biçimde gerçekleştirilmesine olanak
verir ve kesişen mevzuata ilişkin konuların ve
münferit hukuki araçların gerekli kıldığı bağlantıların, asgari oranda idari çaba sarf edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilmesini teşvik eder.
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SU MEVZUATINA İLİŞKİN OLARAK, ÖZELİKLE YETKİLİ MAKAM TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ
GEREKLİ TUTULMUŞ FAALİYETLERE ÖRNEKLER
Planlama ve Uygulama
• Nehir havzalarının belirlenmesi (2000/60/EC).
• Nehir havzası yönetim planları ve faaliyet programlarının hazırlanması (2000/60/EC).
• Yüzme sularının, kabuklu sularının ve tatlı su balıklarının yaşadığı suların belirlenmesi (2006/7/EC,
2006/113/EC, 2006/44/EC, 2000/60/EC).
• Kirlilik birikintilerinin belirlenmesi (91/271/EEC, 2000/60/EC).
• Hassas ve daha az hassas alanların belirlenmesi (91/271/EEC, 2000/60/EC).
• Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi (91/676/EEC, 2000/60/EC).
• İstisnaların belirlenmesi (80/778/EEC, 2006/44/EC; 2000/60/EC).
• Direktiflere konu olacak endüstrilerin belirlenmesi (2006/11/EC, 2000/60/EC).
• İçme suları, yüzme suları, kabuklu suları ve tatlı su balıklarının yaşadıkları sulara ilişkin sabit standartların
belirlenmesi (98/83/EC, 2006/7/EC, 2006/113/EEC, 2006/44/EC, 2000/60/EC).
• Su kalitesine ilişkin hedeflerin belirlenmesi (2006/11/EC, 2000/60/EC).
• Sabit salım limitlerinin belirlenmesi (2006/11/EC, 91/271/EEC; 2000/60/EC).
• Kentsel atık su arıtma faaliyetlerine ilişkin gerekliliklerin belirlenmesi ve kanalizasyon sistemlerinin
tasarlanması (91/271/EEC).
Teknik Standartlar
• Su kalitesine ilişkin hedeflere karar verilmesine yönelik bir yöntemin geliştirilmesi (86/280/EEC, 2000/60/
EC).
• Salım limit değerlerinin belirlenmesine yönelik bir yöntemin geliştirilmesi (2006/11/EEC, 2000/60/EC).
• Gerekli yetkilerin verilmesine ilişkin usullerin oluşturulması (2006/11/EC, 2008/1/EC).
Hukuki Düzenlemeler
• Tesisleri denetlemekle, numune almakla ve zorlayıcı eylemler uygulamakla yetkili bir denetleme makamının
oluşturulması (2008/1/EC, 91/271/EEC; 2000/60/EC).
• Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve yeraltı sularına ilişkin 2006/118/EC sayılı Direktif ile uyumun
sağlanması için oluşturulan kalite kontrol rejimlerinin uygulanması doğrultusunda belirlenen metotlarla,
suların ve sıvı haldeki kirleticilerin numunelerinin alınıp incelenmesi ile görevli laboratuvarların kurulması.
• Endüstri ve atık su artıma tesisleri için gerekli ön yetkilendirme usullerinin belirlenmesi
• (2008/1/EC, 91/271/EEC, 2000/60/EC).
• Direktifler ile uyum sağlama sürecinin gözlenmesi için gerekli izleme programlarının oluşturulması (yeraltı
sularının korunmasına ilişlin 2006/118/EC sayılı Direktif, öncelikli maddelere ilişkin 2006/11/EC sayılı
Direktif ve 2000/60/EC sayılı Direktif).
• Avrupa Komisyonu ve topluma rapor sunulmasına imkân veren veri tabanlarının ve bilgilendirme
sistemlerinin oluşturulması (91/692/EEC, 2003/4/EC sayılı Direktif; 2000/60/EC), Avrupa Kirlilik Salımı ve
Taşınım Kayıdı’nın kurulmasına ilişkin.166/2006 sayılı Tüzük.
• Öncelikli maddelerin salım oranlarının kontrolüne ilişkin yaptırım gücü unsurlarının belirlenmesi (FWD
(2000/60/EC), yeraltı sularının korunmasına ilişkin Direktif (2006/118/EC)).
Raporlar
• Uygulamalar, tayinler, yetkilendirmeler, sapmalar vs. için raporların hazırlanması. (91/692/EEC, 94/741/
EEC36 sayılı Karar ile değişik; 2000/60/EC).
(Yukarıda yapılan yorumlar, Su Çerçeve Direktifi’nin ötesinde, su ile ilgili çeşitli direktiflerin ilerleyen dönemde
mevcut bulunması (veya bulunmaması) ve bunların aşağıda belirtilen faaliyetlere yönelik etkileri doğrultusunda
yapılmıştır.)
36 2006/12/EC ve 91/689/EEC sayılı Direktifler’in uygulanmasıyla ilgili raporlara yönelik anketlerin içeriğine ilişkin 2007/151/
EC sayılı Karar ile değişik.
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Tek bir ulusal kuruluş veya aynı yönetim rejimi altında faaliyet gösteren bölgesel kuruluşlar tarafından yapılandırılan, çevresel sektörler-arası bir
yetkili makamın oluşturulması, paylaşılan tesis ve
kaynaklar üzerinden uzmanlık ve ekonomik açıdan verimlilik elde edilmesini sağlayacaktır. Bu
yaklaşım çevresel konularda, ‘entegrasyon’u en
çok andıran yaklaşımdır. Bunun sağlanamadığı
durumlarda ise alanında yetkili makamların mevzuatlar arası olarak nitelendirilen konulara ilişkin
yakın işbirliği içinde olmaları ve yetkili makamların görev tanımlarının mevzuatlar arası bağlantıların kurulmasını içermesi gerekecektir.
Üye devletler açısından stratejik öneme sahip
konuların ortaya çıkması halinde, bu konuların
ulusal seviyedeki bir kurum tarafından ele alınması gerekir. Kaynakların kısıtlı olduğu bu gibi durumlarda, ulusal kurumlardan uzun süreli teknik
destek alınması, üye devlet için de bir avantaj olur.
Yukarıda belirtildiği üzere, Su çerçeve Direktifi, karar verme süreçlerinin nehir havzası bölgesi
esas alınarak gerçekleştirilmesini öngörmektedir.
Ulusal seviyede hizmet veren bir yetkili makam,
nehir havzaları bölgelerinin sınırlarınca belirlenen
coğrafi alanlarda faaliyet yürütebilecek kurumsal
yapılanmalara ihtiyaç duyacaktır. Sorumluluğun
nehir yatağı havzası bölgelerinin sınırlarının bulunduğu bölgesel makamlara devredilmesi de değerlendirilebilecek seçeneklerdendir. Ancak bu
ikinci seçenekte, mevcut bu tip bir idari yapının,
nehir havzası bölgelerinin belirlenmesi ve tahsisinde tayin edici olmaması gerekir ki direktifin
amaçlarına ulaşılabilsin.
Bu mevzuattaki birçok unsurun, nehir havzası
bölgesi odaklı yaklaşım ve ortak yöntemler ile
bağlantılı olması doğrultusunda, ister sulara uygulanan kalite hedefleri ister kirleticiler ile ilgili limit
değerleri ister yayılı kaynaklar üzerinde kurulan
kontrol ön plana alınmış olsun, su kalitesine ve
kirliliğin kontrolüne ilişkin tüm mevzuatın ülkenin her bölgesinde ya da bir bütün olarak ülkenin
tamamında aynı olması, yetkili makam için avantajlı bir durum oluşturacaktır. Bu amaçla, numune alma ve analiz metotları ortak olmalı ve alınan
numunelerin birden fazla amaç için kullanılması
sağlanarak tasarruf edilmesi ve faaliyetlerin tekrarlanmasından kaçınılması sağlanmalıdır. Bu yaklaşım, zorlayıcı eylemler uygulanması ve bunlar
hakkında kanıtlar sunulmasına yönelik standart-
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laştırılmış protokollerin kullanılmasına da olanak
verecektir. Ayrı ayrı bölgesel kuruluşlar veya nehir
havzası kuruluşlarının yetkili makamlar olarak tayin edilmesi halinde ise bunların laboratuvar tesislerini paylaşması mümkün olacaktır. Bu durumda, test süreçleri ve sonuçların yorumlanmasında
farklılıklar oluşmaması amacıyla yakın işbirliği yapılması gerekecektir. Merkezi bir yetkili makam,
nehir havzası bölgeleri temelinde bir idari yapı kurarak bu bölgelerde faaliyet de gösterebilir.

3.4 Yerel Yönetim
Bölgesel ve yerel yönetim, su mevzuatında iki
açıdan önemlidir:
• Birincisi; birçok ülkenin, belirli güçleri
bölgesel (eyalet, bölge) veya yerel (yerel
planlama makamları veya belediyeler) yönetim birimlerine devrettiği idari bir yapısı
vardır. Merkeziyetçi olmayan bu yapı, federal ülkelerde daha güçlü olmakla birlikte
diğer ülkelerde de bulunur.
• İkincisi; Su Çerçeve Direktifi, nehir havzası yönetimi açısından merkeziyetçi olmayan bir zemine oturmaktadır ve bütün
planlama sürecinde, yörede yaşayan insanların sürece mümkün olduğunca çok müdahil olmalarını sağlamaya çalışmaktadır.
Su Çerçeve Direktifi, aynı kapsamda olan ve
kullanıma ilişkin olan (örn. içme suyu edinmek
amacıyla su çekilmesi, yüzme suları gibi) faaliyet
hedeflerinin oluşturulması sürecinde, bölgesel ve
yerel makamların eş güdüm halinde hareket etmesini gerekli kılar. Öngörülen su kalitesi standartlarını ve su çıkarma limitlerini karşılayacak önlemler her halukarda yerel eylem gerektirecektir.
Su, kanalizasyon ve atık yönetimi hizmetlerinin sunulması, bölgesel veya yerel yönetimin sorumluluğunda bulunabilir. Bu kuruluşlar, içme
suyunun güvenli olmasını ve insani atıkların tatmin edici biçimde tasfiye edilmesini sağlayarak
sağlığa ilişkin risklerin ve/veya su kaynaklarına verilecek zararların asgari seviyeye indirmesini sağlarlar. Bölgesel ve yerel idareler, su ve atık su arıtma tesisleri, su kanalları, kanalizasyon atıkları ve
atık yönetimi tesisleri kurmakla sorumlu olabilirler ve bu amaçla bu idarelere fon tahsis edilebilir.
Bu tür durumlarda, bölgesel makam, İçme Suyu
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Direktifi (80/778/EEC) veya Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi (91/271/EEC) ve Atık Çerçeve Direktifi (2006/12/EC) ile Düzenli Depolama Direktifi (99/31/EC) gibi atıklara ilişkin diğer direktifler doğrultusunda uygun yetkili makam statüsünde bulunabilecektir. Bölgesel veya yerel makamların, bu direktiflerin uygulamaya konulmasındaki rolü ve ortaya çıkabilecek yetki çatışmaları, bu tür durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yetkili makamın hem düzenleyici hem de
düzenlenen olması sorunlara yol açabilir.
Nehir havzası bölgesi odaklı yaklaşım, birden
fazla ülkeye yayılan nehirlerin su toplama sahalarını da kapsamaktadır. Yetkili makamların yerel
veya bölgesel idareler üzerine tesis edilmiş olması
halinde, direktifte belirtilen gerekliliklerin ve hedeflerin karşılanması amacıyla uluslararası alana
yayılan nehir havzasının ilgili idari birimin sorumluluğuna düşen kısmı üzerinde, devletler arası ve eyaletler arası eş güdüm ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi gerekir. Merkezi hükümetin, birden fazla ülkenin sınırlarına yayılan nehirler açısından uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla, egemenlik yetkisinin bir kısmını saklı tutması
gerekebilecektir. Aynı tutum, ortak eylemlerin
gerçekleştirilmesini gerektiren kıyı suları ve nehir
ağzı suları için de geçerlidir.

3.5 Özel Sektörün Katılımı
Avrupa Topluluğu mevzuatı, su altyapısının
unsurlarının mülkiyeti konusunda tarafsızdır ve
bu konuda alınacak kararı, katmanlı yetki ilkesi
gereğince üye devletin takdir yetkisine bırakmaktadır. Doğrusu, üye devletlerdeki uygulamalar da
dağınık bir görüntü çizmektedir:
• Bazı üye devletlerde, kentsel atık suların
toplanması ve arıtılması ile içme suyu tedariki faaliyetleri, yerel topluluklar veya bu
toplulukların oluşturduğu birliklerin mülkiyeti ve sorumluluğu altındadır.
• Bazı büyük çaplı endüstriler, yerel topluluklar ile ortaklık kurarak ya da kendi başlarına kendi tesislerinin inşaatını ve bakımını üstlenmektedir.
• Bazı üye devletlerde karma yapıya sahip
kamu-özel kesim ortaklıkları faaliyet
sürdürmektedir.

• Bir üye devletin büyük bir kısmında ise, su
tedariki ve atık su tasfiyesi konusunda, kısmen tekel konumunda bulunan tümüyle
özelleştirilmiş su endüstrisi bulunmaktadır.
Deneyimler, her bir yaklaşımın duruma özgü
artı ve eksileri olduğunu ortaya koymaktadır, ancak bunlardan genel bir sonuca varmak olası değildir ve mevcut politik konum kadar mevzuatın
tarihsel gelişimi de dikkate alınmalıdır.
Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, sorumlulukların net bir biçimde tanımlanması, çevresel hedeflere ulaşılmasına ve mevcut kaynakların
en iyi şekilde kullanılmasına olanak tanıyacaktır.

3.6 Çevre Denetim Birimi
Suyun korunmasına ilişkin mevzuat, denetim
ve izleme bakımından ciddi sorumluluklar içerir.
Direktiflerin gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığının değerlendirilmesi ve zorlayıcı eylemler uygulanması amacıyla bir veya daha fazla denetleme
makamı oluşturulabilecektir; ancak yukarıda belirtildiği üzere, tüm ülkede bu görevlerden sorumlu tek denetleme makamının bulunmasının da çeşitli avantajları olacaktır. Yine de tüm denetim
makamlarının nasıl organize edileceği konusu,
üye devletin takdir yetkisine bırakılmıştır.
Etkinliklerin çoğu, diğer mevzuatlardaki direktiflerde belirtilenlerle ortaktır. Bu ise, birden fazla
denetleme makamının bulunması halinde, mevzuatlar arası denetim ve yaptırım gücüne ilişkin düzenlemelerin yapılması açısından avantaj sunacaktır. Denetlemelere ilişkin bu düzenlemeler, yetkili
makamların bünyesinde yapılandırılabilir. Bu tip
denetleme makamının/makamlarının direktifler
kapsamında faaliyet yürütebilmek için açık biçimde belirlenmiş yetki tanımına ve yaptırım süreçlerinin harekete geçirilmesi için net bir raporlama
hattına sahip olması gerekmektedir. Su mevzuatında, bu tür bir denetleme makamı nehir havzası yönetimine ilişkin kurumun içerisinde yapılandırılabilir veya denetleme makamları yerel idarenin yapısına iliştirilebilir. Bu makamların örnekleme ve
denetim tesisleri, taşıtlar, veri işleme sistemleri ve
eğitimli çalışanları olmalı ve direktiflerde belirtilen
yöntemlere uygun biçimde faaliyet gösteren laboratuvarlara erişim olanağı bulunmalıdır.
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Denetim makamı/makamları, su mevzuatına
ilişkin tüm direktifler’n gerektirdiği izleme faaliyetlerini gerçekleştirmekten sorumlu olmalıdırlar.
İçme suyu konusunda uyum sağlanmaması halinde sağlık problemlerinin ortaya çıkması ve sağlık
kuruluşlarıyla daha yakın bağlar kurulması gerekebileceğinden, İçme Suyu Direktifi ile ilgili izleme faaliyetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmesinin daha avantajlı olacağı dile getirilmektedir. Su Direktifleri’nin, içme suyu kalitesi
veya sıvı atık kalitesine ilişkin izlenmesi ve raporların hazırlanması hakkında yerel belediyeler veya
makamlar görevlendirilebilir. Ancak bu seçeneğin
kullanılması halinde denetimin rolü; tesislerin işleyişi gibi uygulamaya ilişkin diğer konulardan
ayrı tutulmalıdır.

3.7 Bilgilendirme ve İstişare
Su Çerçeve Direktifi’nin uygulamaya konulması, insanın çevreye yaptığı etkilerin incelenmesini ve su kullanımının ekonomik açıdan değerlendirilmesini gerektirir. Bu faaliyetlerin ardından, nehir havzası yönetim planının ve atılacak
adımlara dair programın hazırlanması gelecektir.
Bir nehir havzası bölgesindeki faaliyetlerin yeterli
biçimde değerlendirilebilmesi için, orada yaşayan
ve çalışan kişilerle işbirliği çok önemlidir. Benzer
şekilde, nehir havzası bölgesi yönetim planının ve
atılacak adımlara ilişkin programın nehir havzası
bölgesinde yaşayanları ve buradaki faaliyetleri etkilemesi söz konusu olacağından, yapılan önerilerin gerçekleştirilebilir nitelikte olmasının sağlanması ve o nehir yatağı havzasını kullananların üzerine ağır külfetler binmemesi amacıyla istişare çalışması yürütülmelidir. Bu direktif, ilgili istişare
çalışmaların gerçekleşmesini ve yetkili makamların ilgili taraflarla yapılacak istişare çalışmaları için
gerekli mekanizmaları oluşturmalarını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, görüşlerine danışılacak
ilgili taraflar arasında şunlar bulunmaktadır:
• Merkezi hükümete bağlı diğer bakanlıklar.
• Bölgesel ve yerel yönetim.
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•
•
•
•
•
•
•

Su ve kanalizasyon şirketleri.
Endüstriyel nitelikteki su kullanıcıları.
Endüstriyel nitelikteki atık su üreticileri.
Çiftçiler.
Balıkçılar ve nehirleri kullanan diğer kişiler.
Toplum.
Çevresel STK’lar.

Avrupa Topluluğu su mevzuatı, atık su arıtma
tesislerinde maksimum temizleme oranı veya minimum atık konsantrasyonu oranı yakalanması
gibi hedefler konusunda kesin ve açık iken, bu hedeflere nasıl ulaşılacağına dair yolları çok açık biçimde belirtmemiştir. Bu bağlamda, ilgili taraflarla yürütülecek istişare çalışmaları, maliyet açısından en uygun çözüm ve atılacak adımlara dair en
iyi kombinasyonun orantılı seviyede belirlenmesini sağlayacaktır. Üye devletler, su hizmetlerinin
maliyetlerinin karşılanması ilkesinin değerlendirimesi ile ilgili olarak, bu tip adımların neler olacağının kararlaştırılmasına özellikle ihtiyaç duyarlar.
Bu nedenle, Su Çerçeve Direktifinin ilgili tüm
paydaşlar ve toplumun bilgilendirilmesi ve onlara
danışılmasını gerektiren kısımlarının uygulanmasına yönelik adımların belirlenmesi, ciddi anlamda çaba sarf edilmesini gerektirecektir.
Çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesinin, toplumun tutumunun veya yöntemlerin değiştirilmesine bağlı olduğu durumlarda, danışma ve bilgilendirme esastır. Bu yaklaşımın, tarımsal uygulamalar
gibi faaliyetlerin suda yarattığı etkiler konusundaki
farkındalığı artırdığı ve kaynaklardan gelen atık sulardan doğan kirliliğin azaltılması veya su tasarrufu
gibi konularda etki sağladığı kanıtlanmıştır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi
(85/337/EEC; 97/11/EC ile değişik) ve çevresel
bilgiye erişime ilişkin 2003/4/EC sayılı Direktif
gibi bazı direktifler, topluma danışma ve bilgiye
erişim konularını özellikle ele almaktadır (bkz.
Bölüm 2). Su mevzuatı ile ilgilenen yetkili makamların, suyun çevresel boyutuna ilişkin bilgi
içeren bu direktiflerden haberdar olmaları ve bunlar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.
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4. Teknik Hususlar

Su mevzuatına ilişkin teknik standartlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:
• Salım standartları. Salım standartları, bir
deşarj sırasında bir maddenin izin verilen
azami konsantrasyonunu veya belirli bir
süre boyunca deşarjda bir maddenin izin
verilen azami miktarını belirler.
• Su kalitesine ilişkin hedefler. Kaliteye ilişkin hedefler su kitlelerine uygulanır, maddelerin toksiklik, kalıcılık, birikme gibi
özellikleri üzerine temellendirilir. Kalite
hedefleri, alıcı sulara ilişkin hedef standartlar olarak kullanılır.
• Kanalizasyon sistemlerinin tasarımı, inşası
ve bakımı (Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifinde görüldüğü gibi).
• (Bir dizi direktifteki) numune alma ve tahlil yöntemleri.
Önceki Avrupa Topluluğu mevzuatı, kullanılacak yöntemleri belirlemeye çalışmıştır. Yeni

mevzuat ise (Avrupa Standartizasyon Komitesi /
Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı) CEN/ISO
standartlarına atıf yapmakta ve analitik kalite güvence planlarını ve “en iyi laboratuvar uygulamalarını” zorunlu tutmaktadır.
Avrupa Birliği’nin su ile ilgili standartları zorunlu tutulurken, diğer uluslararası veya ulusal
kuruluşların belirlediği standartlar tavsiye niteliğindedir. Teknik veya bilimsel standartlara ilişkin
alternatif kaynaklar; WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ulusal veya uluslararası standardizasyon kuruluşları DIN, CEN, ISO (Alman Standartizasyon
Enstitüsü, Avrupa Standartizasyon Komitesi,
Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı) olabileceği
gibi iç endüstriyel ve/veya akreditasyon kuruluşları da olabilir (OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) gibi). Standardizasyon kuruluşları söz konusu olduğunda, ISO ve CEN ile işbirliği yürütülmesi, bilgiye, verilere ve kaynaklara erişim konusunda yararlı olacaktır.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Genel Bakış
Suların iyi duruma getirilmesine yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, hem bu mevzuattaki hem de IPPC Direktifi (2008/1/EC,
2003/35/EC sayılı Direktif ile değişik) gibi diğer
mevzatlardaki direktiflerde belirtilen adımların
uygun biçimde yürürlüğe konulup yaptırım gücüne kavuşturulması gerekmektedir. Bu ise ancak,
yasaları uygulamak ve yaptırım gücü uygulamak
konusunda gerekli yetki ve kaynağa sahip uygun
bir düzenleyici rejim oluşturulmasıyla gerçekleştirilebilir. Su mevzuatına ilişkin yasal düzenlemeler,
aşağıdaki konuları içermektedir:
• Bir su kaynağından su çekilmesine veya
atık su deşarjına ilişkin yetki veya ruhsatların düzenlenmesi.
• Yetki veya ruhsat koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin izlenip denetlenmesi.
• Yeni gelişmelerin olması, su kaynakları ile
ilgili yeni bilgilerin ve/veya olumsuz etkilerin ortaya çıkması halinde ruhsat koşullarının ne zaman ve nasıl değiştirileceğinin
düzenlenmesi.
• Gerektiğinde yaptırım gücü uygulanması
ve diğer kontrol faaliyetlerinin yerine
getirilmesi.
• Gerekli caydırıcılığa sahip cezaların belirlenmesi ve uygulanması.
• Uygulamaya ve yaptırım gücüne ilişkin
adımlar ile bu adımların başarı seviyesinin
raporlanması.
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5.2 Yetkilendirme ve
İzinlendirme
Su mevzuatı ile ilgili yetki ve ruhsatlara dair temel görevler şunlardır:
• Deşarjın niteliği ve miktarı da dâhil olmak
üzere suya yapılacak deşarjlar için yetki ve
ruhsat verilmesi, Avrupa mevzuatı ve ulusal
mevzuat doğrultusunda salım limit değerlerinin ortak yaklaşım göz önünde bulundurularak belirlenmesi; yani su kalitesine
ilişkin hedeflere uyulmasının sağlanması.
• Yüzey ve yer altı sularından yapılacak su
çıkarma faaliyetleri ve tatlı yüzey sularının
gölet oluşturmada kullanılması için ruhsat
verilmesi, bunu yaparken suyun çekilmesi
ile geri dolması/düşük debi arasındaki uzun vadeli dengenin göz önünde
bulundurulması.
• Bu ruhsatların ne zaman ve nasıl değiştirileceğine karar verilmesi.
Ülke çapında uygunluk sağlanması, idari külfetlerin azaltılması, farklı yorumlamalardan doğabilecek sorunların ve ülkenin çeşitli bölgelerinde
uygulanan haksız uygulamaların önüne geçilebilmesi için deşarj yapanın başvurusunun değerlendirilmesi ve ruhsatların verilmesi ile ilgili ortak
usuller belirlenmelidir. Ruhsat koşullarının, direktifte, ulusal mevzuatta veya çevresel hedeflere
ulaşmak için gerekli diğer düzenlemelerde belirtilen gereklilikleri karşılaması sağlanmalıdır. Avrupa mevzuatının aktarılıp uygulunması zorunludur; ancak üye devletlerin daha katı ve kesin çevresel hedefler belirlemeleri de mümkündür.
Yetkili makam, şartları belirlerken diğer yasal
kuruluşların ve yapılacak deşarj veya faaliyetten etkilenebilecek olanların menfaatlerini yapılacak istişare çalışmaları yoluyla göz önünde bulundurabilir.
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Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/EC)
doğrultusunda, ruhsatlara ilişkin ayrıntıların, kural
olarak, önceden hazırlanmış kaynaklar üzerinden
toplumun erişimine açık olması gerekmektedir.

5.3 İzleme, Denetleme ve
Yaptırım
İzleme faaliyeti, Avrupa Topluluğu su mevzuatının tüm unsurlarının, özellikle Su Çerçeve
Direktifi’nin uygulamaya konulması açısından
hayati öneme sahiptir. Yüzey sularının ve yeraltı
sularının miktar ve niteliğine ilişkin olarak yapılacak sistematik izleme faaliyetleri, şu kategoriler
üzerinden yürütüleceklerdir:
• Gözetim amacıyla yapılan izleme.
• Faaliyetlere ilişkin izleme.
• İnceleme amacıyla yapılan izleme.
• Uyumun kontrol edilmesi.
İzleme çalışmalarının gereğince koordine
edilmesi sadece çevresel hedeflere ulaşılmasına
katkıda bulunmayacak, aynı zamanda izleme çalışmalarının yaratacağı idari ve mali külfetleri de
azaltacaktır.
Su mevzuatına ilişkin izleme faaliyetleri, özetle
şu unsurlar üzerinde gerçekleştirilecektir:
• Yüzey suları - ekolojik, fizikokimyasal ve
morfolojik parametreler.
• Yeraltı suları - fizikokimyasal parametreler.
• Atık su deşarjları - duruma özgü değişkenlik gösteren parametreler.
• Yüzme dönemi için yüzme suları - bakteriyolojik ve kimyasal parametreler.
• İçme suları - bakteriyolojik ve fizikokimyasal parametreler.
İzleme planı hazırlanırken, Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda ilerleyen dönemde kabul edilecek ve yürürlükten kaldırılacak belirli mevzuat kalemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Su Çerçeve Direktifi’nin gereklilikleri dikkate
alınarak oluşturulacak ve aşamalı olarak uygulamaya konulacak bir izleme planı, maliyetleri ciddi
biçimde azaltabilecektir.
Konu ile ilgili mevzuat kalemleri şunlardır:

•
•
•
•

Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC).
Balık Suları Direktifi (2006/44/EC).
Kabuklu Suları Direktifi (2006/113/EC).
Yeraltı Suyu Direktifi (80/68/EEC ve
2006/118/EC).
• Tehlikeli Maddeler Direktifi (2006/11/
EC).
IPPC Direktifi (2008/1/EC) tarafından gerekli tutulan izleme faaliyetleri de bu temel programlar içerisinde yer alabilir.
Diğer direktifler, belirli sektörlerde daha kesin
hedeflere sahip ve daha derinlemesine izleme çalışmalarının yürütülmesini gerektirmektedir:
• Yüzme Suları Direktifi (2006/7/EC) -yüzme dönemi içerisinde yüzme alanlarının izlenmesi.
• Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi (91/271/
EEC) - deşarjların ve bunlardan etkilenen
su kütlelerinin izlenmesi; özellikle belirlenmiş hassas alanların bulunması halinde
bunların izlenip incelenmesi.
• Nitrat Direktifi (91/676/EEC) - yüzey ve
yeraltı sularının içeriğinde bulunan nitrat
değerlerinin izlenmesi; özellikle belirlenmiş hassas kuşakların bulunması halinde
bunların izlenip incelenmesi.
Uygulamaya koyma sürecinin gerektiği gibi işlemesini sağlamak için, yürütülen izleme ve denetim çalışmaları sonucunda ruhsat sahibinin ruhsat
koşullarını ihlal ettiğinin saptanması halinde, yetkili makamın zorlayıcı eylem uygulayacak güce
sahip olması gerekecektir. Bu yetkili makamın
aynı zamanda, şartlara uyulmasına rağmen kirliliğin ortaya çıkması veya arızi veya doğal kazaların
gerçekleşmesi gibi durumlarda ruhsatın hükümlerini iptal etmeye veya değiştirmeye de yetkisi
bulunmalıdır.

5.4 Veri Toplama ve
Raporlama
Avrupa Topluluğu mevzuatı tarafından gerekli
tutulan veri toplama ve raporlama türlerinin bir
özeti, aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
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SU MEVZUATINDA RAPORLAMA VE BİLDİRİME İLİŞKİN GEREKLİLİKLERE ÖRNEKLER
Sorumlu Kurum

Bilginin Alıcısı

Bilginin Türü

Avrupa Birliği seviyesinde
Avrupa Komisyonu

Avrupa Parlamentosu,
Konseyi, Toplum

Direktiflerin uygulanmasına ilişkin bilgi (örn. Kentsel Atık Su
Arıtma Direktifi, Nitrat Direktifi, Su Çerçeve Direktifi )

Avrupa Komisyonu

Toplum

Yüzme sularının kalitesine ilişkin raporlar (Yüzme Suları
Direktifi doğrultusunda)

Avrupa Komisyonu

Toplum

Tüm üye devletlerdeki içme suları kalitesine ilişkin sentez
raporlar (İçme Suyu Direktifi doğrultusunda)

Üye devletler

Avrupa Komisyonu

Tüm hukuki düzenlemelerin aktarılmasına ve yürürlüğe
konulmasına ilişkin bildirim (tüm direktifler);
Uygulama planları ve/veya atılacak adımlara ilişkin programlar
(örn. Su Çerçeve Direktifi, Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi,
Tehlikeli Maddeler Direktifi, içme suyu elde etmek amacıyla
Yüzey Sularından Yapılacak Çekmelere ilişkin Direktif);
Tehlikeli Maddeler Direktifi’ndeki (2006/11/EC) Liste II’de
bulunan maddelere ilişkin azaltım programları;
Belirlenen aralıklarda sunulacak düzenli raporlar (İçme Suyu
Elde Etmek amacıyla Yüzey Sularından Yapılacak Çekmelere
ilişkin Direktif ve yüzme Suları Direktifi);
Düzenlemelerde yapılan değişiklikler(İçme Suyu Direktifi,
Yüzme suları Kalitesi Direktifi, İçme Suyu Elde Etmek Amacıyla
Yüzey Sularından Yapılacak Çekmelere ilişkin Direktif);
Hassas kuşaklar; eylem planları; iyi uygulama esasları (Nitrat
Direktifi);
Hassas alanlar (Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi)

Üye devlet

Toplum

Nehir havzası planları (Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda)

Üye devlet

Toplum

Kentsel atık suları ve arıtım çamurunun tasfiye edilmesi
durumuna ilişkin raporlar(Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi)

Üye devlet

Toplum

Üye devlet içindeki içme sularının kalitesine ilişkin raporlar
(İçme Suları Direktifi doğrultusunda)

Üye devlet içerisinde

Rapor sunma yükümlülüğü altında bulunan
kuruluşların, bu konudaki sorumluluklarının farkında olmaları sağlanmalıdır. Özellikle yetkili makamlara bilgi toplayabilmeleri için yetki verilmeli
ve veri toplama ve raporlama sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da bunların görevleri arasında bulunmalıdır. Bu, izin sahibi olarak
atık su deşarjı yapanların ve su çıkaranların veya
kullanıcılarının ve su kaynakları üzerinde ciddi
olumsuz etkilerde bulunanların, sahip oldukları
izin veya ruhsatlarda belirtilen faaliyetler konusunda yetkili makamlara rapor sunmasının sağlanmasıyla gerçekleşecektir.
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Avrupa Komisyonu’na rapor sunulması, genellikle üye devlet hükümetinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Birçok durumda bu sorumluluk yetkili makama devredilmiştir; ancak diğer örneklerde, resmi raporları sunma hakkı bakanlıklardan
birinde bulunmaktadır.
Avrupa Komisyonu, su mevzuatına ilişkin verilerin raporlanması faaliyetlerinin uyumlaştırılmasına yönelik bir direktif hazırlamıştır. Bu direktif, bir dizi su direktifinin raporlama gerekliliklerinin yerine geçer (bkz. 94/741/EEC sayılı Karar ile
değişik 91/692/EEC sayılı Raporlama Direktifi ve
95/337/EEC sayılı Komisyon Kararı ile değişik
92/446/EEC sayılı Karar’ın su anketleri) .
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
6.1 Uygulama Çalışmalarının
Önceliklendirilmesi
Aday ülkeler, düzenledikleri stratejilerde ve
uygulama planlarında, gerçekleştirilmesi gereken
belli başlı görevleri bir öncelik sırasına koymalıdır.
(Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Handbook for
Implementation of EU Environmental Legislation - http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf
- Su Çerçeve Direktifi)

6.1.1 Mevzuata ilişkin Konular
Aday ülkelerin, kabul edilme tarihleri itibarıyla tüm Avrupa Birliği direktiflerini ulusal mevzuata aktarmaları gerekmektedir. Ancak birçok mevzuat kaleminden hangilerinin öncelikle aktarılması gerektiği konusuna önem verilmelidir.
Çerçeve niteliğindeki direktiflerin erken bir
aşamada iç hukuka aktarılması, diğer kardeş mevzuat kalemleri için gerekli iskeleti oluşturacaktır ve
bu çerçeveleri karşılayacak yetkili makamların ve
idari altyapıların gereklilikleri tüm mevzuatta kullanılacaktır. Su mevzuatı açısından, Su Çerçeve
Direktifi öncelikli direktif konumundadır. Ancak
aday ülkelerin, genelde Su Çerçeve Direktifi’nin
kabul edilmesinden önce su mevzuatına ilişkin ayrıntılı uygulama çalışmalarına başlamış olmaları
nedeniyle bu faaliyet alanındaki mevcut yapıların
tamamının veya bir kısmının, ilgili direktifin daha
iyi uygulanabilmesi amacıyla yeni örgütsel adımların kapsamına alınması ihtiyacı doğabilecektir.
Tehlikeli Maddeler Direktifi (2006/11/EC) de
yedi kardeş direktif için çerçeve işlevi görmektedir,
fakat kendisi de Su Çerçeve Direktifi’nin çerçevesi
altında hazırlanmıştır. İçme Suyu Direktifi (98/83/
EC) de toplum sağlığı konusunda taşıdığı ciddi
önem ve diğer mevzuat kalemleri arasında sahip
olduğu farklılık nedeniyle, uygulama planın erken

safhalarında yürürlüğe konulmalıdır. Kentsel Atık
Su Arıtımı Direktifi (91/271/EEC) de önemli bir
direktiftir ve kanalizasyon ve lağım sularına ilişkin
temel ihtiyaçların karşılanması gereken yerlerde ve
erken safhalarda uygulamaya konulmalıdır. Arıtım
çamurunun yeniden kullanımı ve/veya tasfiye edilmesi ile ilgili uygun yolların belirlenmesi gerektiğinden, arıtım çamurunun atık mevzuatı bağlamındaki yeri de tespit edilmeli ve harekete geçilmelidir. Büyük çaplı endüstriyel tesislerin yarattığı
kirliliğin kontrol edilmesine yönelik belgeleri belirleyen IPPC Direktifi’nin, Su Çerçeve
Direktifi’nin uygulamaya konulması konusunda
etkisi olacaktır. Bu direktif aynı zamanda, nehir
havzası bölgelerinin iyileştirilmesi ile ilgili programların temel dayanaklarından biri olacaktır.

6.1.2 Maliyet-etkinlik
Genel olarak, uygulamanın maliyeti açısından
en fazla faydayı sağlayan mevzuata, daha düşük
maliyet-fayda oranına sahip olan mevzuata göre
öncelik verilmelidir. Ancak, büyük çaplı altyapı
yenileme çalışmalarının yapılmasını veya endüstriyel iyileştirme faaliyetlerine sermaye yatırımı yapılmasını gerektiren mevzuat da uygulamanın erken safhalarında ele alınmalıdır. Bu birçok direktifte belirtilen zaman sınırlarına uyabilmek için
gereklidir, inşaat ve işletme konularında yeni yatırımlar gerekecektir ve bunların planlanıp uygulamaya konulması ise uzun zaman almaktadır.
Mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya konulması sürecinde Su Çerçeve Direktifi hükümlerinin dikkate alınması, önce 1970’lerin mevzuatının, ardından da Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanmasını öngören “iki aşamalı” bir yaklaşıma
göre daha uygun maliyetli olacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   167  

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - SU MEVZUATI

6.1.3 Ekonomik Konular
Aday ülkelerin, hangi mevzuatın, ekonomileri
üzerinde nasıl sonuçlar doğurabileceğini göz
önünde bulundurmaları gerekir. Ekonomiye büyük katkıda bulunan ticari ve endüstriyel sektörleri etkileyecek hukuki gereklilikler, küçük veya
daha az belirleyici endüstrileri etkileyecek hukuki
adımlardan önce ele alınmalıdır. Nehir yatağı yönetim planlarına ilişkin alınan önlemlerin, kentsel
atık su arıtımı (91/271/EEC sayılı Direktif ), tehlikeli maddeler (2006/11/EC sayılı Direktif ) ve
IPPC (2008/1/EC sayılı Direktif ) hakkındaki
mevcut mevzuatta alınan önlemlerin ötesine geçmesi halinde, su mevzuatında belli bir zaman sonra Su Çerçeve Direktifi ciddi maliyetlere sebep
olacaktır. Nitrat Direktifi, tarımsal yapı ve yüzey
ve yeraltı sularının durumuna bağlı olarak, gübre
depolama kapasiteleri açısından tarım sektörünü
etkileyebilecektir. Daha kısa bir zaman dilimi içerisinde ise 2006/11/EC sayılı Tehlikeli Maddeler
Direktifi ve buna bağlı kardeş direktiflerin IPPC
Direktifi (2008/1/EC) ile birlikte, önceki yetkilendirme planları ve mevcut en iyi teknolojinin
kullanılması sonucunda çeşitli endüstri kolları
üzerinde ivedi etkide bulunması mümkündür.
Orta ve uzun vadede ise, “öncelikli maddeler”
(bkz. Su Çerçeve Direktifi, 16. Madde) ile ilgili
alınacak tedbirlerin ek etkileri olacaktır.

6.2 Zaman Planlaması
Aday ülkelerin, Avrupa Topluluğu su direktiflerine uyum gösterip bunları uygulamaya koymaları gereken tarihler, katılım müzakereleri sırasında her durum için ayrı ayrı görüşülecektir. Avrupa
Birliği’nin önceki genişleme çalışmalarının sunduğu deneyimler bize şu bilgileri sunmaktadır:
• Yunanistan, İspanya ve Portekiz, 1980’lerde kısıtlı geçiş dönemi izinlerine sahip
olmuşlardır.
• Almanya, 1990’da yeni eyaleti için beş yıllık bir geçiş dönemi izni almıştır.
• Avusturya, Finlandiya ve İsveç, 1995’te
birliğe katıldıklarında herhangi bir geçiş
dönemi izni almamışlardır.
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On Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi ile Malta
ve Kıbrıs, 2004 ve 2007’deki kabul tarihleri itibarıyla, su mevzuatındaki çeşitli kardeş direktifler
için geçiş dönemi izni almışlardır (örn. 91/692/
EEC sayılı Direktif ile değişik, kadmiyum deşarjları için limit değerleri ve kalite hedeflerine ilişkin
26 Eylül 1983 tarihli ve 83/513/EEC sayılı Konsey Direktifi; 91/692/EEC sayılı Direktif ile değişik, klor alkali elektroliz sektörü dışındaki sektörlerin yapacağı cıva deşarjları için limit değerleri ve
kalite hedeflerine ilişkin 8 Mart 1984 tarihli ve
84/156/EEC sayılı Konsey Direktifi; 91/692/
EEC sayılı Direktif ile değişik, heksaklorosikloheksan deşarjları için limit değerleri ve kalite hedeflerine ilişkin, 9 Ekim 1984 tarihli ve 84/491/
EEC sayılı Konsey Direktifi ve insan tüketimi için
tahsis edilen suların kalitesine ilişkin 3 Kasım
1998 tarihli ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi).
Uygulamaya ilişkin özel çaba gerektiren görevler şunlardır:
• Atık su arıtımı - lağım suyu ve atık su arıtma tesislerinin planlanması, tasarlanması
ve inşası.
• İçme suyu tedariği - dağıtım sistemlerinin
ve gerekli hallerde içme suyu arıtma sistemlerinin, kalite standartlarını karşılayacak biçimde iyileştirilmesi.
• Su Çerçeve Direktifi’nin uygulamaya konulabilmesi için yönetime ilişkin yeni düzenlemeler yapılması.
• Salım azaltım programlarının geliştirilip
uygulanmaya konması , “öncelikli maddeler” ve 2006/11/EC sayılı Direktif ’in 7.
Maddesi’nde belirtilen seçili tehlikeli maddelerin izlenmesi.
Avrupa Topluluğu mevzuatının uygulamaya
konulmasına ilişkin belirlenecek geçiş dönemleri
konusunda yapılacak her talebin değerlendirilmesinin vazgeçilmez ön koşulu, teknik ve finansal
değerlendirmelerin yapılmış olmasıdır.
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Giriş
Bu bölüm, su yönetimi ile ilgili mevzuatın uygulamaya konulmasına dair ekonomik ve mali konulara ilişkin tavsiyeler içermektedir. İlk iki alt
bölüm, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek
masraf türlerine ilişkin bilgi sunarken son bölümler, finansal seçenekleri ele almaktadır.

7.2 Kurumsal Gelişim
Aday ülkelerden pek çoğunun suların kirlenmesinin önlenmesi ve ilgili tesislere ruhsat verilmesi konusunda faaliyet gösteren kurumlara sahip
olmasına rağmen, bu kurumlar her yerde su mevzuatının ve özellikle de Su Çerçeve Direktifi’nin
uygulamaya konulması ile ilgili gereklilikleri sağlayacak seviyeye ulaşmamıştır. Salım limitleri, kalite hedefleri, mevcut en iyi teknolojiler, ilgili tesisler ve veri işleme mekanizmaları ile birlikte yürütülen ve nehir havzası bölgelerinin planlanmasına odaklanmış bulunan kapsamlı izleme faaliyetleri gibi konuları ilgilendiren yeni standartlar,
mevcut çalışma yöntemlerini ve kurumsal düzenlemelerde köklü değişiklikler yapılmasını gerekli
kılabilmektedir. Yeniden yapılanma ve eğitim çalışmaları için yeterli bütçenin tahsis edilmesinin
sağlanması da bu noktada önem taşımaktadır. Yeterli eğitim ve deneyime sahip bir kadro oluşturulabilmesi için maaşların tatminkar olması sağlanmalıdır ve eğitime de ciddi bir bütçe ayrılmalıdır.
Eğitime yönelik ihtiyaçlar erken bir safhada ele
alınmalı ve gerektiğinde yapılacak olan yeni eğitim çalışmaları için tahsisat yapılmalıdır.
İnsan kaynakları, aşağıdaki faaliyetler için gerekli olacaktır:
• Atılacak adımlara ilişkin stratejilerin, planların ve programların geliştirilmesi.

• Su kalitesine ilişkin hedeflerin ve salım limit değerlerinin belirlenmesi.
• İzleme - yüzey suları ve yeraltı sularının
yanı sıra, sulara yapılan deşarjlardan da numune alınması ve bunların analiz edilmesi.
• Gerekli yetki ve ruhsatların verilmesi ve
bunların düzenli olarak incelenmesi.
• Tesislerin denetlenmesi ve numuneler
alınması.
• Yaptırım gücü uygulanması ve diğer gerekli kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi.
• Verilerin toplanması, analiz edilmesi ve
raporlanması.
Kurumsal yapılandırmadan doğan masraflara
ilişkin genelleme yapmak mümkün değildir. Her
ülkede farklı ve çeşitli kurumsal yapılar bulunmaktadır ve ülkelerin boyutları ve karmaşıklık seviyeleri değişiklik göstermektedir. Ancak yine de
en fazla maliyete yol açması beklenebilecek olan
unsurlar şunlardır:
• Ek nitelikte uzmana ve teknik görevliye
sahip olunması ve bunların eğitilip geliştirilmesi.
• Laboratuar test ve analiz hizmetleri ve bunlara ilişkin kalite güvencesinin sağlanması.
• Gerekli numune alım ve izleme ekipmanlarının edinilmesi.
• Verilerin toplanması, muhafaza ve analiz
edilmesi ve raporlanmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması.
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7.3 Tesisler
Su direktiflerinde belirtilen standartların uygulanmasının bir sonucu olarak, mevcut tesislerin
iyileştirilmesi gerekecektir. Gerekli sermaye yatırımları ve işletim sırasında ortaya çıkacak devamlı
maliyetler nedeniyle tesislerin finansman ihtiyacı
artacaktır. Bu maliyetler ise nihai olarak suları kullanan/kirleten kişilerden, yani endüstriyel veya tarımsal sektörlerdeki tüketicilerden karşılanacaktır.
Yeni tesislerin oluşturulması sırasında ortaya
çıkacak masraflar, benimsenecek olan standartlara
ve bu standartların karşılanması için gerekli tesislerin sayısına, türüne ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterecektir. Toplam maliyet aynı zamanda, atık suların, içme sularının, endüstriyel deşarjların ve tarımsal faaliyetlerden doğan atıkların
mevcut arıtılma seviyelerine de bağlı olacaktır. Yapılması gerekecek değişikliklerin kapsamı ve büyüklüğü, su mevzuatının uygulamaya konulmasının yaratacağı maliyet konusunda kesin bir değer
belirtmeyi olanaksız hale getirmektedir.
Avrupa Topluluğu mevzuatına uyumun
maliyetine ilişkin olarak yapılmış birkaç çalışma
bulunmaktadır.
Danimarka Çevre Koruma Ajansı37 (DEPA),
eski aday ülkelerin bazıları açısından, Kentsel Atık
Su Arıtma Direktifi, İçme Suyu Direktifi ve Nitrat Direktifine uyum gösterilmesinin yaratacağı
maliyetlere dair tahminlerde bulunmuştur. Bu çalışmada, atık su arıtma faaliyetlerinin 2.000 veya
daha kalabalık nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim
yerleri için, nitrojen ve fosfordan arıtma işlemlerinin de 10.000 veya daha kalabalık nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim yerleri için uygulanacağı varsayılmıştır. Bu doğrultuda DEPA, on aday ülke
için mevzuata uyumun yaratacağı tahmini maliyeti 100 milyar DKK (13,2 milyar avro) olarak be-

lirlemiştir. Ancak bu değer, kanalizasyon faaliyetlerini hariç tuttuğu için eksik tahmin niteliğindedir. İçme Suyu Direktifi’nin uygulanmasının maliyeti 140 milyar DKK (18,6 milyar avro), tarımsal çalışmalar için Nitrat Direktifine uyum sağlanmasının maliyeti ise 30 milyar DKK (4 milyar
avro) olarak tahmin edilmiştir.
1997’de Çevre Genel Müdürlüğü için hazırlanan bir çalışmada ise38 on eski aday ülke (Merkezi
ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Malta ve Kıbrıs) için,
atık yönetimi mevzuatı açısından ortaya çıkacak 5
yıllık kısa vadeli toplam yatırım maliyetinin, yıl başına 3,5 milyar avrodan toplamda 17,5 milyar avro
olacağı tahmin edilmiştir. Uzun vadede ise uyumun tümüyle gerçekleşmesi için öngörülen 20 yıllık bir süre boyunca bu maliyetin 50 milyar avro,
kişi başına ise 500 avro olacağı tahmin edilmiştir.
Letonya’da DISAE’nin yaptığı bir çalışmada39
Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi (91/271/EEC),
İçme Suyu Direktifi (80/778/EEC) ve Nitrat
Direktifine (91/67/EEC) uyum sağlamanın toplam bedelinin 810 milyon avro olacağı tahmin
edilmiştir.
2002 yılında Birleşik Krallıkta, Çevre, Gıda ve
Tarım İşleri Departmanı’nın (Defra) hazırladığı
bir çalışmada40, İngiltere ve Galler bölgesinden
Yüzme Suları Direktifi’ne uyum sağlanması sonucu ortaya çıkacak ortalama sermaye harcaması
tahminlerinin belirlenmesinde kullanılacak veriler
bulunmaktadır. Tahmini ortalama sermaye harcaması miktarı, yayılı tarımsal kirliliklere ilişkin
masraflar dâhil olmaksızın 279 milyon avro, bu
masraflar ile birlikte ise 1.247 milyon avro olarak
belirlenmiştir.
Polonya’da öncelikli su koruma direktiflerinin
uygulamaya konulmasından doğacak tahmini
harcamalar şu şekildedir41:

37 DEPA, 1997. EU’s udvidelse mod øst - miljømæssige perspektiver. Miljøstyrelsen.
38 EDC Ltd., May 1997, “Compliance costing for approximation of EU environmental legislation in the CEEC.”
39 Halcrow, 1998. Development of the Latvian Approximation Strategy and Programme.
40 Defra için Cascade Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır, May 2002, “Costing of the Revision to the Bathing Water
Directive: Phase 3Studies, Final Report.”
41 Source: K. Berbeka, Kraków University of Economics, Çevresel Vergi Reformu Kurumu’nun web siesinde yayınlandığı
haliyle (Instytut Ekologicznej Reformy Podatkowej), Kraków, Poland. (http://www.ierp.org.pl/wdrazaniedyrektyw-eng.htm
(Polonya ile ilgili temel yatırım kalemlerini ve direktifleri gösteren tablo).
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TEMEL DİREKTİFLER, SERMAYE HARCAMALARI (milyon avro 2000)
Uygulama
yılı

2006 yılı boyunca yapılacak
harcamalar

Tüm uygulama dönemi boyunca
yapılacak harcamalar

7.419,1

10.912,4

Bazı öncelikli direktifler:
91/271 (atık su arıtımı)

2015

4.112,3

6.882,8 (1)

91/676 (tarımsal nitratlar)

2008

2.424,3

3.062,3

75/440 (içme suyu kalitesi)

2002

0

0

2006/11 (tehlikeli
maddelerin deşarjı + 6
kardeş direktif)

2007

882,4

967,3

Kaynak: K. Berbeka

7.4 Maliyetin Karşılanması
Avrupa Topluluğu’nu kuran antlaşmada belirtilen Avrupa Birliği çevre ilkelerinden biri de “kirleten öder ilkesidir”. Bu ilke, eylemleri sonucunda
çevreyi kirleten veya olumsuz etkide bulunanların, bu sorunların telafi edilmesinden doğan masrafları karşılamasını öngörmektedir. Çevreye yapılan etkilerin değerinin belirlenmesi konusunda
ciddi teknik zorluklar bulunsa da, atık su arıtma
tesisleri kurulması gibi adımların ekonomik maliyetlerinin hesaplanması daha kolaydır. Kirleten
öder ilkesi, kirliliğin kontrolüne ilişkin düzenleyici yaklaşıma alternatif olarak ekonomik unsurları
devreye sokmaktadır. Bu ilkenin uygulama alanı
bulabilmesi için, toprağa, suya veya havaya zararlı
etkide bulunan tüm faaliyetlerin, çevresel zararın
yaratacağı maliyet doğrultusunda belirlenen ekonomik bir değerinin olması gerekmektedir. Bu
doğrultuda, çevreye daha az zarar veren faaliyetler
daha az maliyetin ortaya çıkmasına yol açacak ve
ekonomik açıdan daha uygun sonuçlar doğuracaktır. Salım limit değerlerine ve su kalitesi standartlarına uyum sağlanmasının yanı sıra çevre vergileri gibi finansal açıdan teşvik edici unsurların
kullanılması da çevresel açıdan daha etkili yaklaşımları destekleyecektir. Bu tür bir “karma oluşum” Su Çerçeve Direktifi’nde spesifik olarak belirtilmiş bulunmaktadır.
Ekonomik araçları cazip kılan şey nedir? Ekonomik (veya piyasa temelli) oluşumlar, mal ve hizmetlerin nispi fiyatlarını değiştirmek için piyasa
güçlerini kullanmaktadır. Bu da kamusal veya özel
nitelikteki kirleticilerin davranışlarını etkileyerek

çevresel iyileşmelerin yaşanmasını sağlayabilmektedir. Bu yaklaşım, kirliliğin kontrolünü ticari kurumlar ve vatandaşlar için daha avantajlı bir duruma getirme potansiyelini taşıdığı için düzenleyici
yaklaşımın alternatifi niteliğindedir.
Maliyetlerin karşılanmasında kullanılabilecek
temel oluşumlar şunlardır:
• Fiyatlandırma.
• Kirlilik ücretleri.
• Pazarlanabilir ruhsatlar.
• Devlet yardımları.
• Depozito iade sistemleri.
• Yaptırım gücü teşvikleri.
Bu oluşumların su mevzuatında kullanılmasına ilişkin konular aşağıda kısaca ele alınmış
bulunmaktadır.

7.4.1 Fiyatlandırma
Su ve atık sulara ilişkin tarife ve ücretler, toplama ve arıtma veya su çıkarma ve dağıtma faaliyetlerinin masraflarını karşılayacak şekilde belirlenir.
Bu ise kuruluşların su tasarrufu sağlayan teknikler
kullanmasını veya geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik eder. Yapılan ücretlendirmenin, arıtma faaliyetlerinin masraflarından daha yüksek biçimde belirlenmesi mümkündür. Marjinal maliyet fiyatlandırmasının, su kullanımını ve bunun
sonucunda kirliliği azaltması mümkündür. Sıvı
atıkların arıtılması ile ilgili ücretlerin, su kullanım
ücretleri ile yeterli derecede ilişkili olarak kontrol
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edilmesi gereklidir. Sıvı atıklara ilişkin standartların karşılanması için seyreltme işleminin kullanılması, Avrupa Topluluğu su mevzuatında neredeyse tümüyle yasaklanmıştır. Su mevzuatında, AB
mevzuatında belirtilen kalite standartlarının ve
çevresel koruma hükümlerinin uygulamaya konulmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak su tedariğinin ve su toplama ve arıtma hizmetlerinin fiyatının artması, su tasarrufu yapılmasını ve atık suların yeniden kullanılmasını teşvik edecektir.

7.4.2 Kirlilik ve Kullanma Ücretleri
Kirlilik ücretleri veya “vergileri”, çevrenin kullanılması karşılığında ödenecek bedel olarak tanımlanmıştır. Bu ücretlerin dört türü bulunmaktadır:
• Sıvı atık ücretleri; sıvı atıkların miktarı ve/
veya sıvı atıkların kirlilik yükleri veya (endüstri tesisinin büyüklüğü gibi) diğer başka
ölçütler üzerinden belirlenir. Bu ücretlerin,
üretilen sıvı atıkların azaltılmasının teşvik
edilmesi için gerçekçi seviyede belirlenmeleri gerekir. Bu ücretler, hem işletme bedellerinin hem sermaye yatırımları için yapılan kredi muamele harçlarının ödenmesi
için kullanılabilirler.
• Kullanıcı ücretleri; su tüketim miktarı veya
-emlak değeri gibi- bazı başka ölçütler üzerinden belirlenirler. Lağım suyu arıtımından doğan yüksek maliyetler, endüstriyi
kendi iç arıtma sistemlerini kurmaya teşvik
etmiştir. Su fiyatları arttıkça, su sayaçlarının kullanımı da teşvik edilmiş olacaktır.
• Ürünlerden alınan ücretler: tüketimden
önce, tüketim sırasında ve sonrasında kirlilik yaratan böcek ilaçları ve gübrelerin fiyatlarına eklenen ücretler buna örnek olarak verilebilir. Bu etkinlik, ürüne yönelik
talebin esnekliğine ve çevreyi daha az kirleten alternatif ürünlerin varlığına bağlıdır.
Bu ücretlendirme, noktasal olmayan kirliliklerin kontrol edilmesi açısından faydalı
olacaktır; çünkü fiyatlar arttıkça kullanım
oranı düşecektir.
• İdari ücretler; düzenleyici sistemin işleyişinden doğan masrafların karşılanması için
alınırlar. Bazı ülkelerde, ruhsat verme ve
düzenleme süreçlerinin idare edilmesinden
ve izleme faaliyetlerinden doğan masraflar,
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ilgili tüm masrafları karşılayan tek bir idari
ücret şeklinde alınır. Bu, kirleten öder ilkesine bir örnektir. Bu ücret, altyapının geliştirilmesi için gerekli finansman ihtiyacını
karşılamaz.

7.4.3 Ruhsat Ticareti
Sorumlu makam, belirli bir kirleticiye ilişkin
olarak müsaade edilen toplam salım miktarının limitini belirler ve kirlilik kaynaklarına bu limit değer üzerinden ruhsatlar vererek, bunların belirli
bir süre içerisinde yapabilecekleri salımların değerlerini belirler. Bu ruhsatlar, dağıtılmalarının ardından alınıp satılabilirler. Bu ticaret, farklı kuruluşlar arasında olabileceği gibi, aynı kuruluşun
içerisindeki farklı tesisler arasında da yapılabilir.
Ruhsat ticareti, aşağıdaki durumlarda özellikle
faydalı olmaktadır:
• Kirlilik kaynağı sayısı, bir pazar oluşmasına
yetecek düzeydeyse;
• kirlilik kaynakları iyi belirlenmişse ve kolayca ölçüme tabi tutulabiliyorsa;
• ilgili firmaların kirlilik kontrolüyle ilgili
marjinal maliyetleri arasında farklılık varsa;
• teknik yenilik olasılığı varsa;
• çevresel etki, kirlilik kaynağının yerine ve
salımın yapıldığı zamana bağlı değilse;
Bu sistemde, düzenleme maliyetlerini azaltmak mümkündür. Kirlilik yükünün deşarjı yapanlar arasında paylaştırılması, tüm bölgeye yönelik genel bir sınır kapsamında kendi içinde düzenlenen bir konu olacaktır.

7.4.4 Devlet Desteği
Devlet destekleri arasında vergi teşvikleri, vergi kredileri, hibeler ve düşük faizli borçlar bulunmaktadır. Devlet desteklerinin kaldırılması bizzat,
yenilikleri ve su tasarrufunu mecbur kılarak çevresel performansı artıracak bir teşvik görevi de görebilir. Ancak şu nokta belirtilmelidir ki Su Çerçeve
Direktifi, amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla
alınacak önleyici veya iyileştirici önlemlerin finanse edilmesini açıkça engellememektedir (bkz.
Madde 9(3)).
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7.4.5 Depozito-İade Sistemleri

7.4.6 Yaptırım Teşvikleri

Müşteriler, çevreyi kirletme potansiyeline sahip
bir ürünü satın alırken, fazladan ücret öderler. Bu
ürünü geri dönüşüm veya tasfiye için onaylı bir
merkeze getirdiklerinde, ödedikleri bu fazladan
para kendilerine iade edilir. Bu yaklaşım, çevreye
atılmaları su kirliliğine yol açacak böcek ilacı kutuları için kullanılabilir. Bu sistemin avantajı, özel
sektör tarafından idare edilebilmesidir. Zira bu oluşum ile ilgili idari masraflar yüksek olabilmektedir.

Bunlar, kirleticileri çevreyle ilgili standartlara
ve düzenlemelere uymaya teşvik edici yaptırımlardır. Bu yaptırımlar arasında (sınırı aşan miktarlar
için) para cezaları, teminat mektupları (Çevreyi
kirletme potansiyeline sahip bir faaliyete girişilmeden önce düzenleyici kuruluşlara bir ödeme
yapılır, ilgili çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde bu para geri ödenir) ve sorumluluk
tayini (Kirleticiler, neden olacakları çevresel zararların sorumluluğunu üstlenirler) vardır. Şu nokta
da unutulmamalıdır ki, “yaptırım teşviki” niteliğinde düzenlemeler içerecek olan bir çevresel sorumluluk direktifinin hazırlanmasına ilişkin görüşmeler halen Avrupa Topluluğu seviyesinde devam etmektedir.
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8. Temel Konuların
Özeti
Su mevzuatının başarılı biçimde uygulamaya
konulması için, aşağıdaki kontrol listesinde

belirtilmiş olan konuların yerine getirilmesi
gerekmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ SU DİREKTİFLERİ’NİN UYGULAMAYA KONULMASI SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN TEMEL SORULARA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ
Su ve sıvı atıkları yönetimine ilişkin mevcut düzenlemeler hakkında, aşağıdaki belirtilen konularda yeterli bilgi
var mı:
• Yüzey sularının (nehirler, göller, kıyı suları) ve yeraltı sularının mevcut kalitesi?
• Farklı nehir havzaları için önem arz eden tehlikeli atıklar tanımlanmış mı?
• Atık su deşarjı yapan mevcut noktasal kaynaklar tanımlanmış mı?
• Sıvı atıkların kalitesi, arıtılmaları ve bunlar ile ilgili yönetim rejimi?
• Mevcut deşarjların ve dağınık nokta kaynakların çevresel etkisi?
• Mevcut içme suyu kalitesi ve arıtımı?
• Mevcut hukuki, kurumsal ve düzenleyici yapı ve unsurlar?
Mevcut düzenlemelerden kaynaklı tüm ciddi sorunlar özellikle de aşağıda yer alanlar tanımlandı mı:
• Hukuki, kurumsal, düzenleyici çerçeve?
• Gerekli standartların karşılanması için tamamlanması gereken altyapı eksiklikleri?
• Eğitim, uzmanlık eksiklikleri?
• İstişare ve bilgilendirme ihtiyaçları?
Kurumsal çerçeve, nehir havzası temelinde işleyecek şekilde yeniden yapılandırılabilir mi: Özellikle de;
• Yetkili makam olarak faaliyet göstermek için gerekli uzmanlığa ve kaynağa sahip kuruluşlar mevcut mudur?
• Mevcut veriler nehir havzası temelinde değerlendirilebilir mi?
• İlgili kurumlar, numune alma programlarını uygulayabilecek yeterlikteler mi?
• Su ve sıvı atıkları, önceden belirlenen yöntemlerle analiz edebilecek laboratuvarlar mevcut mudur?
• Laboratuvarlar onaylı ve standartlaştırılmış yöntemleri kullanmakta mıdır?
Yetkili makamlar, merkezi hükümet ve suyun kalitesini etkileyen konulara ilişkin sorumluluğu bulunan diğer
kuruluşlar arasında yeterli bağlantı var mıdır?
Su kalitesi hedefleri, limit değerleri ve ruhsat verme ile ilgili konuları belirleyecek ve karşılayacak sorumluluklar
açıkça tanımlandı mı?
Hukuki/kurumsal çerçeve, aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli yetkileri sağlamakta mıdır:
• Tesislere giriş.
• Denetim ve numune alımı.
• Endüstriyel sıvı atıklar konusunda yetki verme veya denetim.
• Kentsel atık su deşarjlarının düzenlenmesi.
• İçme suyu kalitesinin düzenlenmesi.
• Nehirlerdeki su tutma havzalarında yapılan faaliyetlerin denetimi.
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AVRUPA BİRLİĞİ SU DİREKTİFLERİ’NİN UYGULAMAYA KONULMASI SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN TEMEL SORULARA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ
Su ve sıvı atıkların kalitesini izlemek, gözetim altında tutmak ve incelemek için gerekli düzenlemeler mevcut
mudur?
Sorumlulukları açıkça belirli ve uygun yaptırımları içeren bir yaptırım rejimi mevcut mu?
Yeterli bir veri işleme sistemi mevcut mu?
Aşağıdaki unsurlara danışılması ve bunlara rapor sunulması için yeterli imkanlar var mı:
• Avrupa Komisyonu’na?
• Topluma?
• Nehir havzası eylem planlarından etkilenecek kuruluşlara?
• Sınırötesi durumlar söz konusu olduğunda diğer ülkelere?
Su mevzuatına ilişkin ihtiyaçların ekonomik açıdan değerlendirilmesine yönelik imkanlar mevcut mudur?
Yeni bir altyapının inşa edilmesi için gerekli finansmanı sağlayacak oluşumlar var mı?
Yeterli nitelikte bir eğitim kuruluşu mevcut mudur?
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Bölüm V

Doğa Koruma Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun
doğa koruma mevzuatını ele almaktadır. Bu bölümde mevzuat, genel hatlarıyla incelenmektedir.
Mevzuat ile iligli daha güncel bilgi için Avrupa
Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/environment/
nature/index_en.htm adresine başvurabilirsiniz.

1.1 Avrupa Birliği Politikası
Doğa koruma mevzuatı, toplam dokuz adet
Avrupa Birliği direktifi ve tüzüğünü kapsamaktadır. Bu yasal düzenlemelerdeki temel hükümler,
yaşam alanları ile yabani flora ve faunanın korunmasına yöneliktir.
Doğanın korunmasına yönelik Avrupa Birliği
politikalarının taşıdığı hedefler, aşağıdaki kutuda
kısa bir biçimde belirtilmektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ DOĞA KORUMA İLKELERİ
Belirlenen yaşam alanları ve türlerin “tatminkar
bir koruma durumunda” sürdürülebilirliğinin
sağlanması yoluyla Avrupa Birliği’indeki biyolojik
çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmak.
Her bir üye devlet içerisinde ve bir bütün olarak
Avrupa’da, (Avrupa Birliği’nin özel önem atfettiği
öncelikli türler de dâhil olmak üzere) tehdit
altındaki endemik, ender, hassas ve tehlike altında
bulunan yabani flora ve faunaları korumak.

Bu hedeflerin yerine getirilmesi amacıyla, her
bir hukuki belgede benzer kalıbı izleyen aşağıdaki
çeşitli gereklilikler belirlenmiştir:
• Planlama. Uygun doğa koruma mekanizmalarının etkili biçimde uygulamaya konulabilmesi için hedefler belirlenmesi ve
idari düzenlemeler yapılması.
• Düzenleme. Avrupa Topluluğu tarafından
belirtilen gerekliliklere uyumu sağlayacak
hukuki mekanizmaların hazırlanıp uygulamaya konulması.
• İzleme. Her bir hukuki aracın uygulama
etkililiğinin değerlendirilmesi.
• Raporlama. Her üye devletin, hukuki araçlara uyum gösterme konusundaki performansı hakkında Avrupa Komisyonu’nun
bilgilendirilmesine ve uygulamaya ilişkin
olarak Avrupa Komisyonu’na rapor sunulmasına dair usuller.

1.2 Yasal Düzenlemeler
Doğa koruma mevzuatı, dört direktifi, dört
tüzüğü ve bir adet Konsey kararını kapsamaktadır.
Bunlar aşağıdaki kutuda özetlenmektedir.

Avrupa Birliği’nin özel önem atfettiği öncelikli
alanlar da dâhil olmak üzere, yerel veya bölgesel
olarak ortadan kaybolmaya başlayan veya
Avrupa’nın önem taşıyan biyocoğrafi alanları
arasında bulunan ve Avrupa Topluluğu için önem
arz eden yaşam alanlarını korumak.
Belirli hayvan ve bitki türlerinin ticaretine kısıtlamalar
getirmek suretiyle, Avrupa dışında bulunan ender
veya tehdit altındaki flora ve faunanın korunmasına
katkıda bulunmak.
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• Yabani kuşların korunmasına ilişkin 79/409/EEC
sayılı Konsey Direktifi.
• Doğal yaşam alanları ile yabani flora ve faunanın
korunmasına ilişkin 92/43/EEC sayılı Konsey
Direktifi.
• Yavru fok kürklerinin ve bunlardan elde
edilen ürünlerin üye devletlere ithaline ilişkin
83/129/EEC sayılı Konsey Kararı.
• Yabani hayvanlara hayvanat bahçelerinde
yapılacak muamelelere ilişkin1999/22/EC sayılı
Konsey kararı.
• Yabani flora ve faunanın, bunların ticaretinin
düzenlenmesi suretiyle korunmasına ilişkin (EC)
338/97 sayılı Konsey Tüzük’ü.
• Balinalardan ve diğer deniz memelilerinden elde
edilen ürünlerin ithaline ilişkin ortak kuralları
belirleyen (EEC) 348/81 sayılı Konsey Tüzük’ü.
• Avrupa Topluluğu içerisinde “bacak kapan
tuzak”ların kullanılmasının ve bu tuzaklar
ile uluslararası insancıl tuzak standartlarını
karşılamayan diğer yöntemlerin kullanıldığı
ülkelerden gelen belirli yabani hayvan
türlerinden elde denilen deri ve diğer
ürünlerin Avrupa Topluluğu’na sokulmasının
yasaklanmasına ilişkin (EEC) 3254/91 sayılı
Konsey Tüzük’ü.
• Gelişmekte olan ülkelerdeki tropik ormanların ve
diğer ormanların korunmasını ve sürdürülebilir
yönetimini teşvik edecek adımlara ilişkin (EC)
2494/2000 sayılı Konsey Tüzük’ü.
• Bonn Sözleşmesi’nin 5. Taraflar Konferansı’nda
kararlaştırılan -Sözleşme’nin I ve II No’lu
eklerinde göçmen yaban hayvan türlerinin
korunmasına yönelik- değişikliklerin Avrupa
Topluluğu adına onaylanmasına ilişkin 98/145/
EC sayılı Konsey Kararı.

Bu hukuki araçların bir çoğu değiştirilmiştir.
Aşağıdaki metinde, kutuda belirtilmiş olan her bir
hukuki araca dair açıklamalar bulunmaktadır.
(Daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation
of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
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1.2.1 Kuş Direktifi
Bu direktif, üye devletlerin, Özel Koruma
Alanları’nın belirlenip yönetilmesi ve çeşitli zararlı faaliyetlerin yasaklanması gibi adımlarla, doğada
bulunan yabani kuşların yaşam alanlarını korumasını gerektirmektedir. Bu görev, yabani kuşların yaşam alanlarının, özellikle Ek I’de belirtilen
türlerin korunmasına yönelik özel önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır. Direktifte, belirli türlerin avlanmasına ve hükümetlerin, kuşlar tarafından yaratılan ciddi zararlara karşı önlem almasına
yönelik bazı istisnalar da bulunmaktadır.

1.2.2 Habitat Direktifi
Bu direktifin amacı, Avrupa Birliği içerisinde
biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunmaktır. Bu görev kısmen, Natura 2000 olarak bilinen
Avrupa koruma alanları ekolojik ağının kurulması ve belirlenen tür ve yaşam alanlarının “tatminkar bir koruma durumu”nda bulunacak şekilde
korunmasının sağlanmasıyla gerçekleştirilecektir.
Yaşam alanlarının ve türlerin korunmasının sağlanması için Korunacak Özel Alanlar (KÖA) belirlenecektir. Direktif, bu bölgelerin na Avrupa’da
özel önem verilen belirli türlerin korunması için
katı yükümlülükler de getirmektedir.

1.2.3 Fok Yavrusu Kürkleri Direktifi
Bu direktif, yavru foklardan elde edilen kürklerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin ithalatını
yasaklayarak, çeşitli fok türlerinin aşırı sömürüden korunmasını hedeflemektedir.

1.2.4 Tehlike Altındaki Türler Tüzük’ü
Bu Tüzük, ticaretin tehdit ettiği veya edebileceği çeşitli yabani bitki ve hayvan türlerinin ticaretini düzenleyerek, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’yi (CITES) uygulamaya
koymaktadır.
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1.2.5 Deniz Memelilerinden Elde Edilen
Ürünlerin İthaline İlişkin Tüzük
Bu Tüzük, deniz memelilerinden elde edilen
ürünlerin ticaretine kısıtlamalar getirerek, yunus
ve balina gibi deniz memelilerini korumayı
hedeflemektedir.

1.2.6 Bacak Kapan Tuzaklara ilişkin
Tüzük
Bacak kapan tuzakların kullanımının engellenmesini ve bu tuzaklarla yakalanan hayvanlardan elde edilen deri ve kürklerin Avrupa
Topluluğu’na
sokulmasının
yasaklanmasını
hedeflemektedir.

1.2.7 Bonn Sözleşmesi’nde Yapılan
Değişikliklere ilişkin Konsey Kararı
Bu konsey kararı, Bonn Sözleşmesi’nin Göçmen Yabani Hayvan Türleri’ne ilişkin eklerini değiştirmeye yöneliktir.

1.2.8 Hayvanat Bahçeleri Direktifi

sundaki önlem ve adımların gerçekleştirilmesini
sağlayarak yabani yaşamın ve biyoçeşitliliğin korunmasını hedeflemektedir. Bu direktif, ruhsata
ilişkin gerekliliklerin ihlal edilmesi halinde hayvanat bahçesinin kısmen veya tümüyle kapatılması
gibi yaptırımlarda bulunulmasını ve etkin, orantılı ve caydırıcı cezalar verilmesini öngörmektedir.

1.2.9 Tropik Ormanlara ilişkin Tüzük
Bu Tüzük’ü amacı, gelişmekte olan ülkelerin
ormanlardan kaynaklanan ekonomik, sosyal ve
çevresel ihtiyaçlara yerel, bölgesel ve ulusal seviyelerde karşılık vermesinin sağlanarak, gelişmekte
olan ülkelerde ormanların korunmasına ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesine katkıda bulunmaktır. Bu Tüzük, bu amacın gerçekleştirilmesi
için gerekli olan finansal destek ve uygun uzmanlığın sağlanmasını gerektirmektedir ve bunun için
2000-2006 dönemine yönelik 249 milyon avroluk bir fon tahsis etmektedir.
Aşağıdaki Tablo, doğa koruma ile ilgili diğer
Avrupa Topluluğu mevzuat kalemlerine ilişkin
özet bilgi sunmaktadır. Bu mevzuat kalemleri, yatay mevzuat uygulama planı çerçevesinde daha ayrıntılı biçimde ele alınmaktadırlar.

Bu direktif, üye devletlerin, hayvanat bahçelerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi konu-
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DOĞA KORUMA MEVZUATI VE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖZETİ
İlgili Mevzuat

İlgi Noktası

Yatay Mevzuat
Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi
(85/337/EEC), 97/11/EC sayılı Konsey
Direktifi ve 2003/35/EC sayılı Direktif ile
değişik

Çevre üzerinde ciddi etkiler doğuracağı düşünülen yeni projeler
için ÇED sürecinin uygulanmasını gerekli kılar. Sonuçlar
topluma açılmalı ve toplumun kanaatleri, karar verme
sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. ÇED sürecinin
uygulanmasını gerektiren konulardan biri de yabani doğa
açısından önemli alanları etkileyecek faaliyetlerdir.

Çevre ile ilgili belirli plan ve programların
hazırlanması sürecine toplumun katılımını
öngören 2003/35/EC sayılı Direktif

Çevreyi, ve dolayısıyla da doğayı ve yerel biyoçeşitliliği
etkileyecek arazi ıslah projeleri konusunda toplumun katılımını
gerekli kılar (örn. doğal parkların ve biyosferlerin kurulması veya
genişletilmesi)

Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/
EC)

Kamu kuruluşlarının elinde bulunan çevresel bilgilerin
toplumun kullanımına açılmasını gerekli kılar. Bazı doğa
koruma direktifleri, üye devletlerin, yaşam alanlarının ve türlerin
korunmasına ilişkin bilgi toplamasını gerektirir. Toplanan bu
bilgilerin çoğu, bu direktifin kapsama alanına girer. 90/313/
EEC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran bu yeni direktif, Avrupa
Topluluğu kanunlarının, Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar
Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru’ya ilişkin
Aarhus Sözleşmesi’ne uygun olmasını sağlamaya çalışmakta ve
düzenlemeleri tek bir yasal metinde bir araya getirmektedir.

Raporlara İlişkin Direktif (91/692/EEC)

Çeşitli Avrupa Topluluğu direktifleri doğrultusunda üye devletler
tarafından Avrupa Komisyonu’na sunulacak bilgi ve raporların
iletilme biçimleriyle ilgili hükümler içerir. Doğa koruma
direktifleri çeşitli rapor sunma gereklilikleri içerir (bkz. Bölüm 6).

Avrupa Topluluğu’nda konumsal bilgi
altyapısının oluşturulmasına ilişkin
2007/2/ECsayılı Direktif (INSPIRE)

Üye devletler, biyoçeşitlilik listeleri ,doğa koruma alanları ve
belirli flora ve fauna çeşitleri ile ilgili diğer istatistikler ve meta
verileri içeren bir konumsal bilgi sistemi oluşturmalıdırlar.

Çevresel zararların önlenmesi ve telafi
edilmesi açısından çevresel sorumluluk
konusunu düzenleyen2004/35/EC sayılı
Direktif

Bu direktif, kirleten öder ilkesi doğrultusunda, çevresel zararların
önlenmesini ve telafi edilmesini hedefleyen bir çevresel
sorumluluk mekanizması oluşturmaktadır. Direktifin kapsadığı
konular arasında, Kuş Direktifi veya Habitat Direktifi tarafından
korunan türlere ve doğal yaşam alanlarına verilen doğrudan veya
dolaylı zararlar da bulunmaktadır. Koruma altındaki doğal yaşam
alanlarını ve türleri etkileyen zararlar açısından direktif, çevrenin
zarar görmezden önceki haline getirilmesini hedeflemektedir.
Bu amaçla, zarar verilen doğal kaynaklar veya bozulan hizmetler,
zararın verildiği alanda veya gerekirse alternatif başka bir alanda,
kendileri ile özdeş, benzer veya kendilerine denk kaynak ve
hizmetler ile değiştirilmelidir.

182   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - DOĞA KORUMA MEVZUATI

1.3 Doğanın Korunmasına
Dair İlgili Uluslararası
Antlaşmalar
Üye devletlerin ve aday ülkelerin bazıları, doğanın korunmasına ilişkin çok taraflı antlaşmalardan
bir veya daha fazlasına taraf durumundadırlar. Avrupa Topluluğu’nun kendisi de bu antlaşmaların
çoğunun imzacısı durumundadır. Bu antlaşmalar
aşağıda kısaca ele alınmaktadır. Ancak yapılacak
herhangi bir hukuki yorumda, Roma Antlaşması’nca belirlenen Avrupa Topluluğu hukuku,
üye devletler için öncelikle bağlayıcı olacaktır.

1.3.1 Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı
Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanlar Sözleşmesi,
Ramsar, İran’da imzaya açılma tarihi:1971
Yürürlüğe girme tarihi: 1975
Ramsar Sözleşmesi’nin genel amacı, doğal
veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun
veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel git
hareketinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık
ve türbiyerler olarak tanımlanan sulak alanlara zarar verilmesini veya bunların kaybını engellemeye
çalışmaktır. Sözleşme, bu amacı gerçekleştirmek
için sulak alanların uluslararası politikalar doğrultusunda akılcı kullanımını teşvik eder ve taraf ülkeleri Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Listesi’nde en az bir göl bulundurma yükümlülüğü altında bırakır. Ramsar listesinde bulunan
alanlar, doğal rezervlerin oluşturulması da dâhil
olmak üzere, koruma önlemlerine tabi tutulmalıdır. Bu alanlardan birinin listeden çıkarılması halinde ilgili taraf, ek nitelikte yeni doğal rezervler
oluşturarak veya aynı bölgede veya başka bir yerde
uygun kapsamda orijinal yaşam alanını korumaya
alarak, neden olunan zararı telafi edecektir. Avrupa Birliği, Ramsar Sözleşmesi’nin imzacısı konumunda değildir, ancak düzenlediği doğa koruma
direktifleri aracılığıyla üye devletlerde Ramsar
Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlara ulaşılmasına
katkıda bulunmaktadır.

1.3.2 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
Brezilya, Rio de Jenairo’da imzaya açılma
tarihi: 1992
Yürürlüğe girme tarihi: 1994
Bu antlaşma, sadece ve kapsamlı biçimde biyolojik çeşitliliği ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını kendine konu edinen tek antlaşmadır. Sadece diğer çok taraflı antlaşmaları tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda genetik kaynaklara erişim, bu kaynaklara erişilmesinden elde
edilen yararın hakkaniyete uygun biçimde dağıtılması, ilgili teknolojilerin uygulanmaya başlaması
ve finansal destek gibi önemli konulara ilişkin hükümler de içerir. Antlaşmanın tarafları, ulusal biyoçeşitlilik stratejileri hazırlama ve biyoçeşitliliğin korunması ve kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılması konularını da sektörel veya sektörler arası
plan, program veya politikalarla bütünleştirme yükümlülüğüne tabidir. Buna ek olarak, antlaşmanın
tarafları kendi egemenlik alanlarındaki biyolojik
çeşitliliği inceleme; özel koruma gerektiren bileşenleri belirleme; biyoçeşitliliği tehdit eden faaliyetleri
belirleme; izleme ve ardından düzenleme veya yönetme; araştırma ve eğitim faaliyetlerini teşvik
etme; toplumun eğitilmesini ve kamusal farkındalığın artırılmasını sağlama ve acil durumlarda biyoçeşitliliğe verilecek zararın asgari seviyeye indirilmesine yönelik etki değerlendirmeleri ve muhtemel durum planları hazırlama yükümlülüğü altındadır. Avrupa Topluluğu bu antlaşmanın imzacısı
konumundadır ve bir Avrupa Topluluğu Biyoçeşitlilik Stratejisi42 oluşturmuş ve biyoçeşitlilik konusunun diğer eylem planları ile bütünleştirilmesine
yönelik biyoçeşitlilik eylem planı hazırlamıştır43.

1.3.3 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani
Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası
Ticareti Sözleşmesi
Washington’da imzaya açılma tarihi: 1973
Yürürlüğe girme tarihi: 1975
CITES, temel olarak, ticarete konu edilmekten
etkilenecek yabani bitki ve hayvanların ticaretine
ilişkin konuları düzenleme amacı taşımaktadır.

42 COM(1998) 42 final.
43 COM(2001)162 final. I-V. Ciltler.
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Sözleşmenin I No’lu Ek’inde belirtilen tehlike altındaki türlerin ticareti, kural olarak yasaktır (üreme programları gibi amaçlarla bazı istisnalar uygulanabilecektir); Ek II’de belirtilen türlerin ticaretinde ise çeşitli kısıtlamalara gidilmiş, yapılan ticaretin bu türlerin nüfusunu azaltmasını engelleyecek ruhsat sistemleri getirilmiştir. Sözleşmenin
tüm tarafları (ihracat düzeyinin, ilgili türlerin ülke
içindeki nüfusunu azaltıp azaltmayacağı konusunda tavsiye verecek) bir bilimsel çalışma kurumu ve
(ticaretin yasal biçimde gerçekleşmesini sağlayacak) bir yönetim makamı oluşturacaklardır.

1.3.4 Yaban Hayvanların Göçmen
Türlerinin Korunmasına ilişkin Sözleşme
Almanya, Bonn’da imzaya açılma tarihi:
1979
Yürürlüğe girme tarihi: 1983
Bonn Antlaşması, tüm göçebe hayvan türlerinin korunması amacını taşır. Genellikle CMS olarak anılan bu antlaşma, hem göç yolları üzerinde
bulunan koruma altındaki alanlar arasında bağlantı kurulması için bir çerçeve oluşturup pratik mekanizmalar sağlar hem de gittikçe yaygınlaşan korunanan alanların eşleştirilmesi eğilimine yönelik
gerekçe sunar. Hayvanların uluslararası göçü; ilgili
güzergâhlar, özellikle de coğrafi zorluklar (örn. dar
dağ geçitleri) ve yaşamsal önem taşıyan dinlenme
alanları konusundaki boşlukların doldurulması
amacıyla, ulusal ve bölgesel koruma alanı sistem
planlarının yeniden ele alınması sürecine dâhil
edilmelidir. Bu girişimler, CMS’nin tarafları arasında, özellikle de aynı göçmen türlere yaşam döngüsünün farklı aşamalarında, ev sahipliği yapan
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yakın
işbirliği sürdürülmesi gereğinin altını çizer.
CMS içerisinde, bir türün dağılım gösterdiği
alanları kapsayan ilgili ülkeler tarafından alınacak
koruma önlemlerinden yararlanabilecek göçmen
türlerini listeleyen iki Ek bulunmaktadır. I No’lu
Ek, dağılım menzillerinin tamamı veya bir kısmında soyu tükenme tehdidi altında bulunan türleri ele almaktadır. İlgili ülkeler, bu türlerin avlanma, yakalanma, taciz edilme veya bilinçli biçimde
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öldürülme ihtimallerine karşı tam koruma sağlayacak ve bunların yaşam alanlarını korumaya çalışacaktır. Bu ülkeler, türlerin göç etmesini etkileyen konulara müdahale edecek ve türleri tehdit altında bırakan diğer unsurları denetleyeceklerdir.
Uluslararası işbirliği antlaşmalarının uygulamaya konulmasının yaratacağı korumaya ihtiyaç
duyan veya bundan yaralanabilecek durumdaki
göçmen türler, Ek II’de belirtilmektedir. Bu antlaşmaya benzer nitelikte başka antlaşmalar da imzalanmış bulunmaktadır. Örneğin:
• Avrupa’da Yarasaların Korunması Antlaşması, Eylül 1991 (16 Ocak 1994’te yürürlüğe girmiştir).
• Afrika-Avrasya Göçmen Su Kuşlarının Korunması Antlaşması, 16 Haziran 1995 (1
Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
• Yakalı Toy Kuşunun Korunması ve Yönetimi Antlaşması (hazırlanma aşamasındadır).

1.3.5 Avrupa’nın Yaban Hayatı ve
Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
İsviçre, Bern’de imzaya açılma tarihi: 1979
Yürürlüğe girme tarihi: 1982
Bern Sözleşmesi, yabani bitki ve hayvanların
doğal yaşam alanlarında korunmasını, koruma faaliyetleri konusunda ülkeler arasında işbirliğinin
teşvik edilmesini ve nesli tehlike altında olan türler ile diğer hassas türlere öncelik verilmesini
amaçlamaktadır. Sözleşmenin hükümleri, yabani
bitki ve hayvanların nüfusları ile doğal yaşam
alanlarının korunması için taraflarca alınacak önlemleri belirlemektedir. Bunun yanında, Ek I’de
(özel koruma altındaki bitkiler), Ek II’de (özel koruma altındaki hayvanlar) ve Ek III’te (koruma altındaki hayvanlar) belirtilen türler için özel koruma çalışmaları öngörmektedir. Şu nokta belirtilmelidir ki bu sözleşme, Avrupa’da olup olmadığına bakılmaksızın Avrupa yaban hayatının unsurlarının doğal biçimde ortaya çıktığı her ülkeye
açıktır. Burada kastedilen Asya ve Afrika’ya doğru
hareket eden göçmen türlerdir.
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
2.1 Giriş
Doğanın korunmasına ilişkin Avrupa Topluluğu mevzuatı, üye devletlerin çeşitli yabani bitki ve
hayvan türlerinin ticaretini yasaklamasını veya kısıtlamasını, bölgeye özgü belirli yaşam alanlarının
ve türlerin korunmasına yönelik bir sistem oluşturmalısını gerekli kılar. Bu bölüm, doğaya ilişkin bir
stratejinin geliştirilmesine yönelik temel konuları
açıklamaktadır ve kurumsal ve lojistik gereklilikleri
ele alan Bölüm 3’ün tamamlayıcısı niteliğindedir.

2.2 Yaklaşım
2.2.1 Giriş
Uygulamada, kullanılacak kurumsal yapıya
ilişkin çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bazı durumlarda, belirli bir kuruluşun birden fazla görevi
yerine getirme sorumluluğuna sahip olmasının
sağlanması daha etkilidir. Bu mevzuata ilişkin
strateji geliştirilirken benimsenebilecek çeşitli seçenekler, aşağıdaki bölümde ele alınmaktadır.

• Koruma altına alınacak alanların belirlenmesi.
• Türlerin korunmasına ilişkin tedbirlerin
devreye sokulması.
• Plan ve politikaların uygulamaya konulmasının sağlanması.
• İzleme.
• Veri toplama ve raporlama.
İlgili bakanlığın, tüm bu görevleri tek başına
üstlenmesi mümkündür, ancak alternatif seçeneklerin kullanılmasını gerekli kılan çeşitli etkenler
bulunmaktadır:
• Politik bağımsızlık.
• Hesap sorulabilirlik.
• Yerinden yönetim ve yerel özerklik.
Haberleşme, tayin edilen tüm kurumları kapsayan genel bir görev olup ilgili bakanlığın eş güdümünde gerçekleştirilecektir (bkz. Bölüm 3).

2.2.3 Planlama
2.2.2 Politikanın Belirlenmesi
Doğa koruma politikası, merkezi hükümet
içerisinde, kural olarak çevreden sorumlu bakanlık tarafından, doğanın korunmasına ilişkin Avrupa Birliği ilkeleri göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Politikayı belirleyecek olan birim,
öncelikle Bölüm 1.1’de belirtilen temel görevlerin
gerçekleştirilmesinde kullanılacak kurumsal yapıyı belirlemelidir. Bu temel görevler, aşağıdaki unsurlardan oluşur:
• Planlama.
• Politikaların ve kılavuz ilkelerin oluşturulması.

Planlama aşamasında kullanılabilecek iki mevcut yaklaşım bulunmaktadır: ilki, yukarıdan aşağıya “merkezden planlama”, ikincisi ise, aşağıdan
yukarıya “yerel planların bir araya getirilmesi”dir.
Her iki durumda da çıkış noktası ulusal politika
olacaktır ve yapılan tercih, hükümetin benimsediği ulusal felsefeye dayanacaktır. Belirlenen yetkili
makam, hem planlamadan hem de ilgili direktif
ve tüzüklere dair gerekliliklerin uygulamaya konulmasına ilişkin somut mekanizmaların belirlenmesinden sorumlu olmalıdır. Doğa koruma mevzuatının belli başlı üç özelliği bulunmaktadır: yabani türleri yok olmaktan kurtarmak; biyoçeşitlilik ve/veya göçmen türlerin konaklaması açısından değerli olan alanları korumak ve belirli hay-
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van ve bitkiler ile bunlardan elde edilen ürünlerin
(deriler, yumurtalar, yiyecekler, kozmetik ürünler
v.s) ithalat/ihracatında kısıtlamalar yapmak. Planlamaya ilişkin öncelikli sorumluluğun, direktif ve
tüzüklerin uygulamaya konulması ile ilgilenen
makama verilmesi mümkündür. Yapılacak tercih,
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uygulamaya koyma faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgilidir. Uygulamaya koyma ile ilgili
inisiyatif yerel veya merkezi hükümette olacak ise
planların hazırlanmasının, en azından yerinden
yönetim düzeyinde, uygulayıcı makamlara bırakılması mantıklı olacaktır.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Doğa koruma mevzuatından fayda sağlayacak
veya bu mevzuattan etkilenebilecek geniş bir paydaşlar grubu bulunmaktadır. Doğa ile ilgili Avrupa Birliği politika ve mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla sektörel bir stratejinin geliştirilmesi

ve uygulamaya konulması süreci ile ilgisi bulunan
temel paydaşlar, aşağıdaki kutuda belirtilmiştir.
Aşağıdaki alt bölümler doğanın korunmasına müdahil olması gereken kurumları ele almakta, ardından aralarındaki haberleşmeye ilişkin konular
incelenmektedir.

DOĞA KORUMA MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL PAYDAŞLAR VE ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi hükümet (örn. bir bakanlık veya
departman)

Planlama, uygulanacak usullerin belirlenmesi ve Avrupa
Komisyonu’na rapor sunulması da dâhil olmak üzere, doğanın
korunmasına ilişkin Avrupa Birliği politikalarının ve mevzuatının
yürürlüğe konulması ve bunlara uyum sağlanması

Merkezi hükümet adına faaliyet
sürdüren çevre ajansları (örn. doğa
koruma birimleri, ulusal araştırma
merkezleri)

Planlamalara ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi, yabani hayata
ilişkin verilerin toplanması ve korunacak alanların belirlenmesi,
yönetim planlarının hazırlanması.

Bölgesel ve yerel yönetimler

Planlama sürecine müdahil olunması, yaban hayatındaki yaşam
alanlarının ve türlerin korunmasına katkıda bulunulması.

STK’lar

Kamusal çıkarların temsil edilmesi. Planlama konusunda ve çevre ile
ilgili konularda lobi faaliyetlerinin yürütülmesi. Yaban hayatının özel
öneme sahip unsurları (kuşlar veya ender türler) hakkında gerekli
temsil, veri toplama ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Araştırma kuruluşları (örn. üniversiteler)

Spesifik türlerin durumu, biyolojik durumları ve ihtiyaçları, yaşam
alanı yönetimi ile tür ve yaşam alanlarına ilişkin koruma ölçütleri
gibi konularda teknik araştırmalar yürütülmesi.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına44 Bağlı Kurumlar
Ulusal hükümetler, doğanın korunmasına ilişkin Avrupa Birliği politikalarının ve mevzuatının
uygulanması ve bunlara uyum sağlanması konusunda nihai sorumlu konumundadırlar. Uyumun,
ilgili Avrupa Birliği düzenlemesinde belirtilen

veya sorumlu Avrupa Birliği kuruluşu ile kararlaştırılan gereçlerle ve program dâhilinde gerçekleştirilmesi, ulusal hükümetlere ait bir görev ve yükümlülüktür. Uyumun sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili sorumluluk, belirli bir ulusal kuruma, örneğin çevreden sorumlu bakanlığa devredilir. Ancak ulusal hükümet içerisindeki çeşitli diğer
bakanlık ve departmanlar da planlama ve uygulama sürecinin çeşitli aşamalarına, kaçınılmaz suret-

44 (National government)
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te müdahil olmak isteyeceklerdir. Örneğin, tarım,
ekonomi, ticaret ve endüstri, ithalat/ihracat, dışişleri, sağlık bakanlıkları ve yerel idareler, Avrupa
Topluluğu doğa mevzuatının uygulanmasından
etkilenebilirler.
Çalışmalara öncülük eden bakanlık (birçok
durumda bu bakanlık çevre bakanlığı olmaktadır), (yukarıda belirtilen) diğer bakanlıklardan,
ulusal hükümete bağlı kurum ve kuruluşlardan
hangilerinin Avrupa Topluluğu doğa koruma
mevzuatının planlama ve uygulama safhalarına
müdahil olma ihtiyacı duyacağını belirleyecektir.
Örneğin, ticaretin kısıtlanmasına ilişkin mevzuat,
olasılıkla tarım, ekonomi, ithalat/ihracat, dışişleri,
ticaret ve endüstri bakanlıklarının sürece müdahil
olmasını gerektirecektir. Buna ek olarak, birçok
üye devlet, doğa koruma mevzuatı konusundaki
faaliyetleri çevre bakanlığının (veya buna eş değer
bir birimin) gözetimi altında, uzman kuruluşlarla
birlikte gerçekleştirdiği için, birçok hükümet kuruluşunun ve departmanının müdahil olması gerekliliği ortaya çıkacaktır. Her bir kurum türünün
bu süreçteki rolü ve sürece müdahil olma biçimi,

çalışmalara öncülük eden bakanlık ve ilgili kurum
tarafından dikkatli biçimde belirlenip kararlaştırılmalıdır. Yetkili makamın uzman kadroya, özellikle de ekolojistlere ve diğer bilim adamlarına ve
hukuki danışmanlara sahip olmasının sağlanması
gerekmektedir.
Doğa koruma mevzuatında belirtilen faaliyetler konusunda sorumluluk alması gereken yetkili
makamların belirlenmesi ve tayin edilmesi, çalışmalara öncülük eden bakanlığın sorumluluğunda
olmalıdır.

3.3 Yetkili Makamlar
Avrupa Birliği doğa koruma mevzuatı doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetler, aşağıdaki kutuda özetlenmiştir. Bu teknik uzmanlıklardan bazıları aday ülkelerde, yerel veya bölgesel hükümetlerin bir veya
birkaç kurum veya biriminde halihazırda mevcut
bulunabilir. Ancak bazı alanlarda gerekli uzmanlığa ve yeterli kadroya sahip olunamayabilir.

DOĞANIN KORUMA MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN ÖZELLİKLE
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYETLERE ÖRNEKLER
Planlama ve Uygulama:
• Tüm yabani kuşlara genel bir koruma sağlayan bir sistemin oluşturulması (79/409/EEC).
• Kuşlar için Özel Koruma Bölgeleri (ÖKB) belirlenmesi (79/409/EEC).
• Foklardan elde edilen belirli ürünlerin ithalini yasaklamaya yönelik usullerin oluşturulması (83/129/EEC).
• Korunacak Özel Alanlar (KÖA) arasında bir ağ oluşturulması (92/43/EEC).
• Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik bir sisteminin oluşturulması (92/43/EEC).
• Yönetim makamlarının ve bilimsel makamların oluşturulması ve kontrolleri yapacak gümrük birimlerinin
belirlenmesi (EC 338/97/).
Yaptırım Gücü Uygulama ve İzleme:
• Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin doğadan toplanmasının önlenmesi (92/43/EEC).
• Çeşitli kuş türlerinin satılması, yakalanması ve kullanılmasıyla ilgili belirli zararlı faaliyetlerin yasaklanmasına
ilişkin adımların atılması (79/409/EEC).
• Çeşitli bitki ve hayvan türleri için alınan koruma önlemlernini etkililiğini sınamaya yönelik bilimsel
araştırmaların teşvik edilmesi; (92/43/EEC) ve (79/409/EEC).
• KÖA ve ÖKA’ların bilimsel çıkarlarına zarar verme potansiyeline sahip gelişmelere yönelik
değerlendirmelerin yapılması; (92/43/EEC) ve (79/409/EEC).
• Çeşitli bitki ve hayvan türleri ithalat ve ihracatının gerekli izin ve ruhsat şartlarına uygun olup olmadığının
kontrol edilmesi amacıyla sınır bölgelerinde kontrollerin yapılması (Tüzük EC 338/97).
• Çeşitli bitki ve hayvan türlerinin ülke içi ticaretinin izlenmesi (Tüzük EC338/97).
• İthalat ruhsatlandırma usullerinin gözden geçirilmesi ve direktife uyumunu takip eden bir izleme sisteminin
oluşturulması (Tüzük EEC3254/91).
• Çeşitli deniz memelisi türlerinin ticareti için gerekli ithalat izinlerinin uygulanmasının izlenmesi (Tüzük
EEC348/81).
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DOĞANIN KORUMA MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN ÖZELLİKLE
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYETLERE ÖRNEKLER
Raporlama:
Avrupa Komisyonu’na Sunulan Raporlar şu konulara ilişkindir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yetkili makamın tayini (Tüzük 83/129), (92/43/EEC), (338/97/EEC), (Tüzük EEC3254/91).
Mevzuatın aktarılması ve uygulanması (92/43/EEC), (Tüzük 83/129), (Tüzük EEC3254/91), (348/81/EEC).
KÖA’ların uygunlukları ve belirlenmeleri (92/43/EEC).
ÖKA’ların uygunlukları ve belirlenmeleri (79/409/EEC).
Çakışan menfaatler nedeniyle direktiflerden sapmalar (92/43/EEC).
Bilimsel araştırma ve inceleme faaliyetlerinin sonuçları (92/43/EEC ile ilgili raporlar).
Kuş Direktifi bağlamında avcılığa ilişkin düzenlemeler (79/409/EEC);
Yerli olmayan türlerin ortama sunulması (79/409/EEC).
Sözleşme’nin Ek’lerinde listelenen türler söz konusu olduğu durumlarda Sözleşme Sekreterliği’ne de
sunulacak olan; yetkili makamların, zaptetme ve müsadere etme ((EC) 338/97 sayılı Tüzük’ün 14(2).
maddesi) de dâhil olmak üzere düzenlemenin ihlaline yönelik attığı adımlar.
• CITES raporlarına yönelik bilgiler (338/97 sayılı Tüzük).

Doğa koruma mevzuatı genel olarak iki bölüme ayrılmaktadır: İlki, türlerin korunması ve türler için değerli alanların belirlenmesi; ikincisi ise,
çeşitli bitki ve hayvanlar ile bunlardan elde edilen
ürünlerin ithalat ve ihracatına getirilen kısıtlamalardır. Bu nedenle, örneğin çevre bakanlığının tek
yetkili makam gibi hareket ederek uygulamayı bir
bütün olarak denetlemesi mümkündür. Ancak; ithalat ve ihracat kısıtlamalarını konu edinen mevzuat, doğası gereği ticaretle ilgili olduğundan, ticaret bakanlığı veya tarım bakanlığı da yetkili makam olabilir. Her iki durumda da yetkili makamın
mevzuatın uygulamaya konulması konusunda gerekli eş güdümü sağlaması ve destekleyici hükümet
kuruluşları ve departmanları ve ilgili diğer kuruluşlar ile etkileşim halinde bulunması gerekecektir.
Yetkili makamın yapısı, büyük oranda, hükümetin
örgütlenme biçimine dayanmaktadır (örn. hükümetin merkezi veya federal nitelikte olması).

3.4 Bilgilendirme ve İstişare
Doğa koruma mevzuatının planlanması ve uygulamaya konulması, ithalat/ihracatçılar, arazi sahipleri ve yöneticiler, planlama kuruluşları ve toplum olmak üzere, geniş bir paydaşlar grubu ile istişare ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmesini gerektirir. Sonuç olarak, kapsamlı bir haberleşme
ağının oluşturulması, bu mevzuatın etkin biçimde
uygulamaya konulması için önem taşımaktadır.

Değerli yaban yaşam alanları ve türlerin korunmasıyla ilgili mevzuat, başka unsurların yanı
sıra aşağıdaki unsurlar ile iletişime geçilmesini
gerektirmektedir:
• Hükümete bağlı diğer bakanlıklar, departmanlar ve kuruluşlar.
• Bölgesel ve yerel yönetimler.
• Arazi kullanımının planlanmasından sorumlu makamlar (hem yerel hem de bölgesel).
• Su ile ilgili idareler, kıyılardan ve seller ile
mücadeleden sorumlu kuruluşlar, orman
idareleri.
• Arazi sahipleri ve arazi yöneticileri.
• Toplum.
• Okullar ve üniversiteler gibi eğitim tesisleri.
• STK’lar.
Ticaret kısıtlamaları aracılığıyla ender türlerin
korunmasına ilişkin mevzuat ise, başka unsurların
yanı sıra aşağıdaki unsurlarla iletişime geçilmesini
gerektirmektedir:
• Hükümete bağlı diğer bakanlıklar, departmanlar ve kuruluşlar.
• Bölgesel ve yerel yönetimler.
• Gümrük departmanları.
• İlgili endüstriyel ve ticari kuruluşlar.
• Toplum.
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• Okullar ve üniversiteler gibi eğitim tesisleri.
Avrupa Birliği içerisinde hükümetlerin, yaşam
alanlarının ve türlerin korunmasına ilişkin mevzuatın uygulamaya konulmasından önce, kendi
uzman kuruluşları aracılığıyla geniş çaplı istişare
çalışmaları girişimleri sık karşılanan bir durumdur. Bu çalışmalar, doğa koruma kuruluşlarının ve
resmi olmayan kurumların, uygulama mekanizmalarına katkıda bulunmalarını ve yeni mevzuatın yaratacağı etkilere kendilerini hazırlamalarını
mümkün kılmaktadır. Gittikçe daha çok ülkede,
STK sektörü çevresel sektörlerin içerisinde asli ve
etkili bir unsur olmaya başlamıştır. STK’lar da,
(lobi çalışmaları yürütmek ve arazi kullanımı
planlamalarına ilişkin istişare çalışmalarına katılmak suretiyle) politika belirleme ve karar verme
süreçlerine dâhil olarak, küçük arazilerin sahip ve
yöneticileri olmaktan ibaret olan orijinal rollerini
genişleterek, büyük arazi sahipleri olmaktadırlar.
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STK’ların çevre sektörüne ilişkin üyeliklerinde, faaliyetlerinde ve etkilerinde ciddi bir artış olmuştur. STK’lar arasında dünya çapında etkiye
sahip Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF);
Birdlife International; çevresel kampanyalar konusunda en aktivist STK’lardan biri olan Greenpeace ve daha çok CITES’in uygulamaya konulmasına ilişkin kapasite artırımı çalışmaları yürüten TRAFFIC bulunmaktadır. Bu doğrultuda,
STK sektörü ile danışma faaliyetlerine girişilmesi
kesinlikle önerilmektedir. Bu tip bir mevzuatta istişare çalışmaları, örneğin, arazi yönetimi uygulamalarına getirilecek kısıtlamalardan etkilenecek
olan arazi sahipleri ve yöneticileri için de önemlidir. Kuş avcılığı ve atıcılık dernekleri de dâhil olmak üzere Avrupa’da hayli popüler olan avcılıkla
ilgilenen gruplar da bu mevzuattan etkilenebilecek durumdadır. Bu kuruluşlar Avrupa seviyesinde Fédération des Associations de la Chasse
d’Europe (FACE) tarafından temsil edilmektedir.
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4. Teknik Hususlar

Doğa korumaya ilişkin Avrupa Topluluğu
mevzuatı, teknolojik standartlara ilişkin olarak,
atık, hava ve su gibi mevzuatlara oranla, çok daha
az hüküm içerir. Ender bitki ve hayvan türlerinin
ticaretinin kısıtlanmasına ilişkin mevzuat, üye
devletlerin tamamlayıcı nitelikte ulusal mevzuatlar oluşturarak bu ticaret kısıtlamalarına uyum
göstermesini öngörür. Kuşlara ve yaşam alanlarına
ilişkin mevzuat da, üye devletlerin, ülke içerisinde
ulusal zeminde temsil edilen göçmen kuşlar ve ya-

şam alanları gibi yabani hayata ilişkin unsurları
korumasını gerekli kılar. Ulusal nitelikte temsil
edilen bu alanlar, Avrupa Birliği kapsamında genel bir ağ oluşturacak şekilde birbirine bağlanacaktır. Kuş ve Habitat Direktifleri, ek koruma önlemlerinin alınmasını gerektiren türlere ve yaşam
alanlarına ilişkin listeler içermektedir. Bu nedenle
bu listeler aslında uygulanacak teknik standartları
oluşturacaktır.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Genel Bakış
Arzulanan sonuçlara ulaşılabilmesi için, doğanın korunmasına ilişkin tüm mevzuatın, kanunların ve tüzüklerin etkili bir idari mekanizma ve
yaptırım gücü sistemi ile uygulamaya konulması
gerekmektedir.
Temel düzenleyici işlemler, aşağıdaki öncelikli
görevlerin yerine getirilmesine yönelik olmalıdır:
• Listelerde belirtilen çeşitli bitki ve hayvan
türlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin izin
ve ruhsatların verilmesi.
• Mevzuata uyum gösterilmesini sağlamak
amacıyla, yapılan sevkiyatlar ve ticari belgelerin izlenip denetlenmesi.
• Zarar görmemeleri için daha fazla
korunmaları gereken ilgili alan ve türlerin
belirlenmesi.
• Koruma mekanizmalarının etkililiğinin
değerlendirilmesi amacıyla ilgili alan ve
türlerin izlenip denetlenmesi.
• İlgili koruma alanları üzerinde gerçekleşen
veya bunları etkileyen gelişmelerin kontrol
edilmesi.
• Alan ve türlerin korunması için tamamlayıcı idari uygulamaların getirilmesi.

5.2 Yetkilendirme ve
İzinlendirme
Ender veya tehdit altında bulunan yabani bitki
ve hayvanların daha etkili biçimde korunması gerekliliği doğrultusunda, CITES’in uygulamaya
konulması ile ilgili üç adet tüzük bulunmaktadır
(ilgili ticari faaliyetlerin düzenlenmesi yoluyla yabani bitki ve hayvan türlerinin korunmasına ilişkin 9 Aralık 1996 tarihli ve EC 338/97 sayılı Kon192   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

sey Tüzük’ü; ilgili ticari faaliyetlerin düzenlenmesi
yoluyla yabani bitki ve hayvan türlerinin korunmasına ilişkin 338/97 sayılı Tüzük’ün uygulamaya
konulmasına ilişkin ayrıntılı hükümler içeren
865/2006 sayılı Tüzük; ve belirli yabani bitki ve
hayvan türlerinin örneklerinin Avrupa Topluluğu’na sokulmasını askıya alan EC 1037/2007 sayılı Tüzük). Bu Tüzükler; ithalat ve ihracat usulleri, korunan türlerin listeleri ve askıya alma önlemleri getirerek, koruma altındaki bu türlerin ticaretini kontrol ederler. Bunlara ek olarak; deniz memelilerinden elde edilen ürünlerin ithalatına dair
bir tüzük (EEC 348/81 sayılı Tüzük) ve tehdit altındaki türlerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin
ithalatını ve ihracatını kısıtlamakla ilgili bir direktif (Fok Yavrusu Kürkleri Direktifi, 83/129/EEC)
daha bulunmaktadır. Bu kısıtlamalar ve ticaret
kontrolleri, ürünlerin ülkeye giriş yaptığı noktalara odaklanmış biçimde bir izin ve ruhsat sistemi
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kurumsal açıdan, gümrük veya uluslararası ticaret departmanları veya birimleri, uluslararası ticaretin düzenlenmesi konusunda sahip oldukları rol göz önüne
alındığında, ithalatın/ihracatın kontrolüne yönelik gereklilikleri yerine getirebilecek en uygun makamlar olarak görülmektedirler. Uzman bir yabani
hayat ajansı veya kurumunun da gümrük çalışanlarının eğitilmesi ve bilimsel tavsiyelerde bulunulması konusunda önemli bir rolü olacaktır.

5.3 İzleme, Denetleme ve
Yaptırım
Merkezi hükümetin, mevzuatın uygulamaya
konulması sürecini genel olarak gözetim altında
tutması gerekmektedir. Bu faaliyet, hükümete
bağlı birim ve kurumlar için ek yönergeler düzenlenmesini ve özellikle de kamusal çıkarların ve güvenliğin öncelikli geldiği durumlarda politikaların
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elden geçirilmesini ve ilgili kararların verilmesini
de içerebilir. Merkezi hükümetin ayrıca, direktiflere tam olarak uyum gösterilmesi konusunda hedefler belirlemesi ve ilgili alanların direktiflerde
belirtilen gereklilikler doğrultusunda belirlenip
korunmasını sağlaması gerekecektir. Tehdit altındaki türler için ticaret kısıtlamalarına gidilmesi
halinde, hükümetin bu kısıtlamaların ne kadar etkili olduğunu incelemesi ve direktiflerde de belirtildiği üzere diğer üye devletlerle istişare çalışmalarında bulunması gerekir. Üye devlet içerisinde
gerçekleştirilecek rapor hazırlama ve sunma faaliyetleri; doğanın korunması ile ilgili çalışmalar yapan STK’lar, planlamadan sorumlu makamlar,
uzman hükümet kuruluşları ve bizzat bakanlığın
kendisi de dâhil olmak üzere çeşitli seviyelerde
gerçekleştirilebilir.

5.4 Yeterliliğe Sahip Tür ve
Bölgelerin Belirlenmesi
Direktiflerden ikisi (Habitat Direktifi, 92/43/
EEC ve Kuş Direktifi, 79/409/EEC), üye devletler
içerisinde yeterliliğe sahip bölgeleri ve bu bölgelerin ekolojik menfaatlerinin korunmasının sağlanması amacıyla tamamlayıcı idari uygulamaların getirilmesini belirler. Bölgelerin ekolojik menfaatlerinin sürdürülmesi ile uyuşmayan faaliyetlerin kısıtlanması ve bölgelerin yönetimi ile ilgili gereklilikler vardır. Bu bölgelerin devlet mülkiyetinde olması halinde, mevzuatın uygulamaya konulması
kolay olacaktır. Ancak özel mülkiyet bölgeleri söz
konusu olduğunda, olumlu yönetim faaliyetlerini
teşvik edecek mekanizmalara ihtiyaç duyulacaktır.
Bölgelerin yönetilmesinin ve faaliyetlerin kısıtlanmasının gerekli olduğu durumlarda, üye devletlerin her biri çeşitli uygulama seçenekleri kullanmışlardır. Bunlar arasında arazinin kamulaştırılması veya arazi sahibinin gelir kaybının telafi edilmesi

için ödeme yapılması sayılabilir. Bu sistemlerin her
biri, istişare çalışmaları yürütülmesini ve yasal bildirim mekanizmalarına uyulmasını gerektirir. Bu
mekanizmalar, potansiyel girişimcilere ve topluma,
bir alanın koruma altına alındığının bildirilmesi ve
bu alanı olumsuz etkileyecek faaliyetlerin denetlenmesi amacını taşıyacaktır.
Teknik karar alma, bu çalışmaların önemli boyutunu oluşturur ve salt idari bir görev olmanın
ötesindedir. Mevcut insan kaynakları, eğitimli ve
deneyimli personel açısından değerlendirilmeli ve
ileriye yönelik eğitim, kalkınma va finansman ihtiyaçları belirlenmelidir.

5.5 Veri Toplama ve
Raporlama
Birçok direktifte, uygulama sürecinin geldiği
aşamalar ve sağlanan uyum hakkında Avrupa
Komisyonu’na rapor sunulmasına ilişkin yükümlülükler bulunmaktadır. Yaban hayatın korunmasının çeşitli yönleri ile ilgili kesin veriler, planlama
süreci ve bölgenin yönetimi için hayati öneme sahiptir. Veri toplama faaliyetleri kapsamında, öncelikli öneme sahip türlerin yanı sıra Avrupa Topluluğu veya ilgili ülke açısından özel öneme sahip olduğu belirlenmiş alanlar hakkında bilgilerin toplanması görevi vardır. Bunun yanında, çeşitli direktiflerin uygulamaya konma sürecinin ne aşamada olduğuna dair raporların sunulması gerekmektedir. Bu tür raporların sunulacağı merci genellikle Avrupa Komisyonu olmaktadır. Uygulamaya
koyma sürecinden sorumlu makam, bu tür verilerin toplanması veya verilere ilişkin gerekliliklerin
belirlenmesi konusunda en işlek birim olacaktır.
İlgili ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir veri
tabanının oluşturulması halinde, bu veri tabanının
Avrupa Komisyonu’na sunulacak raporlara ilişkin
gereklilikleri karşılaması da sağlanmalıdır.
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
Aday ülkeler, stratejilerini ve uygulama planlarını oluştururken, gerçekleştirilmesi gereken büyük çaplı görevleri öncelik sırasına koymalıdırlar.
Bu çalışmalar, ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde,
yetkili makamlar bünyesindeki uzman kadroların
işbirliği içinde hareket etmesini (ve muhtemelen
ön eğitime tabi tutulmalarını) gerektirecektir.
Özel eğitimden geçirilmiş uzmanların desteğinin
alınması, özellikle ilgili alanlarının belirlenmesi
konusunda yararlı olacaktır. Yetkili makamların,
doğa koruma mevzuatının uygulamaya konulmasına ilişkin konularda çiftçiler, arazi sahipleri, kullanıcı grupları, planlamadan sorumlu kurumlar,
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STK’lar ve benzeri unsurlarla birlikte hareket etmeyi istemeleri de muhtemeldir.
Mevzuatın başarıyla uygulanmasını sağlayacak
gerekli eğitim programlarının eşgüdümünün ve
-örneğin gümrük görevlileri ile polisler gibi- idari
makamlar ile yaptırım gücü olan tüm makamlar
arasındaki işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar önceden belirlenmelidir.
Aday ülkelerin, üye devletlerin uyguladığı başarılı yöntemleri incelemeleri, doğa koruma mevzuatını uygulamaya koymalarına yardımcı olacaktır.
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Giriş
Doğa koruma mevzuatının uygulamaya konulması, yabani hayatın hâlihazırda ciddi biçimde
korunuyor olmaması halinde, çeşitli yatırımların
yapılmasını gerekli kılacaktır. Finansman, özellikle aşağıdaki faaliyetler için gerekli olacaktır:
• Gerekli kurumsal yapılanmanın oluşturulması.
• Yeterli sayıda eğitim görmüş teknik görevlinin bulunması.
• Kuş ve Habitat Direktifleri doğrultusunda,
ulusal nitelikteki temsili alanlar ağı oluşturulması ve sürdürülmesinin maliyeti (Avrupa Topluluğu’nun en çok önem verdiği
şık budur).

7.2 Kurumsal Gelişim
Doğa koruma mevzuatının uygulamaya konulması, öncülük yapacak ve gerekli plan ve politikaları oluşturacak, çevre bakanlığı gibi yetkili bir
makamın belirlenmesini gerektirir. Bu makamın
faaliyetlerinin çoğu teknik nitelikte olacağı için
-ekolojistler, yaban hayatı uzmanları ve uzman biyologlar gibi- uzman görevlilerin sürece dâhil olması gerekecektir. Birçok üye devlette, (çevre kurumu veya koruma kurumu gibi) uzman bir hükümet birimi bu mevzuat için gerekli uzmanlığın
büyük kısmına sahip durumda iken, çevre bakanlıkları da bünyelerinde gerekli sayıda uzman bulundururlar. Yeni çalışanlara ve ek hükümet birimlerine duyulacak ihtiyaç, mevcut kurumsal düzenlemelere ve mevcut doğa koruma mevzuatının
durumuna bağlı olacaktır. Güçlü bir doğa koruma
mevzuatına sahip bulunan ülkelin hâlihazırda etkin kurumsal düzenlemelere ve gerekli çalışanlara
sahip olması muhtemeldir. Daha az gelişmiş kurumsal yapılara sahip ülkelerin ise bu yapılarını

güçlendirmeleri gerekecektir. Süreçte söz sahibi
olabilecek diğer temel makamlar ise gümrük ve ticaret birimleri, yaptırım gücü uygulayacak makamlar ve tarım kurumları olacaktır.

7.3 Önemli Alanların ve
Türlerin Korunması
Kuş Direktifi ve Habitat, Direktifi, listelerde
belirtilen bitki ve hayvan türlerinin korunması
için önemli olan çeşitli alan veya bölgelerin belirlenmesini gerekli kılar. Uygulamada ise bunun
olabilmesi için bu bölgelerin, üye devletler arasında değişkenlik gösteren resmi yollarla belirlenmesi ve “korunması” gerekmektedir. Belirli kuş türlerine zarar verilmesinin engellenmesi söz konusu
olduğunda; arazinin kullanımına, iyileştirilmesine
veya yönetilmesine ilişkin kısıtlamalara gidilmesi
sıklıkla gerekli olmaktadır. Bunun yanında, Habitat Direktifi, sadece korumaya ilişkin hükümler
getirmemekte, aynı zamanda türlerin ve yaşam
alanlarının doğal muhafaza durumu ve değerlerinin korunmasına ilişkin olumlu yönetim uygulamalarına dair hükümler içermektedir. Bu gereklilikleri yerine getirmek için kullanılacak mekanizmalar en azından, arazi yönetimine ve kalkındırılmasına ilişkin kısıtlamalar getirilmesini gerektirir.
Bu kısıtlamalar, üye devletler tarafından farklı mekanizmalarla uygulamaya konulmaktadır, ancak
kısıtlamaların odağında, zarar verme potansiyeline sahip faaliyetler bulunmaktadır.
Bazı üye devletlerde, yetkili makamlar arazi sahiplerine ve yöneticilerine, Avrupa Birliği açısından önem taşıyan bölgelerde bulunan yaşam alanları ve türlerin korunmasına ilişkin olumlu adımlar atılması karşılığında ödeme yapmaktadır. Bazı
durumlarda ise yetkili makamlar belirli bölgeleri
satın almaktadır. Bu ise yüksek seviyede korunması gereken alanların uzun süre muhafaza edilebilmesi açısından etkin bir mekanizmadır.
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8. Temel Konuların
Özeti
Aday ülkelerin hükümetleri, bu mevzuat kapsamında AB yakınlaştırma çalışmaları temelindeki
eylem ve çabalara odaklanmalıdır. Bu bakımdan
aşağıdaki unsurları sağlamalıdırlar:
• Ulusal düzeyde belirlenen politika, mevzuat, yasal mekanizma ve standartlar bütününün, Avrupa Birliği politika ve mevzuatı
tarafından hedeflenen amaçlara ve sonuçlara ulaşacak seviyede olması.
• Avrupa Birliği politika ve mevzuatına
uyum sağlanması sürecini planlama ve yönetme konusunda tek bir hükümet kuruluşuna genel sorumluluk ve gerekli yetki verilmesi.
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• Doğanın korunması konusunda ciddi bir
işleve sahip olan diğer tüm kurumlar ve
menfaat gruplarının sürece etkin biçimde
katılımını ve müdahil olmasını sağlayacak
düzenlemelerin yapılması.
• Uygun nitelikteki yetkili makamların ve ilgili kurumların tayin edilmesi veya oluşturulması ve bunların ilgili görev, işlev ve yetkilerinin açık biçimde belirlenmesi.
• Özellikle yaptırım gücü uygulanmasına
ilişkin görevler olmak üzere, tüm temel faaliyet ve görevlerin uygun biçimde yerine
getirilmesi için gerekli personel ve teknik
kaynakların tahsis edilmiş olması.
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Bölüm VI

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ve
Risk Yönetimi Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Mevzuatı’nı ele almaktadır. Bu bölümde mevzuat, genel hatlarıyla
incelenmektedir.

1.1 Genel Bakış
Bu bölüm, endüstriyel kirlilik kaynakları üzerinde belirlemeler yapan Avrupa Komisyonu mevzuatına odaklanmaktadır. Temel mevzuat kalemleri aşağıdaki kutuda belirtilmektedir:
• Büyük yakma tesislerinden belli başlı kirletici
maddelerin havaya salınmasının kısıtlanmasına
ilişkin 2001/80/EEC sayılı Konsey Direktifi,
2006/105/EC sayılı Direktif ile değişik.
• Entegre kirlilik engellemesi ve denetimine ilişkin
(Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü’ne ilişkin
direktif - IPPC ) 15 Ocak 2008 tarihli Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2008/1/EC.
• Tehlikeli maddelerin açığa çıktığı büyük kaza
risklerinin kontrolüne ilişkin Konsey Direktifi
96/82/EC.
• Avrupa Topluluğu Çevre Yönetimi ve
Denetleme Planı (EMAS) dâhilinde, örgütlerin
gönüllü olarak yer almasına olanak veren
761/2001/EC numaralı Konsey Tüzük’ü (EEC).
• 2001/681/EC: Avrupa Topluluğu Çevre
Yönetimi ve Denetleme Planı (EMAS) dâhilinde,
örgütlerin gönüllü olarak yer almasına olanak
veren 761/2001 numaralı Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi Tüzük’ünün (EC) uygulanması
konusundaki kılavuza ilişkin 7 Eylül 2001 tarihli
Avrupa Komisyonu kararı.
• Avrupa Topluluğu eko-etiketleme planının
gözden geçirilmesine ilişkin 1980/2000 no’lu
Tüzük (EC).

Dikkat çekilmesi gereken nokta şudur: söz konusu direktifler her ne kadar endüstriyel kirlilik
kontrolü kategorisinde özel olarak seçilmiş olsalar
da endüstriyel aktivitelerden, özellikle su mevzautı üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan
başka Avrupa Topluluğu mevzuatı mevcut olup,
tehlikeli maddelerin deşarjını kısıtlamaya yönelik
2006/11/EC sayılı, Direktif bunlara dâhildir.
Uçucu organik bileşikler hakkındaki 99/13/EC
no’lu Konsey Direktifi de endüstriyel kirlilik
kontrolüyle ilgilidir; ama ayrıca hava kirliliği denetimiyle de ilgili olduğu için, bu Direktif ’in uygulanması, El Kitabı’nın havayla ilgili mevzuatı
içeren 3. Bölümü’nde yer almaktadır.
Ayrıca, çevreye yapılan salımları ve çevre ortamının niteliğini denetleyen mevzuat (bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf Bölüm 3),
atıkların tasfiyesine ilişkin mevzuat (bkz.
Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/environment/
enlarg/handbook/handbook.pdf Bölüm 4),
su kalitesine ilişkin mevzuat (bkz. Handbook
for Implementation of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf Bölüm 5) ve
kimyasalların işlenmesi, kullanımı ve tasfiyesine ilişkin mevzuat (bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/
handbook.pdf Bölüm 8) da endüstriyel kirlilik
kontrolüne değinmekte olup IPPC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol) rejimine göre verilen izinlerin içeriğini etkilemektedir.
IPPC Direktif ’i, Avrupa Topluluğu’na tek tipte salım sınırlandırıcı değerler getirmese bile, diğer Avrupa Topluluğu direktifleriyle sağlanan geçerli salım sınırlandırma değerleri ortaya koyar ve
gereken yerlerde yeni sınırlama değerleri getiril-
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mesine olanak sağlar. Ancak, var olan salım sınırlandırma değerleri asgari gerekliliklerdir. IPPC
Direktifi’ne göre, en iyi kullanılabilir tekniklerin
gerektirmesi halinde, daha katı sınırlandırmalar
kullanılmalıdır (Aşağıdaki tartışmayı inceleyiniz).
Ek olarak, bu bölüm Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı (EMAS) Tüzük’ünü ve Ekoetiketleme Tüzük’ünü de içine alır. EMAS
Tüzük’ünün uygulama alanı salt endüstriyel faaliyetler olmayıp daha geniş bir yelpazeyi kapsasa da
tüzüğe uygun çevre yönetimi sistemlerini uygulamış olan şirketler, genellikle endüstriyel faaliyetlerde bulunan şirketler olmuştur. Eko-etiketleme
Tüzük’ü, sürece değil ürüne dayalı bir tüzüktür.
Ancak, tüzük gereklerinin yerine getirilmesi konusunda, ürünlerin üretilme süreçlerinin de bir
ölçüde etkisi olmaktadır.
IPPC Direktifi ve ilgili mevzuatın uygulanması, mevcut “IPPC incelemesi” dikkate alınarak
gerçekleştirilmelidir. 21 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu, endüstriyel salımlar hakkında
bir direktif tasarısını kabul etmiştir45. Söz konusu
tasarı, endüstriyel salımlara ilişkin mevcut yedi direktifi yeniden düzenleyerek tek bir sarih ve tutarlı hukuki belgede toplayacaktır ve özellikle de
IPPC Direktifi’ni içermektedir.
IPPC Direktifi 1997 yılından beri yürürlüktedir ve Avrupa Komisyonu 2 yıl boyunca tüm paydaşlarla, endüstriyel kirlilik ile ilgili mevzuatın ve
bu direktifin çevre ve insan sağlığının korunmasına en yüksek faydayı sağlayabilecek şekilde nasıl
geliştirililebileceğiyle ilgili incelemeler yürütmüştür. Bu incelemelerle, mevcut mevzuatı sadeleştirmiş ve gereksiz idari masrafları kesmiştir. Söz konusu incelemeler sonucu elde edilen bulgular,
mevcut
Endüstriyel
Kirlilik
Kontrolü
Mevzuatı’nda birçok sonuçlar yaratacak olan taslak direktifi ortaya çıkarmıştır.

1.2 Avrupa Birliği Politikası
Avrupa Birliği’nin 1973 yılında kabul edilen
Birinci Çevresel Eylem Programı aşağıdakilerle
birlikte bir dizi genel ilke ortaya koymuştur:
• Doğuracağı etkileri yok etmeye çalışmak
yerine, kirlilik veya sıkıntının kaynağında
önlenmesi.
• Çevre üzerindeki etkilerin; planlama ve karar alma süreçlerinin ilk safhasında dikkate
alınması.
• Doğal kaynakların, ekolojik dengeye ciddi
zararlar verecek şekilde sömürülmesinin
önüne geçilmesi
• Kirliliğe yol açan sıkıntıların engellenme ve
bertaraf edilmesinin bedelinin kirletici tarafından ödenmesi gerektiği.
Eğitim yoluyla toplumsal katılımın önemi ve
araştırma yoluyla bilgi birikiminin artırılmasının
gerekliliği de politikanın önemli kısmını oluşturur.
Bu politika, hava su ve gürültü açısından oluşan zararın derecesini belirleyecek bilimsel ölçütlerin ve kalite hedeflerine yönelik parametrelerin
belirlenmesini ortaya koymuştur.
Birinci ve İkinci Çevresel Eylem Programları,
kirliliği kaynağında kontrol edecek, ortamayönelik direktiflerin kabulü yoluyla geniş bir dizi
kirlilik problemini kontrol altına alacak eylemlerin ayrıntılı listelerini ortaya koymuştur. Bu eylem
programları ayrıca ortam havası kalite hedefleri,
yüzme suyu kalite standartları, tehlikeli maddelerin deşarjının kontrolü gibi mekanizmalar yoluyla
çevresel ortama yönelik kalite hedefleri ortaya
koymuştur.
1983 yılında kabul edilen Üçüncü Çevresel
Eylem Programı, çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yönelik genel bir strateji belirleme
çabasındaydı. Bu program, vurguyu kirlilik denetimi yerine kirlilik önleme üzerine kaydırdı ve
çevre korumanın kapsamını genişleterek içine arazi kullanımı planlaması ve çevresel kaygıların diğer Avrupa Birliği politikalarına entegre edilmesini de dâhil etti. Dördüncü Çevresel Eylem Programı yeni ve mevcut mevzuatın pratik uygulamasını
vurgulamaya çalıştı.

45 Teklife şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0 844:EN:NOT
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(1993 yılında kabul edilen) Beşinci Çevresel
Eylem Programı, vurguda bir değişikliğe giderek
önceliği şunlara verdi:
• Doğal kaynakların uzun vadeli yönetimi.
• Kirlilik ve atıklara karşı genel mücadele.
• Yenilenemez enerjinin kullanımının azaltılması.
• Endüstri, insan ve ulaşım yolları için tayin
edilecek bölgelerin seçiminde ilerlemeler.
• Sağlık ve güvenlik alanındaki ilerlemeler.
2001 yılında kabul edilen Altıncı Çevresel Eylem Programı, sorunların hâlâ devam ettiğini ve
aşağıdakiler gerçekleşmezse çevrenin bozulmaya
devam edeceğini kabul etmiştir:
• Üye devletlerdeki çevresel mevzuatın uygulanmasında daha fazla aşama kaydedilmesi.
• Çevrenin, çevre üzerindeki baskıları yönlendiren ekonomik ve sosyal politikalara
entegrasyonunun arttırılması ve derinleştirilmesi.
• Paydaşlar ve vatandaşların çevre koruma
çabalarına daha fazla sahip çıkması.
• Ciddi ve kalıcı bir dizi çevre sorununun
yanı sıra yeni ortaya çıkmaya başlayan sorunlara yönelik önlemlere hız verilmesi.

Entegre kirlilik önleme ve kontrolün (IPPC)
tüm bu eylem alanlarıyla bütünleşik olduğu görülebilir.
IPPC, belirli tesislere verilen izin sistemlerinde
büyük değişimler yaratmıştır. IPPC’nin genel ilkeleri aşağıdaki Tablo’da verilmiştir. IPPC
Direktifi’nin; Avrupa Komisyonu mevzuatının
endüstriyel kirliliğin kaynağında tamamıyla entegre kontrolünü gerektiren ilk parçası olduğunu
vurgulamak gerekir. Bu direktif, Beşinci Çevresel
Eylem Programı kapsamında kabul edilmiş olup,
Ekim 2007’den beri, Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Direktifi’nin
(84/360/EEC) yerine geçmekte ve onun hükümlerini kapsamaktadır. Bu direktif ve endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini düzenleyen diğer
mevzuat arasında bağlantılar vardır; söz konusu
diğer mevzuatlara örnek olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi (85/337/EEC, 97/11/
EC46 ile değişik), Seveso II Direktifi (96/82/EC)
ve EMAS Tüzük’ü (761/2001/EEC, 196/2006 ve
1791/2006 sayılı Tüzükler ile değişik) bulunmaktadır. Ancak; diğer direktiflerin, IPPC Direktifi’nin
hükümlerine göre düzenlemeye tabi tutulan tüm
tesisleri kapsamadığı da vurgulanmalıdır Bunun
tam tersi de geçerlidir. Örneğin, IPPC Direktifi
kapsamındaki tesislerin –hepsi olmasa da- bazısı
ÇED Direktifi doğrultusunda çevresel etki değerlendirmesini de gerektirecektir.

Ek olarak bu plan, dört adet öncelikli eylem
alanına özel önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu alanlar şunlardır:
• İklim değişikliğiyle mücadele.
• Doğa ve biyolojik çeşitlilik – yegane kaynağın korunması.
• Çevre ve sağlık.
• Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve atıkların yönetimi.

46 ÇED Direktifi, bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/environment/
enlarg/handbook/handbook.pdf 2. Bölümü’nde ayrıntılarıyla anlatılmıştır.
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ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ (IPPC) GENEL İLKELERİ
Tesisler aşağıdaki şartları karşılayacak biçimde işletilmelidir:
• Kirliliğe karşı -özellikle mevcut en iyi tekniklerin uygulanması yoluyla- tüm engelleyici tedbirler alınmalıdır.
• Önemli bir kirliliğe sebep olunmamalıdır.
• Atık üretiminden kaçınılmalıdır (Atık yönetimi hiyerarşisi, Değiştiren 91/156/EEC ve 91/692/EEC sayılı
Konsey Direktifleri ve 96/350/EC sayılı Komisyon Kararı’nın yaptığı değişiklikleri birleştiren 2006/12/EC
sayılı Atık Çerçeve Direktifi’ne göre takip edilmelidir).
• Enerji verimli bir biçimde kullanılmalıdır.
• Kazaların önlenmesi ve kazalardan doğacak kötü sonuçların sınırlanması adına gereken önlemler
alınmalıdır.
• Kirlilik riskinden korunmak için, tesislerdeki faaliyete ara verilmesinin ardından faaliyet sahasını tatminkar
duruma getirmek için gereken önlemler alınmalıdır.
Avrupa Komisyonu’nun endüstriyel salımlarla ilgili olan taslak direktifi, Mevcut En İyi Teknikler’in uygulanmasını
teşvik ederek, Avrupa Birliği çapında zararlı endüstriyel salımların azaltılmasını sağlar; bu da çevre ve insan
sağlığı şartlarının iyileştirilmesi anlamına gelir. Yalnızca büyük ölçekli yakma tesisleri için bile yıllık 7-28 milyar
avroluk bir kâr sağlanır ve bunlara erken ölüm vakası sayısındaki 13.000’lik azalma ve 125.000 yıllık yaşam
süresinin kurtarılması da dâhildir.
Taslak direktif, endüstriyel tesislerin teftişini, izinlerin gözden geçirilmesini ve uyumun raporlanmasını ve
toprağın korunmasını kapsayan asgari hükümleri içermektedir. Taslak direktif, 2008-2010 dönemlerini
kapsayan bir IPPC Eylem Planı’nı ortaya koyan ve mevcut mevzuatın uygulanmasının desteklenmesini
amaçlayan 2007 yılında açıklanan Tebliğ47 ile bağlantılı olarak okunmalıdır.
IPPC incelemesine göre IPPC ilkeleri konusunda rehberlik sunulan konular şunlardır:
• Mevcut tesisler için verilen izinlerin sayısı hakkında göstergelerin ortaya konması (Şu bağlantıdan ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/ippc_indic_permits.htm).
• Avrupa Birliği toplam salımın yüzde 10’unu geçtiği rapor edilen salımlara sahip tesislerin tespiti için EPER’in
kullanımı (Ayrıca bkz. Birleşik Krallık tarafından sunulan belge: http://ec.europa.eu/environment/air/
pollutants/stationary/ippc/pdf/table_largest_emitters_jan_06.pdf).
• IPPC uygulamasının değerlendirilmesi (özellikle bkz. 30 adet özel tesisin değerlendirmesi hakkındaki
çalışmalar, ayrıntılı bilgi CIRCA IPPC İncelemesi web sitesinde mevcuttur: http://circa.europa.eu/Public/
irc/env/ippc_rev/library)
• BREF’lerin ilk turunun bitirilip incelenmelerine başlanması.
• Mevcut IPPC Direktifi’nin belli başlı önemli hükümlerinin yorumlanması hakkında rehberlik çalışması
yapılması (Şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/
general_guidance.htm)

ÇED Direktifi, başlıca endüstri ve diğer faaliyetlerin kirletici etkilerinin değerlendirilmesi ve
denetim altına alınması için bütünleşik bir çalışmadır. ÇED süreciyle toplanan bilgi ve istişare süreçleri sonuçları, direktife dâhil ilgili gelişmeler
hakkındaki tavsiyeler için yapılan başvuruların

47 47

değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmalıdır.
Hem IPPC hem ÇED Direktifleri’nin etkili olduğu yerleştirmeler için ikinci direktifin bir sonucu
olarak elde edilen tüm ilgili bilgiler, IPPC izninin
verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi konusunda
dikkate alınmalıdır.

COM/2007/0843 final: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0843:EN:NOT
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IPPC, Seveso ve ÇED Direktifleri uyarınca
gerçekleştirilen izin verme ve yetkilendirme usullerinin etkin koordinasyonu, Altıncı Çevresel Eylem Programı’nın gerektirdiği kirlilik önleme ve
kontrolü konularına olan bütünleşik yaklaşımın
esaslı bir bileşenidir.
EMAS Tüzük’ü (761/2001/EC, 196/2006 ve
1791/2006 sayılı Tüzükler ile değişik) uyarınca
bir şirket içerisinde bir çevresel yönetim planının
kabul edilmesi, sağlayacağı diğer faydaların yanı
sıra, söz konusu şirketin, düzenleyici belgelerle
uyum göstermesine yardımcı olur ve şirkete, yaptığı faaliyetlerin çevresel etkilerini tanmlayabilmesi, izleyebilmesi ve bunlara göre hareket edebilmesini sürekli olarak sağlayacak kurumsal güvenceler
sunar. Hem IPPC Direktifi hem EMAS Tüzük’ü,
çevresel etkilerin takibi, azaltılması ve muhtelif
çevresel sorunlara yönelik çözümler aranmasının
önemine vurgu yapar.
Yukarıda belirtildiği gibi, Eko-Etiketleme
Tüzük’ü (1980/2000), süreçlerden çok ürünlere
odaklanmıştır.
Belirli ürünlere “eko-etiket” verilmesine yönelik gönüllü bir plan oluşturur. Ancak bir eko-etiketin verilip verilmeyeceğine karar
verilirken, üretim sürecinin çevresel etkileri dikkate alınabilir, tüzük ile kirlilik denetimi bu yüzden
bağlantılıdır. Eko-Etiketleme planı, olumsuz çevresel etkilerin azaltılması potansiyeline sahip
ürünlerin desteklenmesini amaçlar. Plan bunu,
tüketicilere rehberlik hizmeti sunmak suretiyle
gerçekleştirir.
Endüstriyel kirlilik kontrolüyle ilgili mevcut
mevzuat incelemesinin Avrupa Birliği düzeyinde
yapıldığını vurgulamak gerekir. Bu incelemenin
merkezinde şunlar bulunur:
• Endüstriyel salımlara ilişkin 21 Aralık
2007 tarihli taslak tasarı48.

Tasarı ve Tebliğ, endüstriyel kirleticilerin düzenlenmesi konusunda sadeleştirilmiş bir çerçeve
ortaya konması çağrısı yapar. Taslak direktif, endüstriyel salımlara ilişkin mevcut yedi direktifi yeniden düzenleyerek tek bir sarih ve tutarlı hukuki
belgede toplayacaktır ve özellikle de IPPC Direktifini içermektedir.
IPPC Direktifi 1997 yılından beri yürürlüktedir ve Avrupa Komisyonu 2 yıl boyunca tüm paydaşlarla, endüstriyel kirlilik ile ilgili mevzuatın ve
bu direktifin çevre ve insan sağlığının korunmasına en yüksek faydayı sağlayabilecek şekilde nasıl
geliştirililebileceğiyle ilgili incelemeler yürütmüştür. Bu incelemelerle, mevcut mevzuatı sadeleştirmiş ve gereksiz idari masrafları kesmiştir. Söz konusu incelemeler sonucu elde edilen bulgular,
mevcut Endüstriyel Kirlilik Kontrolü mevzuatında birçok sonuçlar yaratacak olan taslak direktifi
ortaya çıkarmıştır.

1.3. Yasal Düzenlemeler
Bu bölümde ele alınan beş adet direktifin ve
iki adet tüzüğün temel amaçları ve ilgili belli başlı
Avrupa Topluluğu mevzuatı bahsi, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu bölümde ele alınan mevzuatla
diğer mevzuat arasındaki ilişki, Bölüm 1.4’de
daha ayrıntılı biçimde anlatılmıştır.

• Avrupa Komisyonu’ndan, Avrupa Konseyi’ne, Avrupa Parlamentosu’na, Ekonomik
ve Sosyal Komite’ye ve Bölgeler Komitesi’ne
gönderilen Tebliğ - endüstriyel salımlar konusunda iyileştirilmiş bir politika kurulmasına yöneliktir49.

48 Teklife şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0 844:EN:NOT
49 {COM(2007)844 final} {SEC(2007)1679
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ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ MEVZUATI İLE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİN ÖZETİ
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Mevzuatı
kapsamındaki Direktif/Tüzük
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi
(2008/1/EC)
Bu direktifin amacı bir dizi listelenmiş
faaliyetden ötürü ortaya çıkan kirliliğin
bütünleşik biçimde önlenmesi ve kontrolüdür.
Hava, su ve kara üzerindeki salımların
engellenmesi veya azaltılması ve atıklar
konusundaki önlemleri, çevreyi bir bütün
olarak yüksek koruma altına alabilme adına
ortaya koyar. Bütünleşik bir izin sistemi
getirir, bu sistem listelenen tüm faaliyetler
için gereklidir ve salım kısıtlama değerleri
ve mevcut en iyi yöntemlerin uygulanmasını
içermelidir.

İlgili Diğer Mevzuat
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80/EEC, değiştirilen)
Atık Mevzuatı (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation – Bölüm 4 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf )
Atık Çerçeve Direktifi (2006/12/EC değiştirilen) ve Tehlikeli Atık
Direktifi (91/689/EEC değiştirilen)
Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC değiştirilen)
Atık Yağlar Direktifi (75/439/EEC, 87/101/EEC ve 91/692/
EEC sayılı Direktifler ile değişik ve 2000/76/EC sayılı Direktif ile
kısmen yürürlükten kaldırılmış )
Titanyum Dioksit Endüstrisi Atıkları Hakkındaki Direktifler
(78/176/EEC, 82/883/EEC ve 92/112/EEC) (Bu direktiflerin,
yakında Avrupa Birliği düzeyinde kabul edilecek olan, atıklara
ilişkin yeni taslak direktifle birlikte yürürülükten kalkacağını
belirtmek gerekir)
Su Mevzuatı (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation – Bölüm 5 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC)
Tehlikeli Maddeler Direktifi (2006/11/EC) ve cıva
(82/176/EEC ve 84/156/EEC), kadmiyum (83/513/EEC),
heksaklorosikloheksan (84/491/EEC) gibi belirli maddelerin
deşarjını kontrol eden kardeş direktifleri, Liste I maddelerinin
deşarjı (86/280/EEC değiştirilmiş, 88/347EEC ve 90/415/EEC)
Kimyasallar Mevzuatı (bkz. Handbook for Implementation of
EU Environmental Legislation – Bölüm 8 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Asbest Direktifi (87/217/EEC)
Yatay Mevzuat (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation – Bölüm 2 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi (85/337/EEC,
değiştirilen)
Stratejik ÇED Direktifi (2001/42/EC)
Halkın Katılımı Direktifi (2003/35/EC)
Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/EC)
Raporlama Direktifi (91/692/EEC)

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi
(Endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava
kirliliği hakkında 84/360/EEC sayılı Direktifi
yürürlükten kaldırır)
Bu direktif, diğer amaçlarının yanında,
endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava
kirliliğini engelleme veya azaltma amacı güder;
belli kategorideki tesislerin faaliyetlerine
başlamadan önce yetkilendirilmesi gerektiğini
öngörür; yetkinin verilip verilmeyeceğine
dair genel şartları belirler ve üye devletlerin
yetkilendirme bakımından ek tesis kategorileri
tayin etmesine olanak tanır.
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Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Mevzuatı IPPC Direktifi (2008/1/
EC)
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80/EC)
Diğer Mevzuat başlıkları;
Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi hakkındaki
Konsey Kararı (81/462/EEC)
Ortam Havası Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimine İlişkin
Direktif (96/62/EC)
SOx, partikül madde, kurşun, NOx (1999/30/EC), benzen ve
karbon monoksit (2000/69/EC), ozon (92/72/EEC) ve ağır
metallere (2004/107/EC) ilişkin sınır değerleri belirten direktifler
Sera Gazı salım İzinleri Planı
Ticaret Direktifi (2003/87/EC)
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ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ MEVZUATI İLE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİN ÖZETİ
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Mevzuatı
kapsamındaki Direktif/Tüzük

İlgili Diğer Mevzuat

Ulusal Salım Tavan Değerleri Direktifi
(2001/81/EEC)
Bu Direktif, incelemeler yoluyla, 2010 ve
2020 yıllarını ölçüt almak suretiyle, asitleştirici
ve ötrofikasyona neden olan kirleticileri ve
ozon öncüllerini kısıtlayacak ulusal salım tavan
değerlerini belirler.

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Mevzuatı IPPC Direktifi (2008/1/
EC)
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80/EC)

Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80/EC)
Bu direktif, yerleşik kriterler üzerinden, yakma
tesislerinden kaynaklanan kükürt dioksit,
nitrojen oksitler ve bazı durumlarda da
toz salımlarını düzenleyerek, hava kirliliğini
azaltmayı amaçlar.

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Mevzuatı IPPC Direktifi (2008/1/
EC)
Lütfen, bütünleştirici ve bir dizi direktifi yürürlükten kaldıracak
gözden geçirilmiş bir IPPC Direktifi’nin taslak aşamasında
olduğunu dikkate alınız.

Seveso II Direktifi (96/82/EC, 2003/105/EC
sayılı Direktif ile değişik)
Bu direktif, tehlikeli maddeleri içeren büyük
ölçekli kazaların engellenmesi ve insanlar
ve çevre üzerindeki etkilerinin kısıtlanması
amacını güder.

Su Mevzuatı (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation –Bölüm 5 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC)
Tehlikeli Maddeler Direktifi (2006/11/EC)
Balık Suları Direktifi (2006/44/EC)
Kabuklu Suları Direktifi (2006/113/EC)

Diğer mevzuat
Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi hakkındaki
Konsey Kararı (81/462/EEC); Çevreleyen Hava Kalitesi’nin
Değerlendirilmesi ve Yönetimine İlişkin Direktif (96/62/EC);
SOx, partikül madde, kurşun, NOx (1999/30/EC), benzin
ve karbon monoksit (2000/69/EC), ozon (92/72/EEC), ağır
metal (2004/107/EC) Değer Seviyelerine İlişkin Direktif

Hava Kalitesi (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation – Bölüm 3 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi hakkındaki
Konsey Kararı (81/462/EEC)

Kimyasallar Mevzuatı (bkz. Handbook for Implementation of
EU Environmental Legislation – Bölüm 8 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve
etiketlenmesine ilişkin direktifler (67/548/EEC,
78/631/EEC, 88/379/EEC ve 1999/45/EC);
REACH Tüzük’ü (1907/2006), kimyasalların kayda geçilmesi,
değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin
düzenleme;
Tehlikeli kimyasalların ihracat ve ithalatına ilişkin (304/2003)
sayılı Tüzük;
Biyosidal Ürünler Hakkında Direktif (98/8/EC);
Yatay Mevzuat (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation – Bölüm 2 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Çevresel Sorumluluk Direktifi (2004/35/EC)
Raporlama Direktifi (91/692/EEC)
Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı Tüzük’ü 166/2006
Diğer Mevzuat başlıkları
İşçilerin çalışma güvenliği ve sağlığı konusundaki
iyileştirmelerin teşvikine ilişkin tedbirlerin getirilmesi
hakkındaki Direktif 89/391/EEC
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ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ MEVZUATI İLE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİN ÖZETİ
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Mevzuatı
kapsamındaki Direktif/Tüzük

İlgili Diğer Mevzuat

(EEC) 761/2001/EC sayılı EMAS Tüzük’ü,
196/2006 ve 1791/2006 sayılı Tüzükler ile
değişik.
Bu Tüzük’ün amacı;, çevre üzerinde etkisi
olan kuruluşların çevresel performanslarında,
bunların bir çevre yönetimi ve denetleme
planına katılmalarını sağlayarak, sürekli bir
artışı desteklemektir. Katılımcıların, kendi
sahalarına ilişkin politika, program ve idare
sistemleri kurarak her sahada çevresel
performans denetimi yapması ve sonuçları
kamuya duyurması beklenir. Politikalar,
programlar ve sistemler, Tüzükle uyumun
onayı adına bağımsız biçimde incelenmelidir.

3037/90 numaralı, Avrupa Topluluğu bünyesindeki ekonomik
faaliyetlerin istatistiksel tasnifi hakkında Konsey (EEC) Tüzük’ü

Eko-Etiketleme Tüzük’ü EEC 1980/2000/E.
Bu Tüzük’ün asıl amacı; ürünün yaşam
döngüsü boyuncaki çevresel etkisini azaltacak
temiz teknolojinin üretimi ve kullanımını teşvik
için ve tüketicinin, ürünün çevresel etkisi
hakkında bilgilendirilmesini sağlamak için,
ürünlere eko-etiket verecek bir gönüllü planın
oluşturulmasıyla kirliliği azaltmaktır.

Kimyasallar Mevzuatı (bkz. Handbook for Implementation of
EU Environmental Legislation – Bölüm 8 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)

İlgili Standartlar
ISO 100011
ISO 14001
EN 45012

REACH Tüzük’ü (bkz. Handbook for Implementation of EU
Environmental Legislation – Bölüm 8 http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)
Belirli ürünler hakkındaki eko-etiket kriterlerine ilişkin bir dizi
Avrupa Komisyonu kararı

Yukarıdaki mevzuatla ilgili dikkate alınması
gereken belli başlı Avrupa Komisyonu kararları
şunlardır:
• Büyük kaza riskleri konusunda anketler
(Avrupa Komisyonu Kararları 1999/314/
EC ve 2002/606/EC).
• IPPC’ye ilişkin anketler (1999/391/EC ve
2003/241/EC).
• Avrupa Kirletici Salım Kaydı (2000/479/
EC).
• Eko-Etiketleme Başvuru Harçları (2000/
728/EC).
• EMAS Tüzük’ü uygulanmasına ilişkin rehber (2001/681/EC).
• Topluluğa ait eko-etiketleme çalışma planının ortaya konmasına ilişkin Karar
(2002/18/EC).

Seveso II Direktifi (96/82/EC) iki adet Konsey Kararı’nın çıkmasını sağlamıştır; bunlara göre,
üye devletler söz konusu direktifin gereklilikleriyle ilgili Avrupa Komisyonu’na bilgi sağlayacaktır.
1999/314/EC numaralı Konsey Kararı, direktifle
ilgili 2000 ile 2002 yılları arasındaki dönemi kapsayan faaliyetlere ilişkin bir rapor talep ederken,
2002/606/EC numaralı Konsey Kararı ise üye
devletlerin benzer bir raporu 2003 ile 2005 yılları
arasındaki dönem için yazmasını talep etmektedir.
IPPC Direktifi, üye devletlerin belli başlı raporlar sunmasını gerektirmektedir. Bu raporlar
çevresel raporların standardizasyonu ve rasyonalizasyonuna ilişkin 96/61 sayılı Avrupa Komisyonu
Kararı (1999/391/EC ve 2003/241/EC50 sayılı
Avrupa Komisyonu Kararları ile değişik) uyarınca
anket formatında olabilir. İkinci rapor ise 2003 ile
2005 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır.

50 2003/241/EC: IPPC’ye ilişkin 96/61/EC sayılı Konsey Direktifi ile ilgili ankete İlişkin 31 Mayıs 1999 tarihli ve 1999/391/
EC sayılı Komisyon Kararını Değiştiren 26 Mart 2003 tarihli Komisyon Kararı (91/692/EEC sayılı Konsey Direktifinin
uygulanması)
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Ek olarak, 2000/479/EC numaralı Konsey kararı, üye devletlerin her üç yılda bir IPPC’ye tabi
tesislerden çıkan salımlar hakkında rapor yazmasını istemektedir. Söz konusu karar; raporlanacak
maddeler, gerekli miktarlar ve eşikler hakkında
ayrıntılar da vermektedir.
2000/728/EC sayılı Konsey Kararı (2003/393/
EC ile değişik), eko-etiketleme planıyla ilgili harçların düzeyini belirlemiştir. Söz konusu harçlar asgari seviye olan 300 avro ile azami seviye olan
1.300 avro arasında değişmekteydi. KOBİ’ler konusunda ise (direktifte belirtildiği üzere) bu ücretler %25 oranında düşürülmüştür.
2001/681/EC sayılı Konsey Kararı, EMAS
Tüzük’ünün (761/2001/EC, 196/2006 ve
1791/2006 sayılı Tüzükler ile değişik) uygulanması konusunda rehberlik eder. 2002/18/EC numaralı Konsey Kararı ise 1980/2000/EC sayılı Direktifçe
sağlanan
Avrupa Topluluğu’nun
Eko-Etiketleme Planını ortaya koymaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından 21 Aralık 2007
tarihinde önerilmiş olan endüstriyel salımlar hakkındaki taslak direktifin de mutlaka göz önünde
bulundurulması gerekir. IPPC Direktifi’nin ve ilgili mevzuatın uygulanması mevcut “IPPC incelemesi” göz önünde bulundurularak yapılmalıdır51.
Tasarı, endüstriyel salımlara ilişkin mevcut yedi
direktifi yeniden düzenleyerek tek bir sarih ve tutarlı hukuki belgede toplayacaktır ve özellikle de
IPPC Direktifi’ni içermektedir. İlgili yedi direktif
şunlardır:
• Titanyum dipksit endüstrisi atıkları hakkında 20 Şubat 1978 tarihli ve 78/176/
EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Titanyum dioksit endüstrisi atıklarından
etkilenebilecek çevrenin gözetimi ve izlenmesi ile ilgili usuller hakkında 3 Aralık
1982 tarihli ve 82/883/EEC sayılı Konsey
Direktifi.
• Titanyum dioksit endüstrisi atıklarından
kaynaklı kirliliğin azaltılması ve sonunda
tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik
programların uyumlaştırılması amaçlı
usuller hakkında 15 Aralık 1992 tarihli ve
92/112/EEC sayılı Konsey Direktifi.

• Entegre kirlilik önleme ve kontrolü hakkında 2008/1/EC sayılı Konsey Direktifi.
• Belirli faaliyetlerde ve tesislerde organik çözücüler kullanılmasından kaynaklanan
uçucu organik bileşiklerin salımının sınırlandırılması hakkında 11 Mart 1999 tarihli ve 1999/13/EC sayılı Konsey Direktifi.
• Atıkların yakılması hakkında 4 Aralık 2000
tarihli ve 2000/76/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Belirli kirleticilerin büyük yakma tesislerinden havaya salımlarının sınırlandırılması hakkında 23 Ekim 2001 tarihli ve
2001/80/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifi.

1.4 IPPC’nin Diğer Çevre
Mevzuatlarıyla İlişkisi
Bu kısım, IPPC Direktifi’nin (2008/1/EC)
uygulanmasını etkileyecek veya ondan etkilenecek
olan çevre müktesebatındaki hukuki işlemlerin
ayrıntılarını vermektedir. Aşağıdaki metin, diğer
Avrupa Topluluğu çevre mevzuatı gereksinimlerini özetler; IPPC ile olan bağlantıyı vurgular ve uygulama konusundaki muhtemel yaklaşımları ortaya koyar.

1.4.1 Havaya Salımlar Konusunda Özel
Sınırlar Getiren Direktifler
Bir dizi direktif, havaya yapılan salımlar üzerinde özel denetim sağlamaktadır. Halihazırda
bunların çoğu, ortam havası kalitesinin değerlendirilmesine ve yönetimine ilişkin 96/62/EC
Direktifi’nin tamamlayıcısı niteliğindeki direktiflerdir. IPPC Direktifi’nde ve hava kalitesi hakkındaki münferit kardeş direktiflerde ek hükümler
yer almaktadır. Bu direktifler, IPPC Direktifi uygulanırken dikkate alınmalıdır. IPPC Direktifi;
izin şartlarının, özellikle Ek III’de listenenler de
dâhil olmak üzere, çeşitli kirleticilerin salım sınır

51 Teklife şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0 844:EN:NOT
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değerlerini içermesi gerektiğini belirtir. Ek III,
başlıca hava kirletici maddelerin listesini sunmaktadır. Bunların birçoğu için salım sınırları ortaya
koyan ayrı direktifler vardır. İzin verilen tesislerin
işletmecileri bu sınırlara uymalıdır. Bu, IPPC
doğrultusundaki Mevcut En İyi Teknikler (BAT)
değerlendirmesi sürecinde ortaya çıkabilecek daha
katı gerekliliklere halel getirmeden, asgari gerekliliklerin tüzüklerde belirtilmesini de içerir. Böyle
bir yaklaşımın kullanılabileceği temel direktifler
aşağıda özetlenmiştir.

1.4.2 Büyük Yakma Tesisleri Direktifi
(2001/80/EEC, değiştirilen )
Bu direktif, kullanılan yakıt türüne bakılmaksızın,
50 MW veya üzeri seviyede termal girdi
oranına sahip büyük yakma tesislerinin işletim
denetimlerini ortaya koymaktadır. Direktif üye
devletleri, mevcut tesislerde salım tavan değerlerine
ve bunlara tekabül eden yüzde indirimlerine dayalı
salım azaltıcı programlar geliştirmeye zorunlu
kılar (Mad. 3). Direktifin I ve II No’lu Ek’lerinde
belirtilmiş olan bu değerlerin amacı; sülfür dioksit
(SO2) ve azot oksitlerin (NOx) salımlarını azaltarak
veya sınırlandırarak ve özellikle yeni tesislerden
toz salımını kısıtlayarak, asit yağmurunun ana
nedenlerinden birinin üstesinden gelebilmektir.
Bunlar yapılırken IPPC Direktifi’ne halel
getirilmemesi ve NEC Direktifi’nin göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Mevcut tesisler,
kademeli azaltımlara ve her bir üye devlette
farklılık gösteren sınırlara sahip olan toplam
ulusal salım tavan değerlerine tabidir. Üye
devletler 1 Temmuz 1990 tarihi itibarıyla,
mevcut tesislerden kaynaklanan yıllık toplam
ulusal SO2 ve NOx salımlarını bu tavan değerler
doğrultusunda kademeli olarak azaltmaya
yönelik programlar oluşturmak zorundadır.
Münferit yetkilendirmelere uygulanabilen yeni
tesislere yönelik salım sınırları tanımlanmıştır ve
bu sınırlar, III ila VII No’lu Ek’lerin A veya B
bölümleriyle uyum içindeki bir ruhsatlandırma
rejimine tabidir (Madde 4). SO2 NOx ve toz için
salım sınırları belirlenmelidir.
Aday ülkeler, ulusal salım tavan değerleri benimsemek adına bir mekanizma yaratmalı ve bu
değerleri karşılamak amacıyla planlar geliştirmesi
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için bir veya daha fazla kuruma sorumluluk vermelidir. Avrupa Birliği’nin çevre politikasındaki
gelişmeler göz önünde bulundurulursa,; bu mekanizmanın, kapsanacak farklı tavan değerler ve kirletici türlerine izin verecek esneklikte olması önerilir. Bu, tavan değerleri belirleyecek ve bunlara
nasıl ulaşılacağını tanımlayacak tüzüklerin kabülüne yönelik hükümler getirilmesiyle başarılabilir.
Mevcut tesislere yönelik tavan değerlerin, katılım
sürecinde müzakere edilmesi gerekebilir.
Endüstriyel salımlar hakkındaki taslak direktifin, Büyük Yakma Tesisleri Direktifi de dâhil olmak üzere, bir dizi direktifi birleştireceği ve yeniden düzenleyeceği unutulmamalıdır. Taslak, Avrupa Birliği çapında zararlı endüstriyel salımların
azaltılması ve böylece çevre ve insan sağlığının iyileştirilmesi açısından, Mevcut En İyi Teknikler’in
uygulanmasını teşvik eder. Yalnızca büyük yakma
tesisleri için bile yıllık 7-28 milyar avroluk bir fayda sağlanır ve bunlara erken ölüm vakası sayısındaki 13.000’lik azalma ve 125.000 yıllık yaşam
süresinin kurtarılması da dâhildir.

1.4.3 Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC)
Direktif, hava kirliliğini kontrol amacıyla atık
yakma tesislerinin izinleri, tasarımı, ekipmanı ve
işletimi konularını düzenler. Bu tür tesislerin işletmecileri tarafından yapılacak olan izleme, denetleme ve raporlama çalışmalarına yönelik gereklilikleri ortaya koyar ve tesisin nominal kapasitesine
dayalı farklı salım sınır değerlerini belirler. Bu direktif, önleme ve önlemenin uygulanabilir bir seçenek olmaması durumunda, tehlikeli atıkların
yakılması sonucu ortaya çıkan hava, toprak ve su
kirliliğine bağlı, çevre ve insan sağlığı üzerinde
oluşan olumsuz etkileri azaltma konusunda tedbir
ve usuller getirir. Direktif, tehlikeli atık yakma tesislerinin işletim koşullarını ve salım sınır değerlerini ortaya koyar. Avrupa Komisyonu Kararı
98/184, üye devletlerin direktifin uygulanması
hakkında Avrupa Komisyonu’na sunacağı rapora
yönelik dolduracakları bir anket ortaya koyar.
Endüstriyel salımlar hakkındaki taslak direktifin, Atık Yakma Direktifi’ni de içeren bir dizi direktifi birleştirip yeniden düzenleyeceğini belirtmek gerekir.
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1.4.4 Ortam Havası Kalitesi Direktifleri
Hava kalitesi yönetimiyle ilgili en önemli belge, Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi’dir (96/62/
EC). Bu direktif, yeni ortam havası kalite standartlarının ve hedeflerinin belirlenmesini, hava
kalitesinin değerlendirilmesini, topluma bilgi verilmesini ve hava kalitesini sürdürecek programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır. Çeşitli ortam havası kirleticileri için “sınır değerler” ve “alarm eşikleri” (bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation –Bölüm 3 http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
handbook/handbook.pdf ), yeni kardeş direktifler
yoluyla tanımlanacaktır. İlk kardeş direktif, kükürt dioksit, azot oksitler, partikül maddeler ve
kurşuna yönelik olandır (1999/30/EC). İkincisi,
benzin ve karbon monoksite ilişkin gereklilikleri
içerir (2000/69/EC). Direktif 1999/30/EC, kükürt dioksit ve partikülleri, azot dioksit ve kurşunu kapsamaktadır. Ek olarak, Direktif 2004/107/
EC da arsenik, kadmiyum, cıva, nikel ve polisiklik
aromatik hidrokarbonları kapsar. Hava Kalitesi
Çerçeve Direktifi’ne ve onun kardeş direktiflerine
göre oluşturulmuş hava kalitesi standartları, tesisler için IPPC izinlerinin verilmesi sırasında dikkate alınmalıdır. Benzer biçimde, Ulusal Salım
Değerleri’ne ilişkin Direktif (2001/81/EEC) göz
önünde bulundurulmalıdır.

1.4.5 Tehlikeli Maddeler Direktifi
(2006/11/EC) ve Kardeş Direktifleri
Bu direktif, Su Kalitesi Çerçeve Direktifi’nde
(2000/60/EC) öngörülen rejim kapsamında ele
alınmalıdır; Direktif 2006/11/EC, tehlikeli maddelerin iç sulara, kıyı sularına ve kara sularına deşarjının önlenmesi veya azaltılması için bir çerçeve
oluşturur. Direktif eklerinden biri, tehlikeli madde
gruplarına ait liste I ve liste II’yi içermektedir.
Hem Liste I hem Liste II’de yer alan maddelerin
deşarjı, yetkili makamlardan alınacak ön izine tabidir. Liste I maddeleri için kontroller, aşağıdaki
kardeş direktiflerde tanımlanmıştır: Direktif

82/176/EEC (klor-alkali elektroliz endüstrisinden
yapılan cıva deşarjı); Direktif 84/156/EEC (cıvanın diğer deşarjları); Direktif 83/513/EEC (kadmiyum); Direktif 84/491/EEC (heksaklorosikloheksan); ve bir dizi ek maddeyi kapsayan diğer üç
direktif (86/280/EEC, 88/347/EEC ve 90/415/
EEC). Üye devletler bu tehlikeli maddelerin deşarjının kontrolünde salım standartlarını belirlerken
isterlerse Avrupa topluluğu sınır değerlerini, isterlerse kardeş direktiflerde belirlenmiş olan kalite
hedeflerini referans alabilirler. Üye devletler Liste
II’deki maddelerin kontrolüne yönelik, uygulamaya geçilmesine dair süre bitimleri belli olan kirlilik
azaltıcı programlar oluşturacaklardır.

1.4.6 IPPC Direktifi (2008/1/EC)
Bu direktif, Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin
(2006/11/ECE) “izin alma” gerekliliklerinin yerine geçecektir. Su Çerçevesi Direktifi (2000/60/
EC) kademeli olarak Tehlikeli Maddeler
Direktifi’nin yerinin alacaktır. IPPC Direktifi
Madde 20(1)’e göre, Tehlikeli Maddeler
Direktifi’nin gereklilikleri, IPPC rejimine tabi tutulacakları zamana kadar, mevcut tesislerde uygulanmaya devam edecektir. Tehlikeli Maddeler Direktifi ayrıca, IPPC Direktifi kapsamı dışında kalan tesislerde uygulanmaya devam edecektir. IPPC
Direktifi’nin uygulanmasıyla ilgili olarak; Tehlikeli Maddeler Direktifi’ne (2006/11/EC) kardeş
direktiflerde tanımlanan salım sınırlarının ve çevresel kalite standartlarının, IPPC izin şartlarına
yönelik asgari gereklilikleri karşılayacak şekilde
belirlenmesi sağlanmalıdır. Ancak, IPPC Direktifi
ve ilgili mevzuatın uygulanması, mevcut “IPPC
incelemesi” göz önünde bulundurularak yapılmalıdır Avrupa Komisyonu 21 Aralık 2007 tarihinde, endüstriyel salımlarla ilgili bir direktife yönelik tasarıyı kabul etmiştir52. Tasarı, endüstriyel salımlara ilişkin mevcut yedi direktifi yeniden düzenleyerek tek bir sarih ve tutarlı hukuki belgede
toplayacaktır ve özellikle de IPPC Direktifi’ni
içermektedir.

52 Teklife şu bağlantıdan ulaşılabilir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:52007PC 0844:EN:NOT
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1.4.7 Su Çerçeve Direktifi (2000/60/
EC)
Su Çerçeve Direktifi, (2000/60/EC), su kaynaklarının yönetiminde önemli değişikliklere yol
açacaktır (bkz. Handbook for Implementation of
EU Environmental Legislation – Bölüm 5 http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/
handbook.pdf). Su Çerçevesi Direktifi, su kaynaklarının idari veya siyasi sınırlar temelinde değil,
nehir havzaları temelinde yönetilmesini gerektirmektedir. Her bir nehir havzası bölgesi için bir
“nehir havzası yönetim planı” hazırlanacaktır ve
suyun iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla periyodik olarak güncellenecektir. Kirlilik kontrolüne
ortak bir yaklaşım öngörülmekte olup bunun gerçekleşebilmesi için üye devletlerin, hem nokta
kaynaklardan gerçekleşen salımların kontrolüne
yönelik sınır değerlerini hem de salımların su kaynaklarına yaptığı kümülatif etkiyi sınırlandırmaya
yönelik çevresel kalite standartlarını programlarına almaları gerekmektedir. Bu direktif tarafından
ortaya konacak yeni standartlar, mevcut direktiflerdeki belli başlı kullanımlar için gerekli olacak
su kalitesi standartlarının yerini alacaktır. Söz konusu direktifler şunlardır: Yüzey (İçme) Suları Direktifi (75/440/EEC), Kabuklu Suları Direktifi
(2006/113/EC), Balık Suları Direktifi (2006/44/
EC), Yeraltı Suyu Direktifi’dir (80/68/EEC). Su
Çerçeve Direktifi’ne göre belirlenecek su yönetimi
ve düzenleme rejimi ile IPPC kapsamındaki IPPC
usullerinin uygulanması arasında bağlantılar kurulmalıdır. Bu bağlantılar bilhassa, IPPC izinlerinin verilmesi esnasında nehir havzası yönetim
planlarının gerekliliklerinin yeterince göz önünde
bulundurulmasını sağlamaya ve IPPC izin şartları
belirlenirken Su Çerçeve Direktifi’nde ortaya konan salım sınırlarına ve su kalitesi gerekliliklerine
uyulmasını sağlamaya yönelik olmalıdır. Stratejik
ÇED Direktifi’ne de ayrıca önem verilmelidir
(2001/42/EC).

1.4.8 Su Kalitesi Gereklerini Belirleyen
Direktifler
Yukarıda da belirtildiği üzere, su kalitesi gereklerini tanımlayan bir dizi direktif bulunmaktadır.
Bunlar, Tehlikeli Maddeler Direktifi’ne (2006/11/
EC) bağlı kardeş direktifler halinde ya da belirli
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kullanıma yönelik suların (örneğin, kabuklu suları) kalitesi hakkındaki bağımsız direktifler halinde
olabilir. Bu direktiflerden bazıları, yukarıda da değinildiği üzere, ya Su Çerçevesi Direktifi uyarınca
büyük ölçüde değişikliğe uğratılacaktır ya da yeni
gereklilikler doğrultusunda bunların yerine yenileri getirilecektir. Ancak, IPPC ’nin temel konumu
sabittir yani bir IPPC izin rejimi kapsamında uyulması gereken çeşitli Avrupa Topluluğu su kalitesi
standartları olacaktır. örneğin çeşitli Avrupa Topluluğu su kalitesi standartları oluşturulup IPPC rejimi uyarınca, bu standartlara özen gösterilecektir.

1.4.9 Yüzme Suları Direktifi (2006/7/
EC)
Bu direktif, yüzme suları kalitesi için gereklilikleri tanımlayarak, yüzme alanlarının toplum
sağlığı ve konforu açısından değerini koruma
amacını taşımaktadır. Direktif, yüzme suları kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılacak olan çeşitli fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreleri ve asgari örnekleme sıklıklarını içerir. Direktifin temel amacı atık suların yüzme sularına deşarjını sınırlandırmak olduğu için, IPPC
Direktifi’nden (2008/1/EC) büyük ölçüde bağımsız biçimde uygulanabilir. Ancak, belirtilen su
kalitesi gerekleri IPPC izinleri bakımından çevresel kalite standartları statüsünde olduğu için,
IPPC rejimi kapsamındaki tesislerin izin koşulları
belirlenirken bunların dikkate alınmasını sağlayacak bir bağlantı da kurulmalıdır.

1.4.10 Nitrat Direktifi (91/676/EEC)
Bu direktif, tarım alanlarında inorganik gübre
ve çiftlik gübresinin uygulanması ve depolanması
sonucunda meydana gelebilecek su kirliliğinin
azaltılması veya önlenmesi amacını taşımaktadır.
Direktif, hem içme suyu kaynaklarının korunmasına hem de tatlısular ve deniz sularının ötrofikasyonu şeklinde ortaya çıkabilecek daha büyük çaptaki ekolojik zararın önlenmesine yöneliktir. Üye
devletler, nitratlar yüzünden kirlenmiş olan suları
teşhis etmeli ve bu şekilde teşhis edilen suların geçtiği ve kirlettiği bilinen toprakların tamamı belirlenip “hassas bölgeler” olarak tanımlanmalıdır. Bundan sonra, hassas bölgelerle ilgili eylem programları oluşturulmalıdır. Bu programlar, bazı gübre çe-
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şitlerinin uygulanmasının yasak olduğu dönemler
ve uygulanan gübrelerin miktarı üzerindeki kısıtlamalar da dâhil olmak üzere, belirli zorunlu tedbirleri içermelidir. Böylesi bölgeleri etkileme potansiyeline sahip IPPC tesisleri yetkilendirilirken, nitrata hassas bölgelere yönelik eylem programlarının
ve diğer gerekliliklerin dikkate alınmasını sağlayacak bir bağlantı da bulunmalıdır.

1.4.11 Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi
(91/271/EEC, 98/15/EC sayılı Direktif
ile değişik)
Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi, tatlı sular,
haliç suları ve kıyı sularının; “kentsel atık su” olarak adlandırılan evsel atık su, endüstriyel atık su
ve akan yağmur suyuyla kirletilmesinin azaltılması amacını taşır. Direktif, kentsel atık suyun toplanması, arıtımı ve deşarjı konularında asgari standartlar ortaya koyar. Farklı büyüklükteki şehir ve
köyler için farklı gereklilikler belirlenmiştir. Kısaca, belli büyüklüğün üzerindeki tüm şehir ve köyler lağım toplama sistemleri kurmak ve bu sistemlere giren atık sulara (ikincil bir çöktürme ile biyolojik arıtımı da içeren) “ikincil arıtım”ı sağlamak
zorundadırlar. Direktifte yer alan kriterlere göre
üye devletler tarafından belirlenmiş (ötrofikasyona maruz kalan sular gibi) özellikle hassas bölgelere yapılan deşarjlar konusunda daha yüksek standartlara ihtiyaç vardır. Bu direktif salım sınır değerlerini ve ikincil ve üçüncül arıtma tesislerinden
yapılan deşarjlar için asgari yüzde indirimleri belirler. Direktif ayrıca üye devletlerin, atık su arıtımının daha düşük seviyede tutulabileceği daha az
hassas kıyı ve haliç alanlarını belirlemesini sağlar.
Direktif böyle alanlar için, “birincil arıtım”ı (askıdaki organik katıların çökeltilmesini içeren fiziksel ve/veya kimyasal bir işlemi) ve doğanın olumsuz etkilenmemediğine dair kanıtları asgari gereklilik olarak belirler.
Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi’nin hükümleri, IPPC Direktifi’nden (2008/1/EEC) bağımsız
olarak aktarılıp uygulanabilir. Ancak; hassas veya
daha hassas bölgeler tespit edilirken, izin koşullarının unsurlarından olan salım sınır değerlerinin
ve diğer teknik tedbirlerin dayanması gereken
mevcut en iyi tekniklerin belirlenmesinde, yerel
faktörler dikkate alınmalıdır. Kentsel Atık Suların
Arıtımı Direktifi’nin bir başka unsuru da, toplayı-

cı sistemlere yapılacak endüstriyel deşarjların, ön
düzenlemelere ve/veya özel yetkilendirmelerin
yanı sıra, eklerde belirtilen ön arıtım biçimlerine
de tabi olmasıdır. Sonuç olarak ortaya çıkan her
türlü arıtım çamuru, çevresel açıdan kabul edilebilir bir yolla güvenli olarak tasfiye edilmelidir. Yiyecek ve içecek endüstrisindeki özel bazı sektörlerin doğrudan alıcı sulara deşarj edilen biyobozunur endüstriyel atık suları da bir ön izine tabi tutulacaktır. İlgili endüstriyel tesislere IPPC izinleri
verilirken, bu gerekliliklerin karşılanması ile ilgili
kontroller dikkate alınmalıdır.
Atık Çerçeve Direktifi (2006/12/EC, Konsey
Direktifleri 91/156/EEC ve 91/692/EEC sayılı
Konsey Direktifleri ve 96/350/EC sayılı Avrupa
Komisyonu Kararı ile değişik). Bu direktif, Avrupa Birliği bünyesindeki atık yönetimi ve üretimi
konusunda bir çerçeve ortaya koyar. Direktif, üye
devletlerin atık üretiminden kaçınmalarını, bundan kaçınamadıkları durumlarda da atıkların geri
dönüşüm, yeniden kullanım ve ıslah da dahil olmak üzere geri kazanımını ve enerji kaynağı olarak kullanılmalarını teşvik etmelerini gerektirir.
Bunun teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde atıklar, çevresel etkiye meydan
vermeyecek veya azaltacak şekilde tasfiye edilmelidir. Aynı ilkeler, IPPC Direktifi’nin ilgili tesislerin
işletmecilerinin temel yükümlülüklerini belirleyen genel ilkelerinde de yer alır. Ayrıca, Ek I’de belirtildiği üzere IPPC Direktifi’nin kapsamında,
aynı zamanda Atık Çerçeve Direktifi uyarınca düzenlenmiş olan bir dizi tesis de bulunmaktadır. Bu
tesisler şunlardır:
• Tehlikeli atıkların tasfiyesi için tesisler.
• Tehlikeli atıkların geri kazanımı için belirli
tesisler.
• Atık yağlarıntasfiyesi için tesisler.
• Kentsel atıkların yakılması için tesisler.
• Tehlikesiz atıkların biyolojik veya fizikokimyasal arıtımı için geniş çaplı tesisler.
• Büyük, düzenli atık depolama sahaları.
Sonuç itibarıyla bu kategorilere giren tesisler
her iki rejimin de gerekliliklerini karşılamalıdır.
İdeal olarak bunun tek bir izin sistemiyle yürümesini sağlayan bir mekanizma oluşturulabilir.
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Atıklara ilişkin taslak direktifin, bu direktifin
yerine geçeceği ve mevcut sistemde birtakım değişiklikler yapacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, titanyum dioksit endüstrisiyle ilgili olan diğer direktifleri de yürürlükten kaldıracaktır.
(Tasarı metnine şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0667
:FIN:EN:PDF)

1.4.12 Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/
EEC, 94/31/EC sayılı Konsey Direktifi
ile değişik)
Bu direktif, tehlikeli atıkların tasfiyesine yönelik (Atık Çerçeve Direktifi’nde belirtilene ek olarak) kontroller ortaya koyar. Belli durumlar dışında, farklı kategorilerdeki tehlikeli atıkların kendi
içlerinde ve tehlikesiz atıklarla karıştırılmasını yasaklamaktadır (bkz. Düzenli Depolama Direktifi
99/31/EC, atık sahasına bir arada boşaltımın gelecekte yasak edilmesine ilişkin). Ayrıca, Atık Çerçeve Direktifi genel hükümlerinin ötesine geçen,
ayrıntılı izin ve kayıt tutma gereklilikleri de getirir.
Atık Çerçeve Direktifi ve Tehlikeli Atık Direktifi’nin uygulanması, IPPC Direktifi’nin (2008/1/
EC) uygulanmasıyla da ilişkilendirilmeli ve bu sayede, tehlikeli atıkları üreten ve onları arıtan tesisler üzerinde uygun kontroller uygulanmalıdır.

1.4.13 Atık Yağlar Direktifi (75/439/
EEC, 87/101/EEC ve 91/692/EEC
sayılı Direktifler ile değişik ve Direktif
2000/76/EC sayılı Direktif ile kısmen
yürürlükten kaldırılmış)
Bu direktifin amacı, atık yağların, doğaya zarar
verilmeden toplanmasına, arıtımına, depolanmasına ve tasfiyesine ilişkin uyumlu bir sistem yaratmaktır. Üye devletlerden, atık yağların işlenmesini veya tasfiyesini ilgilendiren faaliyetlerin kaydı,
izni ve denetimi için sistemler kurmaları istenir.
Atık yağların yönetimi konusunda en büyük öncelik rejenerasyona verilirken bunu, yakma, yok
etme veya kontrollü depolama veya tasfiye izler.
Atık yağların toplanması ve tasfiyesinin insanlara
ve çevreye zararlı olmadığından emin olunması
konusunda üye devletlere yüklenmiş genel bir görev vardır. Teknik ve ekonomik açıdan uygunluk
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sağlanmışsa üye devletlerin rejenerasyona (baz
yağı üretimine) öncelik vermeleri gerekmektedir.
Eğer bu uygun değilse, direktif, atık yağların yakılması için yerine getirilmesi gereken belli başlı
şartlar belirtmiştir. Rejenerasyona tabi tutulmayan veya yakılmayan atık yağlar ise güvenli biçimde yok edilmeli ya da depolanmalı veya kontrollü
şartlar altında tasfiye edilmelidir. Atık yağ yakan
belli bir büyüklüğün üzerindeki tesisler ağır metal, klor ve flor hakkında direktifin koyduğu salım
sınırlarını gözetmelidir. Bu direktifin bazı hükümleri, örneğin suya yapılan deşarjlar ve havaya
yapılan salımlara ilişkin olanları, ilgili tesisler için
IPPC izini verilmesinde de geçerli olacaktır. Bu
gereklilikler ve IPPC izinlerindeki şartlar arasında
bir bağ kurulması gerekecektir.

1.4.14 Titanyum Dioksit Endüstrisi
Atıkları Direktifleri, (78/176EEC,
82/883/EEC ve 92/112/EEC)
Bu direktifler, titanyum dioksit endüstrisi
atıklarının yol açtığı kirliliğin önlenmesi ve azaltılmasıyla ilgilidir. IPPC Direktifi açısından, titanyum endüstrisi atıkları hakkındaki direktifler
de kanunlara asgari standartlar olarak konacak ve
mevcut en iyi tekniklerin gerektirebileceği daha
katı yükümlülükleri bozucu nitelikte olmayacaktır. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki atıklar hakkında yeni taslak direktif (yakında kabul edilmesi
beklenmektedir), titanyum dioksit konusundaki
tüm mevzuatı yürürlükten kaldıracaktır. Endüstriyel salımlar hakkındaki taslak direktifin, üç adet
titanyum dioksit direktifi de dâhil olmak üzere,
bir dizi direktifi birleştirip yeniden düzenleyeceği
dikkate alınmalıdır.

1.4.15 Düzenli Depolama Direktifi
(99/31/EC)
Düzenli Depolama Direktifi, atık depolama
sahalarının işletimi ile ilgili standartlar ortaya koyar. Direktifin hükümleri, sahaların açılmasını,
yönetimini, kapanmasını, izlenmesini ve atık depolama sahasının atık kabul edebilirliğini kapsamaktadır. Bu direktif özellikle, atıkların ön arıtımı, organik atıklar konusundaki sınırlamalar ve
tehlikeli atıkların ve kentsel atıkların “birlikte tasfiyesi” hakkındaki kısıtlamalara ilişkindir. Atık
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Depolama Sahası Direktifi, söz konusu sahaların
işletmecilerine verilen IPPC izinlerine yansıtılması
gereken asgari teknik gereklilikleri belirtmektedir.

1.4.16 Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi
(2003/4/EC)
Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi, üye devletler
arasında, çevresel bilgilerin sistematik olarak mevcut ve topluma yayılmış olmasının garanti altına
alınması amacını gütmektedir. Edinilebilen topluma açık bilgiler arasında, çevre hakkında ulusal,
bölgesel ve yerel mevzuat; çevre politikaları hakkında bilgiler, programlar ve planlar; çevrenin durumu hakkında (her dört yılda bir yayınlanacak)
raporlar; çevreye etkisi olan faaliyetler hakkındaki
veriler, çevresel yetkilendirme ve anlaşmalar, çevresel etki çalışmaları ve risk değerlendirmeleri bulunmaktadır. Böylelikle, özellikle planlama, ÇED,
işletim, ruhsatlandırma ve salımlar gibi bir dizi
endüstriyel kirlilik kontrolü unsuru hakkındaki
bilgiye bu direktif sayesinde ulaşmak mümkün
olacaktır.

1.4.17 Avrupa Kirletici Salım ve
Taşınım Kaydı Oluşturulmasına ilişkin
(166/2006) Sayılı Tüzük
Bu Tüzük, Avrupa Birliği düzeyinde, topluma
açık elektronik bir veri tabanı biçiminde bir kirletici salım ve taşınım kaydı (PRTR) ortaya koymaktadır. Toplum bu kayıda internet üzerinden
ücretsiz olarak ulaşabilecek ve burada geniş bir
bilgi yelpazesi bulabilecektir (kirleticinin türü,
coğrafi konumu, etkilenen çevre, kaynak tesis vs.).
Kayıt, özel faaliyetlerden kaynaklanan ve belirli eşik değerleri aşan salımlar söz konusu olduğunda, kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salınması, atık ve kirleticilerin taşınması, hakkında bilgiler içerecektir. Kayıt ayrıca, nakliye gibi yayılı kaynaklardan salınan kirleticileri de kapsayacaktır.
Ek II’de, kayıt kapsamındaki atık ve kirleticilerin bir listesi mevcut olup sera gazları, asit yağmuruna yol açan kirleticiler, ozon tabakasını incelten
maddeler, ağır metaller ve dioksinler de buna
dâhildir. Ek I; elektrik santralleri, madencilik, taş
ve metal işleme endüstrileri, kimya tesisleri, kâğıt
ve kereste endüstrileri ve atık ve atık arıtım tesisle-

rinin de dahil olduğu özellikle IPPC Direktifi’nin
kapsadığı faaliyetleri içerir. Listelenmiş faaliyetlerin işletmecileri üye devletlere bu faaliyetler ve sonuçta ortaya çıkan kirletici maddelere ilişkin olarak düzenli rapor sunmak durumundadır.

1.4.18 Çevresel Sorumluluk Direktifi
(2004/35/EC)
Bu direktif, Avrupa Topluluğu seviyesinde koruma altında olan su ortamına ve türlere ve doğal
yaşam alanlarına verilen doğrudan veya dolaylı zararları kapsamaktadır. Sorumluluk ilkesi, söz konusu faaliyet ve zarar arasında doğrudan bir sebep
sonuç ilişkisinin kurulabildiği mesleki faaliyetlerin yol açtığı çevresel zarar ve yakın zarar tehdidi
için geçerlidir, ilk sorumluluk planı, direktif Ek
III’te listelenmiş olan tehlikeli veya potansiyel tehlike arz eden mesleki faaliyetler için geçerlidir.
Bunların arasında, IPPC lisansı gerektiren endüstriyel faaliyetler, ağır metalleri suya ve havaya deşarj eden faaliyetler, tehlikeli kimyasal maddeler
üreten tesisler, (düzenli depolama alanları ve yakma tesisleri dâhil olmak üzere) atık yönetimi faaliyetleri ve genetiği değiştirilmiş organizmalar ve
mikroorganizmalarla ilgili faaliyetler bulunmaktadır. Bu ilk plana göre, işletmeciler hatalı olmasalar
bile sorumlu tutulabilirler.
İkinci sorumluluk planı ise, Avrupa Topluluğu
mevzuatınca korunan türler ve yaşam alanlarına
karşı bir zarar veya yakın zarar tehdidi olması durumunda, Ek III’de listelenenler dışındaki mesleki
faaliyetler için geçerlidir. Bu durumda, işletmeciler yalnızca hatalı ve ihmalkâr davrandıkları hallerde yükümlü addedilecektir. Çevresel zarara ilişkin yakın bir tehdit olması durumunda, her bir
üye devletin belirleyeceği yetkili kuruluş, söz konusu işletmeciden (potansiyel kirletici) gereken
önleyici tedbirleri almasını isteyecek veya bu tedbirleri kendisi alıp, yapılan masrafları ileri bir tarihte tahsil edecektir. Çevresel zararın gerçekleşmiş olması halinde, ilgili işletmeciden, gereken
geri kazanım tedbirlerini alması istenecektir.
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1.4.19 Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) Direktifleri (85/337/EEC ve
97/11/EC)
Bu direktifler uyarınca, çevreyle ilintili belli
projelerin etkileri hakkında, söz konusu projelerin
geliştirilmesi için verilecek izinden önce bir çevresel değerlendirme yapılmalıdır, böylelikle projenin etkileri henüz karar verme aşamasındayken ele
alınmış olur. Proje geliştiricisi, teklifler konusunda düzenleyici makamlara danışmalı ve bunlara
çevresel değerlendirme konusunda bir rapor hazırlamalıdır. Bu rapor ayrıca danışanların ve toplumun teftişine açık olmalıdır. Direktiflerin getirdiği zorunluluklar asli olmaktan ziyade usulendir
ve üye devletlerin, çevreye zarar veren projeleri
onaylamayı reddetmelerini gerektirmez.
IPPC Direktifi kapsamındaki tüm tesisler bir
çevresel etki değerlendirmesini gerektirmez. Ancak, IPPC Direktifi’nin (2008/1/EC) 1. Maddesi,
IPPC’nin uygulanmasının, ÇED Direktifi’ni engelleyici nitelikte olmaması gerektiğini belirtmektedir. Diğer bir deyişle, bir faaliyet ayrıca IPPC’ye
de tabi olsa ÇED Direktifi’nin gereklilikleri karşılanmaya devam edilmelidir. Ayrıca, Madde 9(2),
ÇED sürecinde elde edilen ilgili her türlü bilginin
IPPC izin sürecinde dikkate alınması gerektiğini
belirtir. ÇED Direktifi (85/337/EEC; 97/11/EC
ve 2003/35/EC ile değişik), üye devletlerin ÇED
ve IPPC için, üzerinde mutabık kalınmış tek bir
usul belirleyebileceğini belirtir.

1.4.20 Seveso II Direktifi (96/82/EEC,
2003/105/EC ile değişik, ayrıca bkz.
2001/792/EC sayılı Konsey Kararı)
Seveso II Direktifi, tehlikeli maddeler içeren
büyük endüstriyel kazaların engellenmesi ve gerçekleşen kazanın sonuçlarının sınırlandırılması
için çeşitli denetimler sağlar. Direktif, tehlikeli
maddeler kullanan endüstriler için güvenlik raporları ve acil durum planlarının hazırlanmasına
ilişkin hükümleri içerir. Ayrıca, bir tesisin işletimini, güvenlik tedbirlerinin ciddi bir şekilde yetersiz kalması durumunda yasaklar. Bu direktifin
yetkilendirme usulleri ile IPPC Direktifinin izin
verme usullerinin ilişkilendirilmesi için bir kapsam mevcut olabilir; bu sayede, ikili talepler tek
bir uygulama ile karşılanmış olur; özellikle aynı
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kurumun düzenleyici makam olduğu durumlarda
bu geçerlidir. Bu durum, her iki rejime de tabi
olacak tesislerin yerlerinin tayininde önem arz
eder. Değiştiren 2003/105/EC sayılı Direktif; madencilikle ilgili depolama ve işleme faaliyetlerini
tek bünyede birleştirerek, piroteknik maddeleri,
havai fişek üreticilerini de dahil edecek şekilde yeniden tanımlayarak ve karsinojenik madde düzeylerinde değişiklik yaparak direktifin kapsamını genişletir.

1.4.21 Çevre Yönetimi ve Denetleme
Planı (EMAS) Tüzük’ü 761/2001/
EC (196/2006 ve 1791/2006 sayılı
Tüzükler ile değişik)
Tüzük 761/2001/EC, kuruluşların, kendilerine ait bir ya da birden fazla sahayı, bir Avrupa Birliği Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı’na
(EMAS) kaydettirmelerini sağlayacak gönüllülük
esasına dayalı bir sistem ortaya koyar. Kuruluşlar,
kaydolabilmek için çeşitli gereklilikleri karşıladıklarını kanıtlayabilmelidir; bunlar arasında, bir iç
çevresel yönetim sisteminin (EMS) kabul edilmesi de vardır. Üye devletler, uygun sahaları kaydettirecek yetkili makamları tespit etmeli ve çevresel
doğrulayıcıların akreditasyon ve denetimi için bir
sistem kurmalıdır (EMAS kapsamındaki şirketlerin çevresel bildirimlerini bu kurumlar tasdik edecektir). IPPC Direktifi ile ilişkilendirilmesi için
resmi gereklilik bulunmamakla birlikte, düzenleyicilerin EMAS sertifikasını dikkate almaları sayesinde bazı düzenlemeler yapılması mümkün olabilir; örneğin, IPPC uyarınca zorlayıcı önlemler
planlanırken…

1.4.22 Madencilik Direktifi (2006/21/
EC)
Yer altı kaynaklarının çıkarılması, işlenmesi ve
depolanmasıyla ilgisi olan endüstriler ve taş ocaklarının çalışmasında, ortaya çıkan atıkların belirli
kurallara göre uzmanlaşmış tesislerde yönetildiğinden emin olunmalıdır. Bu tür tesislerin işletmecileri, kendi işletmelerinin yarattığı çevresel zarar bakımından, Çevresel Sorumluluk Direktifi
(2004/35/EC) uyarınca yükümlülük altındadır.
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Maden işletmecileri, yetkili makamlardan izin
almalı ve direktifin hükümlerine uymalıdır. Ayrıca, izin başvuruları ile ilgili karar alma sürecine
toplumun dâhil edilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda hükümler bulunmaktadır. Yeni atık tesislerinin kurulması veya mevcut atık tesislerinin
konumunun, fiziksel takip ve teftişinin değiştirilmesi ve kapandıktan sonraki zorunlu düzenlemeler üzerinde geçerli olan bir dizi şart bulunmaktadır. A tesisleri adı verilen tesislerin işletmecileri,
güvenli işletme ve büyük kazaların önlenmesi için
bir dizi politika ve sistem geliştirmelidir.

1.4.23 Uluslararası Sözleşmeler
• Endüstriyel Kazalara İlişkin Helsinki Sözleşmesi (1992).
• Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar
Verme Sürecinde Toplumun Katılımı ve
Yargıya Başvuru Sözleşmesi (Aarhus Sözleşmesi 1998).
• Sınır Ötesi Boyutta Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi (ESPOO Sözleşmesi
1991).
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
2.1 Strateji Geliştirilmesini
Etkileyen Kilit Etmenler
IPPC Direktifi, mevzuatın kilit bileşenidir.
Uygulama için bir strateji geliştirilmesine yönelik
kilit etmenler şunlarla ilgilidir:
• Endüstri ve diğer faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin, ortama özgü bir temelde
olması yerine bir bütün olarak ele alınması,
enerji kullanımının ve atık seviyesinin en
aza indirilmesinin değerlendirilmesi dâhil
olacak şekilde bütünsel bir yaklaşım kullanılması ve etkilerin ele alınması sırasında
efektif bir yaşam döngüsü yaklaşımı benimsenmesi gerekliliği. Bunlara, su dâhil,
ham madde tüketimi ve belirli bir tesisteki
faaliyetlerin sekteye uğramasının engellenebilmesi için yeterli hükümlerin tesis edilip edilmediği de dâhildir.
• Bu tip faaliyetlere yönelik verilecek izinlerin, tüm bu konuları bir bütün olarak ele
alması; süreçler açısından mevcut en iyi
tekniklere dayalı deşarjlar için salım sınır
değerlerinin belirlenmesi; bu sayede hava,
su ve toprağa yapılan salımların engellenmesi, mümkün olmadığı takdirde, en aza
indirilmesi gerekliliği.
Seveso II Direktifi, tehlikeli madde kullanan
büyük ölçekli tesisler için geçerli olup sağlık ve
güvenlik sorunlarını, çevre sorunlarıyla ilişkilendirir. Ayrıca, bir sahadaki düzenlemeye ilişkin faaliyetlerin kontrolü yoluyla işlediğinden, IPPC
Direktifi’ni tamamlayıcı işlevi bulunur.
EMAS Tüzük’ünün uygulanması için hazırlanmış ulusal planlara gönüllü olarak dâhil olan
kimseler her iki direktifi de dikkate almalıdır.
Direktif uyarınca yetkili makam, direktiften
doğan zorunlulukların yürütülmesinden sorumlu
olan makamdır. Ülkenin idari yapısına ve söz konusu tesisin büyüklüğüne bağlı olarak, ulusal, böl216   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

gesel veya yerel bir kuruluş bu görevi üstlenebilir.
Farklı türdeki çevresel etkilerden sorumlu olan,
farklı idari seviyelerdeki makamlar, aynı tesise izin
verilmesinde görev alabilir. Böyle durumlarda, çeşitlilik arz eden rejimler için etkili bir eş güdüm
sistemine sahip olunması önemlidir.
IPPC Direktifi uygulamasının başlangıcında
aday ülkeler, endüstriyel tesislerin denetlenmesi
konusunda daha önce “bütünsel” bir yaklaşım mı
yoksa hava, su ve atıklara ilişkin olarak, ayrı ayrı
denetimlerin yapıldığı daha geleneksel bir yaklaşım mı izlendiğini değerlendirmek durumundadır. Eğer bütünsel yaklaşımlar izlenmişse, bunların yalnızca kirletici maddeleri mi ele aldığının,
yoksa direktifin gerektirdiği biçimde, gürültü,
enerji verimliliği ve kaynak korunumu gibi faktörlere de işaret edip etmediğinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Genel anlamıyla, mevcut üye devletler üç kategoride incelenebilir:
• IPPC’nin tümünü olmasa da birçok yönünü kapsayan mevcut mevzuat ve uygulamalara sahip olanlar, yani, yalnızca ufak
değişiklikler gerektirenler (mesela, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda gibi).
• Halihazırda izin verme konusunda bütünsel bir yaklaşım uygulamakla beraber, bazı
önemli açılardan IPPC’den farklı olan ve
bu farklılıkların telafisi için bir takım değişiklikler gerektirenler (örneğin İngiltere, İsveç, Fransa gibi) – mevcut kirlilik salımı
kontrollerine ek olarak gürültü kontrolü,
enerji verimliliği, kaynakların korunması
gibi IPPC kaynaklı konuları da burada
dikkate almak, bu tür değişikliklere örnek
olarak gösterilebilir.
• Hava, su ve atıklar için ortama-özgü kontroller uygulayanlar, ki bunlar IPPC’nin uygulanması adına önemli değişiklikler yapılmasını gerektirir (örneğin; Finlandiya,
Avusturya, İtalya, İspanya ve Almanya).
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IPPC Direktifi, Ek I’de belirtildiği üzere, endüstrinin altı temel kategorisinde uygulanır. Direktif kapsamındaki her tesis, izinler yoluyla yetkilendirilmelidir. IPPC entegreli izinlere yansıtılacak temel teknoloji gereği, mevcut en iyi teknikler
olmalıdır (BAT) ve bunlar direktifte (Mad. 2-12)
aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
“Mevcut en iyi teknikler” faaliyet ve işletim
yöntemlerinin gelişimindeki en etkili ve ileri aşama anlamına gelir. BAT, salımların ve çevre üzerindeki genel etkinin engellenmesi, eğer bu mümkün değilse genel olarak azaltılması için tasarlanmış salım sınır değerleri için temel oluşturma
amacı taşıyan belirli tekniklerin, pratik uygunluğunu bir bütün halinde belirtir.
• “Teknikler” hem kullanılan teknolojiyi hem
de tesisin ne şekilde tasarlandığını, inşa edildiğini, bakımının yapıldığını, işletildiğini
ve kullanımdan kaldırıldığını kapsar.
• “Mevcut teknikler” ilgili endüstriyel sektörde uygulama alanı yaratan bir ölçekte,
ekonomik ve teknik açıdan elverişli koşullar altında, masraf ve avantajlar göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olan teknikler olup söz konusu üye devlet sınırları
içerisinde kullanılıyor veya üretiliyor olup
olmadığına bakılmaksızın, işletmecinin
erişiminde olanları tanımlamaktadır.
• “En iyi” çevrenin bir bütün olarak korunması konusunda yüksek ve genel bir seviyenin yakalanmasında en fazla etkili olan anlamına gelir.
Mevcut en iyi tekniklerin uygulanması, büyük
miktarda teknik kaynak girişini ve hem düzenleyicilerin hem de endüstrinin yüksek orandaki desteğini gerektirecektir. Geniş kapsamlı öneri ve kılavuz notlarının ortaya konması, entegre kirlilik
kontrol rejiminin uygulanması için esas teşkil edecektir. Sevilla’da bulunan Avrupa IPPC Bürosu
(EIPPC), direktif Ek I’de listesi verilen endüstriyel
faaliyet kategorilerinin her biri için, mevcut en iyi
teknikler referans belgeleri (BREF’ler) sağlamakla
görevlendirilmiştir53. BREF’ler, her bir sektör için
referans teknikleri ve seviyelerini tanımlamak suretiyle, düzenleyici kurumlara yardımcı olacaktır.

Üye devletlerin yetkili kurumları, yerel gözetimleri de hesaba katarak mevcut en iyi teknikleri geliştirmek için bunları kullanabilecektir. Mevcut en
iyi teknikler üzerinde yapılacak bu detaylı çalışma
biraz zaman alabilir. IPPC Direktifi’nin uygulanmasına yönelik stratejik planlama, endüstriyel salımlara ilişkin taslak direktif ışığında yapılmalıdır;
bu taslak direktif, mevcut yedi direktifi birleştirerek bir bütün haline getirecek ve onları aynı mevzuat çerçevesi altında toplayacak olup, hem kamu
hem özel sektör için somut ekonomik verimlilik
faydaları sağlayacaktır.

2.2 Uygulama Sürecinde
Karşılaşılabilecek Muhtemel
Zorluklar
Farklı ülkeler, farklı sorunlarla karşılaşabilir ve
bunlar genel anlamda aşağıdaki gibi üç temel tipte incelenebilir:
• Anayasal: IPPC’nin denetim konusunda
sahaya-özgü bir yaklaşım sergilemesi sahalar arasında şartlar bakımından farklılıklar
ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, merkezi olmayan hükümet sistemine sahip ülkeler
anayasal zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Oysa üye devletlerin anayasası herkese
eşit muameleyi güvence altına almaktadır.
• İdari: Ülkelerden bazıları, mevcut idari ve
örgütsel düzenlemelerini, IPPC’yi uygulamak adına değiştirmek durumunda kalabilir. Bu sadece büyük bir iş yükü ve olası
idari huzursuzluk yaratmakla kalmaz aynı
zamanda belirli tesislerin veya yapılanmaların düzenlenmesinden sorumlu mevcut
birimlerin, IPPC’ye yönelik yeni düzenlemelerin sonucunda güç kaybedeceklerine
dair kaygılarından dolayı siyasi bir gerginlik ortamı da yaratabilir. Bütünsel bir izin
sisteminin uygulanmasına yönelik uygun
temel kurumsal seçenekler ya bütünsel
yaklaşımın üstesinden gelebilecek yeterlik
ve kaynaklara sahip tek bir kurumun yetkili makam olarak atanması ya da farklı ör-

53 Mevcut ve önerilmiş notları için bkz: http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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gütlerin farklı çevresel ortamlar veya sektörlerden sorumlu tutulacağı (yani birden
fazla yetkili kurumun olacağı) bir “eş güdümlü kontrol” (CPC) sisteminin kullanılmasıdır. İkinci durumda, üye devletler,
izinlerin verilme süreci ile, izinlere bağlı
şartların tam eş güdümünü sağlayacak tedbirler almalıdır. Bir ülkenin hangi rotayı çizeceğiyse, büyük ölçüde mevcut duruma
bağlı olacaktır.
• Teknik: IPPC şartlarının tam olarak karşılanması için kirlilik rejimlerine sadece salımların değil, bizzat sürecin teknik kontrolünün de getirilmesi çeşitli zorluklara yol
açabilir. Bunun nedeni, söz konusu teknik
konuların karmaşık yapıda ve düzenleyici
rejimlerin önceki deneyimlerinin büyük
ölçüde dışında olmasıdır. Diğer bir neden
ise direktif metninin, takdir yetkisine ve
ulusal yoruma açık olmasıdır. Uygun uzmanlığın ve eğitimin sağlanması, üye devletlerin dikkat etmesi gereken önemli bir
konudur.

2.3 Strateji Geliştirilmesine
ilişkin Kilit Aşamalar
Tam bir bütünsel kirlilik kontrol rejimi için etkili bir stratejinin geliştirilmesi aşağıdaki kilit aşamaları içerir:
• Strateji geliştirme proje ekibinin kurulması.
• Mevcut durum incelemesi ve analizi.
• Seçeneklerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
• Paydaşlara danışmak amacıyla taslak bir strateji ve seçenekler belgesinin hazırlanması.
• İstişare sürecinin ardından strateji ve seçeneklerin incelenmesi.
• Strateji ve uygulama planının hazırlanması.
Bu aşamaların her biri için dikkat edilecek temel konular aşağıda belirtilmiştir.

218   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

2.3.1 Strateji Geliştirme Proje Ekibi
Temel kirlilik kontrolü örgütü veya örgütlerinin, ticaret ve endüstriyle ilişkili hükümet birimlerinin mevcut kıdemli kadrosundan ve endüstriyel temsilciler arasından seçilen, aşağıdaki alanlarda uzmanlığa sahip kişilerden bir strateji geliştirme ekibi kurulabilir:
• Mevcut endüstriyel kirlilik kontrolü çerçevesi ve geliştirilmesi.
• Endüstri ve uluslararası arenadaki çevresel
performansın mevcut seviyeleri.
• Endüstrinin ek kirlilik kontrolü masraflarını kaldırma kapasitesi.
• Ulusal ve uluslararası çevresel mevzuat.
• Ulusal, bölgesel ve yerel idari kuruluşların
işleyişi ve ilişkileri.

2.3.2 Mevcut Durum İncelemesi ve
Analizi
Ekip, direktif Ek I’de listelenen her sektörde,
ülkede IPPC denetimine girmesi muhtemel endüstriyel tesislere ilişkin bilgi toplayabilir. İnceleme şunları içermelidir:
• IPPC kapsamına girecek endüstriler hakkında, her bir sektörün hacmi de dahil olmak üzere, sektörler bakımından nicel bir
inceleme.
• Mevcut düzenlemeler, izin mevzuatı ve kurumların ve bunların IPPC rejiminin gerekliliklerini ne dereceye kadar kapsadığının incelenmesi.
• Başvuru usullerine özel olarak değinilmek
suretiyle, izin usullerinin, çevresel etki bildirimlerini içeren belgelendirme gerekliliklerinin, engellemeye yönelik en uygun
araçların uygulanmasının ve kalıntıların
tasfiyesinin incelenmesi. Bu inceleme ayrıca, izin çıkarılması uygulamalarını; ulusal,
bölgesel ya da yerel seviyede izin verilmesinin mi en uygun olacağını, çevresel düzenlemelerle ilgili sorumluluğun disiplinler
arasında bölüştürülmesinin mi yoksa tek
bir yetkili makama verilmesinin mi daha
iyi bir izin verme çerçevesi oluşturacağını
da içermelidir.
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• İznin verilmesi öncesinde doğrulama usullerinin incelenmesi, enerji kullanımının
izin verme usulünün bir parçası olarak kabul edilmesinin uygun olup olmadığının
incelenmesi.
• Kontrol usullerinin ve izin şartlarının nasıl
yürürlüğe konduğunun incelenmesi.
Bu inceleme ayrıca endüstriyel kaza risklerinin
kontrolüne ilişkin her türlü ulusal düzenleme veya
standardı ele almalı ve eğer mevcutsa, endüstrideki çevre yönetimi sistemlerinin kullanım kapsamlarının bir değerlendirmesini de yapmalıdır. Bunun gerçekleştirilmesi, bu sektör için strateji geliştirilmesi sırasında kaynakların optimal kullanımının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

2.3.3 Seçeneklerin Geliştirilmesi ve
Değerlendirilmesi
İncelemenin tamamlanmasıyla birlikte, ele alınacak uygulama seçenekleri için yeterli bilgiler
sağlanmış olacaktır. Bunlara, aşağıdakilerle ilgili
öneriler de dâhildir:
• Mevcut en iyi tekniklerin ve çevresel standartların gerekliliklerinin yetkili makam
tarafından nasıl tanımlanabileceği.
• Mevcut izin, izleme ve kontrol usullerinin,
bütünsel bir yaklaşımda birleştirilmek üzere nasıl iyileştirilebilecekleri.
• Mevcut kurumların nasıl güçlendirilebileceği ve bütünsel yaklaşımın yetkili tesislerin uyumunu arttırıp arttırmayacağı.
• Denetleyici kurumlar ile sorumluluğun
tayini arasında etkin eş güdümün nasıl
sağlanacağı.
• İzinler için yaptıkları başvurular sırasında
endüstri şirketleriyle ilişkilerin nasıl
yönetileceği.
• İzin verilen işlemlerin nasıl izlenip kontrol
edileceği ve bu işlemlerin, izinlerin öngördüğü sınırlar dâhilinde kalmasının nasıl
sağlanacağı.
• BREF arşivi ve benzer materyalin nasıl yönetileceği ve uygun biçimde yayılmasının
nasıl sağlanacağı.

İlk öne sürülen seçenekler, bir yandan IPPC
Direktifi’nin gerekliliklerine uyum göstermeye
devam ederken mevcut duruma asgari ölçüde uymaktan, köklü reformlar yapmaya kadar değişiklik gösterebilir. Bu seçenekler ayrıca endüstriyel
kazaların kontrolüyle ilişkili düzenleyici işlevlerin,
çevre yönetimi sistemi standartlarının akreditasyonu ile bütünleştirilmesine veya eş güdümüne de
izin vermelidir.
Her bir seçenek, uygulamanın kaynak yansımalarının bir değerlendirmesini gerektirir ki bu
değerlendirme, uygulamanın tamamlanması için
gerekli olan eğitim, personel oluşturma ve sabit
kaynakların kalemler halinde listelenmesini de
içerir. Ayrıca seçeneklerle ilgili zaman cetvelleri
belirlemek de gereklidir.

2.3.4 Paydaşlarla İstişare Amacıyla Taslak
Bir Strateji ve Seçenekler Belgesinin
Hazırlanması.
Uygulamanın ilk aşamalarında, çeşitli paydaşların görüşlerinin alınması için bir dizi istişare çalışması yürütülmesi tavsiye edilir. Buna, düzenleyici birimler, merkezi hükümet, bölgesel ve yerel
idareler, endüstri ve endüstriyel örgütler, çevre örgütleri sivil toplum kuruluşları ve toplumun geneli dâhildir. Öncelikle, çeşitli ilgili taraflara iletilecek bir soru formunun hazırlanması gerekir. Bu
form IPPC ile ilgili kilit sorunları, potansiyel zorlukları ve olası seçenekleri ele alacaktır. Tecrübeyle sabit olduğu üzere bu tip çalışmalar, uygulamayı kolaylaştırmakta ve müdahil olması gereken her
kesimin hazırlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.

2.3.5 İstişare Sürecinin Ardından Strateji
ve Seçeneklerin İncelenmesi
İstişare sürecinden ve paydaşlardan yanıtların
gelmesinde sonra, strateji incelikli bir hale getirilip
tercih edilen seçenekler geliştirilebilir, böylece detaylı bir uygulama planı çizilebilir. Bu aşamada yanıtlanması gereken sorulardan bazıları şunlardır:
• Sanayi sektörüne yönelik mevcut en iyi
teknikleri (BAT) belli sahalara özgü belirlemek mi yoksa bir tür kombine sistem yoluyla belirlemek mi daha iyi olacaktır?
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• Saha restorasyonunun gerekliliklerinin üstesinden nasıl gelinecektir?

2.3.6 Strateji ve Uygulama Planının
Hazırlanması

• Direktifin gizlilik
uygulanmalıdır?

Bu aşamada, uygulama sürecinde yer alacak
kilit birimlerin temel görevleri, rolleri ve sorumlulukları ve sistemin işleyişi tanımlanmalıdır. Dâhil
olması muhtemel birimler şunlardır:
• Hükümet.
• Yetkili makam - çevre bakanlığı olması
muhtemeldir.
• İzin veren veya yürütücü makam - bu, yetkili makam ile aynı kurum olabilir. Yürütme hükümleri her zaman değil ama çoğunlukla izinleri çıkaran kurumun bölümleri
tarafından yürütülür, bu nedenle izin verme ve yürütme rollerinin açıkça ayırt edici
biçimde tanımlanması tavsiye edilir. İzin
veren ve yürütücü makam, eş güdümlü bir
kirlilik kontrolü sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına bağlı olarak birden fazla
birimi içerebilir.

hükümleri

nasıl

• İzinler hangi zaman aralıklarıyla gözden
geçirilmelidir?
• Bir işleme yapılacak “köklü değişim”,
izinlerin gözden geçirilmesi ve paydaşlarla
istişare çalışmaları bağlamında nasıl
yorumlanmalıdır?
• IPPC diğer mevzuatla nasıl ilişkilendirilecektir (örn. planlama yasaları)?
Yukarıda listelenen konularda danışılması yararlı veya gereklidir. Bu görevin sonucunda IPPC
Direktifi bakımından her kalem için iki ya da
daha fazla seçenek üretilmeli ve ülkenin yetkili
makamının, en uygun uygulama yöntemiyle ilgili
görüşleri desteklemelidir.

Aşağıdaki tablo yukarıdaki birimlerin, uygulama sürecinin bir parçası olarak yerine getirmesi
beklenen muhtemel görevleri göstermektedir.
UYGULAMA SÜRECİNE DÂHİL OLAN KURULUŞLARIN MUHTEMEL GÖREVLERİ
Merkezi Hükümet

Yetkili Makam

İzin Veren/Yürütücü Makam

Yetkili makamı belirleyecek tüzüğü
hazırlamak;

Teknik bir komite * (TC) kurarak

Uygun kadro yapısını oluşturmak;

mevcut en iyi teknikleri
geliştirilmesini ve bunlara rehberlik
etmesini sağlamak;

personeli eğitmek;

yetkili makamı belirlemek;
yetkili makama uygun personel
atayarak kadro oluşturmak;

personeli eğitmek;

İzin veren/yürütücü makamı
belirleyecek tüzüğü hazırlamak;

IPPC uygulaması için seçenekler
yaratmak;

izin veren/yürütücü makamı
belirlemek;

ilgili taraflar ve toplum ile istişare
süreçleri için bir sistem oluşturmak;

sınır ötesi istişare için bir sistem
kurmak;

mevcut en iyi tekniklerin
belirlenmesi için bir sistem
kurmak;

Avrupa Komisyonu’na rapor veren
bir veri toplama sistemi kurmak;
IPPC karar itirazları için bir sistem
kurmak;
Avrupa Komisyonu yardımcı
komitesine temsilci sağlamak.

izin çıkarma sistemini kurmak;
izin vermede toplumun katılımı
için mekanizmayı sağlamak;
izin incelemesi ve çeşitleri için
sistem kurmak;
IPPC verilerine toplumun
erişebilmesi için sistem kurmak.

IPPC’nin, endüstriyel
kazaların kontrolüne yönelik
mekanizmalarla eş güdümünü
sağlamaya çalışmak.

* Mevcut en iyi tekniklerin getirilmesinin eş güdümünü sağlayacak bir teknik komite kurulabilir. Buna, bir zaman çizelgesinin
geliştirilmesi de dahildir; çünkü bu sayede her bir endüstriyel sektör periyodik olarak dikkatle aşamalandırılarak müdahil
çeşitli kuruluşların iş yüküyle başa çıkabilmesi sağlanacaktır. Teknik komite ayrıca politika konularında temel odak noktası
olarak da görev alabilir.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Bu mevzuatın, özellikle de IPPC Direktifi’nin,
bir ülkedeki endüstriyel faaliyetlerin ve çevresel
korumanın üzerinde önemli etkileri vardır. Bu nedenle birçok kurumun ve tarafın içerilmesi gerekir. Her türlü uygulama programı, yukarıda açıklandığı gibi, ilgili taraflara mümkün olan en yoğun biçimde danışılmalıdır. İçerilmesi muhtemel
kilit paydaşlar ve ne şekilde müdahil olacakları,
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Söz konusu mevzuatın son derece etkili olması isteniyorsa, paydaşların uygulama sürecine dâhil
olmaları, önem arz eder. İçerilmesi muhtemel her
kesimin görüşlerinin alınması ve ayrıca içerilen
konular hakkında farkındalığın artırılması önemlidir. Paydaşlarla etkili iletişimin sağlanması, istişare süreci için kaynak oluşturulması ve ilgili teknik ve bilimsel konuların anlaşılmasına destek verilmesi merkezi hükümete düşmektedir.

3.2 Endüstriyel Kirlilik
Kontrol Mevzuatı’na ilişkin
Kurumsal Gereklilikler
Hükümetin, IPPC Direktifi’nin aktarılması ve
uygulanması için gereken yasal ve kurumsal temelin sağlanması konusundaki rolünün yanı sıra,
aşağıdaki temel sorumluluklar yetkili makam üzerindedir; eğer bu kurumlar birbirinden farklı ise,
izin veren ve yürüten kurumun üzerindedir:
• Eğer farklı kurumlar ise, izin veren ve yürüten kurumun denetim ve düzenlemesini
üstlenmek.
• IPPC uygulama seçenekleri üzerinde istişare çalışmaları yürütmek.
• Bir tür teknik komite vasıtasıyla, IPPC için
mükemmeliyet merkezi işlevi görmek.

• Mevcut en iyi teknikler hakkında rehber
belgeler sunmak.
• Mevcut en iyi tekniklerin takibi için bir sistem oluşturmak ve sürdürmek.
• IPPC Direktifi hükümlerinin üye devlet
seviyesinde yorumlanmasına karar vermek.
• Sınır ötesi istişare çalışmaları yürütülmesini sağlamak.
• Avrupa Komisyonu’na IPPC rejimi ve ülkedeki istatistikler hakkında rapor sunmak.
• IPPC sistemi uyarınca izin ve yasama kararlarına karşılık temyiz makamı olarak hareket etmek.
• Avrupa Komisyonu yardımcı komitesinde
temsilci bulundurmak.
• Bir kamu sicili oluşturmak ve IPPC uygulamalarına, uyumluluk verilerine ve ilgili
materyallere toplumun erişimini sağlamak.
İzin veren ve icra eden kurum, bir hükümet
kanadı veya ayrı bir ulusal çevresel ajans veya bölgesel/yerel idare olabilir ve şunlardan sorumludur:
• İzinlerin çıkarılması ve yürürlüğe girmesi
de dahil olmak üzere, IPPC izin sistemini
kurmak ve işletmek.
• İzinlerin düzgün ve planlı şekilde gözden
geçirilmesini yürütmek ve çeşitli izin şartları oluşturmak.
• IPPC sahalarının potansiyel sınır ötesi etkilerini göz önünde bulundurmak ve gerek
duyulduğunda uluslararası eş güdüm çerçevesinde istişare başlatmak.
• IPPC uygulamalarına ve ilgili materyallere
toplumun erişimini sağlamak için bir sistem oluşturmak ve işletmek.
• Uygun bir izleme sistemi kurup işletmek.
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ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ MEVZUATI’NDAKİ TEMEL PAYDAŞLAR VE ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri veya İlgisi

Merkezi hükümet - esasen çevre bakanlığı
olmak üzere ekonomi, tarım, ticaret ve
endüstriyle ilgili bakanlıkları da kapsayabilir.

Mevzuatın aktarımı;
yetkili makamın atanması;
izin veren ve düzenleyici kuruluşların kurulması ve denetimi;
destek ve teknik rehberlik;
Uyumun sağlanması için azami sorumluluk;
Avrupa Komisyonu’nun bilgiyi dağıtması ve yönlendirmesi,
örneğin, BREF belgeleri;
Ekonomi, ticaret ve sanayi bakanlıkları da ayrıca uyum
masraflarıyla ilgilidir.

İzin çıkaran ve düzenleyici birimler - merkezi
hükümeti, bölgesel ve yerel idareleri temsil
eden ulusal çevre veya sağlık ve güvenlik
kuruluşlarını, ve akreditasyon birimlerini
içerebilir.

İzin ve yetkilendirme;
Uyumun izlenmesi ve yürütme;
destek ve teknik rehberlik;
veri toplama ve raporlama;
çevresel yönetim sistemlerinin ve eko-etiketlli ürünlerin
onaylanması.

Endüstri ve tarım — kamu ve özel sektör
dâhil

Temel ilgi, uyum maliyetinde olacaktır; çünkü bu, ileriye dönük
planlama açısından önemli bir etkendir;
Kovuşturma ve ceza kaygıs vardırı;
Kamuoyu imajının korunması ve rekabetçi ortamın
sürdürülmesi konusunda isteklidir.

Özel Sektör — perakendeciler ve işletmeler;
imalat

İşletmeye, kirliliğin azaltılmasına yönelik ekipmanlar veya çevre
danışmanlığı hakkında fırsatlar;
Daha iyi bir çevre performansına bağlı rekabetçi avantaj
fırsatları, örneğin EMAS veya eko-etiketleme planı yoluyla.

Endüstriyel ve ticari sektörlerle bağlantısı
bulunan profesyonel ve teknik kuruluşlar

Endüstri görüşlerinin temsili;
teknik destek ve rehberlik sağlanması.

Toplum

Endüstriyel kirlilik nedeniyle kamu sağlığının etkilenmesi;
Çevresel maliyetlerin toplum geneline malların tüketimi ve
benzeri yollarla yansıtılması.

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu çıkarının temsili;
çevresel konuların altının çizilmesi;
hükümet ve endüstri üzerinde baskı yaratmak.

Üniversiteler ve Akademik Kuruluşlar

Geliştirilmiş çevre teknolojisi ve tekniklerinin araştırılması;
kirlilik etkilerinin araştırılması.

Uluslararası örgütler

Teknik rehberlik ve bilgilerin; örneğin Sevilla’daki Avrupa IPPC
Bürosu tarafından sağlanması;
çevresel standartlar hakkında referans kaynakları;
çevresel performansın artırılması için teknik destek verilmesi.
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Çevre ile ilgili uzmanlıktan ziyade sağlık ve güvenlik uzmanlarından oluşmuş kadroya sahip yetkili makamlar, büyük kaza risklerine yönelik, benzer
bir dizi görev üstlenmiş olup bu görevler şunlardır:
• Büyük kazaların önlenmesine yönelik hedeflerin, arazi kullanımı ve diğer ilgili politikalarda dikkate alınmasını sağlayacak
planlama yapmak.
• Artan risklerin
belirlemek.

bulunduğu

• Acil durum planları düzenlemek.

tesisleri

• Direktif tarafından ortaya konan standartlarla uyumlu olmayan tesislerin işletimini
yasaklamak.
• İşletmecilere yüklenen zorunlulukların
yürütülmesini denetleyecek bir sistem
uygulamak.
• Büyük kazaları izlemek vebelirli önlemlerin alınmasını sağlamak.
• Toplumu bilgilendirmek, onlarla istişarelerde bulunmak ve Avrupa Komisyonu’na
rapor vermek.
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4. Teknik Hususlar

Avrupa’da uyumlaştırılmış bir IPPC sistemi yaratmak için standartlar ve kılavuz ilkeler, hayati bir
öneme sahiptir. Direktifler ve tüzükler, sağlam bir
uygulama adına gerekli olan ayrıntılı teknik bilgileri içermezler; bu bilgiler genellikle standartlar
veya kılavuz ilkelerle sağlanır. İlgili standartlar Avrupa ölçeğinde -Avrupa Standardizasyon Komitesi
(CEN) tarafından belirlenmiş- ya da uluslararası
ölçekte olabilir - örneğin Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO)tarafından belirlenmiş. Avrupa standartları genellikle ulusal standartların temelini oluşturur veya onlara doğrudan katılır.
Standartlar kendi başlarına yasal olarak bağlayıcı
değildir. Ancak, en iyi uygulamalar olarak düzenleyici kurumların geniş ölçüde onayını almışlardır
ve bir mevzuata dâhil edilmeleri halinde yasal bağlayıcılık kazanırlar. Ayrıca, bazı durumlarda,
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uyumlaştırılmış Avrupa Topluluğu standartlarına
uyum gösterilmesi, Avrupa Topluluğu direktif
veya tüzüklerinde belirtilen mütekabil esas gerekliliklere uygunluk varsayımıyla sonuçlanır.
Standartlar, IPPC mevzuatı açısından önemli
bir dizi hedefe uygulanır. Örneğin, standart işletim usullerine sahip olan ve bunları gözeten fabrikalar, kirlilik kontrolü konusunda daha güvenilir
olma eğilimindedir. İyi laboratuvar uygulamaları
kılavuz ilkelerini gözeten laboratuvarlar, salımların izlenmesinde, bunu yapmayanlara kıyasla
daha etkili olacaktır. Bu alanda genellikle, kirlilik
kontrolü konusunda yetkili makam dışında bir
kurum sorumluluk alır ki bu durum, şayet IPPC
Direktifi’nin gereklileri karşılanmak isteniyorsa,
geniş bir alan üzerinde iyi bir iletişim kurulması
gereğine vurgu yapar.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Giriş
IPPC mevzuatı hazırlandığında, etkili biçimde
uygulanması ve yürütülmesi için tedbirler gerekir.
IPPC mevzuatının, bir çerçeve mevzuat olarak yürütülmesi, bu bölümde temel olarak ele alınacaktır.
Endüstriyel kazaların kontrolü, eko-etiketleme ve
EMAS’a da bu bölümün sonunda değinilecektir.

5.2 IPPC
5.2.1 Genel Bakış

kilerini kontrol etmektir. Ruhsat/izin çıkarmakla
ilgili temel görevler şunlardır:
• Ruhsat/izin başvurularının alınması.
• Başvuruların
verilmesi.

değerlendirilip

izinlerin

Ruhsat/izin verilmesi, hemen ardından bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesini gerektirir.
Bu düzenleme, aşağıdaki durumların gerçekleşip
gerçekleşmediği dikkate alınarak yapılır:
• Tüm uygun engelleyici önlemler, mevcut
en iyi tekniklerin kullanılması yoluyla alınmış mı?

Bundan önceki bölümlerde, IPPC Direktifi’ne
yönelik bir kanuni sistemin kurulması ve uygulanması için gereken mekanizmaları ayrıntılandırmış bulunuyoruz. Kurulmasından hemen sonra,
düzenleyici çerçevenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için idari ve yürütme sistemlerine, usuller
ve kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır.

• Önemli bir kirliliğe yol açılmış mı?

Düzenleme işlevi aşağıdaki temel görevlerden
oluşmaktadır:
• IPPC kapsamındaki faaliyetler için ruhsat/
izin çıkarılması.

• İzleme verileri, salım sınır değerlerinin
(ELV) dâhil olduğu şartlarla örtüşüyor mu?

• Ruhsat/izin şartlarına uyulmasının sağlanması için IPPC ruhsatlı sahaların izlenmesi
ve teftişi.

İzinlerin verilmesi ve düzenlenmesi, izin veren
ve yürütmeyi gerçekleştiren kurumun, ilgili işlemler ve bunların çevre ve sağlık üzerindeki olası etkileri hakkında detaylı teknik kavrayışa ve aynı zamanda IPPC rejimini kuracak ve idare edecek yeterliğe sahip olmasını gerektirir. Kurumun, salınması muhtemel ve salım sınırlarına tabi olan maddelerin detaylı tanımını yapacak ruhsatlar/izinler
hazırlaması gerekebilir. Bunun yanı sıra, salımlardan hemen sonra bu maddelerin çevresel akıbetini de göz önünde bulundurması gerekebilir. Rejim, tüm safhalarında üretilen (BREF notları gibi)
rehberliği kendisi sağlayacak ve bunlardan yararlanacaktır. Bu değerlendirmelerin sonucunda, ruh-

• Bu şartlara uyulmamışsa zorlayıcı eylemlerin uygulanması.

5.2.2 Ruhsat/İzin Verme
IPPC ruhsatları, direktif Ek I’de listelenen tesis
ve faaliyetlerin kontrolü yoluyla hava, su ve toprağa yapılan madde salımlarının kontrolünü amaçlar. Direktifin temel amacı IPPC kontrolü altındaki sahaların çevreye ve insan sağlığına genel et-

• Atık üretimi önlenmiş veye asgariye indirilmiş mi?
• Üretimi kaçınılmaz olan atıklar, çevreye en
az zarar verecek şekilde tasfiye edilmiş mi?
• Enerji, verimli bir biçimde kullanılmış mı?

• Üye devletlerin dayattığı özel şartlara uyuluyor mu ?
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satlara şartlar eklenecektir. Bu şartlar hakverilebilir, sarih ve uygulanabilir olmalıdır. Bu şartlar sürekli olarak uygulanmalı ve bunun sağlanabilmesi
için de yukarıdaki rehbere sabit referans olarak
başvurulması gerekmektedir. Ruhsat/izin şartlarının taslakları hazırlanırken, izni veren makam, işletmecinin maliyet-etkin biçimde çalışmasına engel olunmamasını sağlamalıdır.
Salınan maddenin çevresel etkilerinin daha iyi
kavranması sonucunda şartın tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği doğacağından ve ayrıca lisans sahibinin sürecin işletilmesinde yapılan köklü bir değişikliğe bağlı olarak değişiklik talebinde bulunabileceğinden, izinleri çeşitli zaman aralıklarıyla iyileştirmek gerekecektir. Sonuç olarak ortaya çıkacak
idari gereklilikler, direktifin uygulanması için yapılacak planlama sırasında dikkate alınmalıdır.
Bir ruhsatın/iznin verilmesi, genellikle tesislerden yapılan salımların izlenmesine yönelik bir planın oluşturulmasını gerektirecektir. İzin; izleme
gerekliliklerini, sıklıklarını ve kullanılacak analitik
teknikleri belirtecektir. Rastgele zamanlarda ve habersiz teftişlerle yapılacak rutin gözetim ziyaretleri,
yürütücü kurum tarafından üstlenilebilir.

5.3 Endüstriyel Kaza
Tehlikelerinin Kontrolü
Endüstriyel kazaların kontrolü genellikle çevresel düzenlemeyle ilgili birimlerin kapsamı dışındadır. Kontrol genellikle sağlık ve güvenlikle ilgili
birimleri ilgilendirir. Ancak IPPC Direktifi’nde,
kazaların önlenmesi ve sonuçlarının sınırlı tutulmasına yönelik önlemlerin alınmasına ilişkin bir
gereklilik vardır. Bu gereklilik nedeniyle, yetkili
makamlar arasında, söz konusu iki direktife ilişkin
bir bağlantılandırma ve eş güdüm mekanizması
oluşturulmalıdır.

5.4 EMAS
Çevresel yönetim sistemi standartlarının hepsinde, EMAS’ın anormal ve acil durum şartlarında ortaya çıkan çevresel etkilerin kontrolüne yönelik hükümler getirmesi gerekliliğine benzer bir
gereklilik bulunmaktadır. EMAS her ne kadar gönüllü bir araç olsa da, aday ülkeler gereken yapıla-
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rı oluşturmak zorundadır. Ayrıca, çevresel yönetim sistemi standartlarının kullanılması, çevresel
düzenleyicilerle sağlık ve güvenlik düzenleyicileri
arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olacaktır.
Bu sadece endüstriyel kazalar söz konusu olduğunda değil, aynı zamanda genel olarak IPPC’nin
gerekliliklerinin yerine getirilmesinde de geçerlidir. IPPC Direktifi’ne benzer şekilde EMAS da
kirlilik denetimi konusunda bütünsel bir yaklaşımı gerektirmektedir. EMAS ve IPPC’nin ardında
yatan ilkeler benzer niteliktedir. Aradaki fark; birinin endüstride gönüllülük esasına dayalı bir uygulama; diğerinin ise düzenleyici bir araç olmasıdır.
Üye devletler içerisinde EMAS’ın düzenlenmesi, harici doğrulamaya veya üçüncü taraf doğrulamasına dayalıdır. Bir üye devlet içerisinde birden fazla doğrulama kuruluşu olabilir veya diğer
bir üye devletten gelen doğrulayıcıların kullanılması da mümkündür. Ancak, doğrulama kuruluşlarının kendileri de bölgeleri içerisinde ulusal bir
kuruluş tarafından onaylanmış olmalıdır.

5.5 IPPC, Seveso II ve ÇED
Mevzuatları Arasındaki
ilişkiler
ÇED Direktifi’nin (85/337/EEC, 97/11/EEC
ile değişik) uygulama sahası çok geniştir ve esas itibarıyla çevre üzerinde önemli bir etkisi bulunan
tüm projeleri kapsamaktadır. (ÇED Direktifi,
Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf 2. Bölümü’nde etraflıca ele alınmıştır. Ancak, IPPC rejimi kapsamındaki faaliyetlere yönelik plan ve programların,
Stratejik ÇED Direktifi 2001/42/EC uyarınca Avrupa Topluluğu hukukuna tabi olduğu da unutulmamalıdır). IPPC Direktifi, endüstriyel ve bazı tarımsal faaliyetler için geçerliyken; Seveso Direktifi,
tehlikeli maddeler bulunduran tesisler için geçerlidir. Tüm bu direktifler yeni projelere ve gerektiğinde, değişiklikler ve eklentiler de dahil olmak üzere
mevcut faaliyetlere uygulanır. EMAS Tüzük’ü hem
endüstriyel faaliyetlerin hem de endüstri dışındaki
sektörlerin işletilmesinde geçerlidir.
IPPC ve ÇED’in uygulandığı proje kategorilerinde büyük bir örtüşme vardır ve Seveso projelerinin de hem IPPC hem ÇED değerlendirmeleri-
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ne dâhil edilmesi mümkündür IPPC projelerinin
ya da Seveso faaliyetlerinin ÇED Direktifi’nin
kapsamına girmesi durumunda, ÇED Direktifi
Madde 4.2 uyarınca bir tarama usulü uygulanması gerekir. İki ya da üç direktifin kapsamına giren
vakalar için tek bir tarama safhası olması, karar
verme sürecinin verimliliğine katkı sağlayacaktır.
ÇED Direktifi Madde 2a (Direktif 97/11/EC
ile değişik), hem ÇED hem de IPPC
Direktifleri’nin gereklerini karşılayacak tek bir
usulün kullanılabileceğini belirtmektedir. Usuller
ayrı ayrı da uygulanabilir; ancak, IPPC izninin verilme amaçları açısından ÇED usulünün sonuçları dikkate alınmalıdır. Bu durumda, ortak bir toplumsal katılımın sağlanmasına önem verilmelidir.
Seveso Direktifi Madde 9.4’ün geçerli olduğu
durumlarda ve yine benzer şekilde Seveso Direktifi Madde 10 uyarınca, üye devletlerin ilgili tesisin
kullanıma sokulmasının veya mevcut kullanımının sürdürülmesinin yasaklanıp yasaklanmayacağına karar vermesi gerektiği ile ilgili değişiklik yapılması durumunda; Seveso usulu, IPPC usulüne
entegre edilebilir.
Diğer mevzuatla olan ilişkiler de endüstriyel
salımlara54 ilişkin taslak direktifin kabul edilmesiyle birlikte önemli ölçüde artacaktır; çünkü bu
direktif, IPPC Direktifi ve ilgili altı direktifi birleştirip yeniden düzenleyecektir:
• Titanyum dioksit endüstrisi atıkları hakkında 20 Şubat 1978 tarihli ve 78/176/
EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Titanyum dioksit endüstrisi atıklarından
etkilenebilecek çevrenin gözetimi ve izlenmesi ile ilgili usuller hakkında 3 Aralık
1982 tarihli ve 82/883/EEC sayılı Konsey
Direktifi.
• Titanyum dioksit endüstrisi atıklarından
kaynaklı kirliliğin azaltılması ve sonunda
tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik
programların uyumlaştırılması amaçlı
usuller hakkında 15 Aralık 1992 tarihli ve
92/112/EEC sayılı Konsey Direktifi.
• Entegre kirlilik önleme ve kontrolü hakkında 2008/1/EC sayılı Konsey Direktifi.

• Belirli faaliyetlerde ve tesislerde organik çözücüler kullanılmasından kaynaklanan
uçucu organik bileşiklerin salımının sınırlandırılması hakkında 11 Mart 1999 tarihli ve 1999/13/EC sayılı Konsey Direktifi.
• Atıkların yakılması hakkında 4 Aralık 2000
tarihli ve 2000/76/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
• Belirli kirleticilerin büyük yakma tesislerinden havaya salımlarının sınırlandırılması hakkında 23 Ekim 2001 tarihli ve
2001/80/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifi.

5.6 Raporlama
IPPC, Seveso ve EMAS mevzuatı uyarınca,
çevresel raporlara, bilgi ve dokümantasyona ihtiyaç vardır. Tekrarlardan kaçınılması için bağlantılar kurulmalı ve bilgi arzının talep edildiği durumlarda, süreçlerin aşamaları arasındaki eş güdüme önem verilmelidir. IPPC Direktifi’nin uygulanması amacını güden ulusal hukuk ve uygulamasının işletilmesi hakkında komisyona rapor sunulmasına yönelik gerekliliklere dikkat edilmelidir (IPPC anketi hakkındaki 1999/391/EC sayılı
Karar, bu açıdan kilit öneme sahiptir).
IPPC usullerinin gerektirdiği raporlar, çevresel
etkilere ve bunların önlenmesi ve azaltılması için
gerekli olan önlemlere odaklanmıştır. Seveso raporları ise risk analizi ve güvenlik şartlarına odaklanmıştır. Her iki rapor da tesislerin tasarımı, inşası ve işletimi konusuna eğilmektedir. Öte yandan
EMAS raporları, yönetimin işletimsel aşamalarıyla ilgilidir. Ancak, tesis, faaliyet ve maddeleri sınıflandıracak tek tip bir sistem, bu üç belgedeki farklı bilgi gereksinimlerini karşılayabilir.
Aday ülkeler bilgi sistemlerini oluştururken,
düzenleme işlevine toplumsal katılıma ilişkin ihtiyacı dikkate almalıdır. Aday ülkelerin ortak bir
toplumsal katılım safhası kullanma niyetinin olması halinde, sağlanan bilgiler direktiflerin gerekliliklerine uygun olmalıdır. ÇED Direktifi için
sağlanan bilgiler bir temel olarak kullanılabilir ve

54 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0844:EN:NOT
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diğer direktiflerin gerektirdiği bilgiler buna eklenebilir. Ortak bir uygulama yaklaşımı sergilenen
durumlarda, toplumun bilgilendirilmesinin sağlanması ile ilgili zamanlama iyi yapılmalıdır.
Sınır ötesi etkiler söz konusu ise IPPC ve Seveso Direktifleri uyarınca komşu ülkeler arasında bilgi alış verişi yapılması da gerekir ve bu zorunluluklar, tek tip bir usul uygulanarak gerçekleştirilebilir.
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Ek olarak, endüstri işletmecileri ve üye devletler, bir Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı
(KSTK) oluşturan (EC) 166/2006 sayılı Tüzük
uyarınca bilgi sunmalıdır. Bu Tüzük, kirleticiler
hakkındaki bilgilerin işletmeciler ve üye devletler
tarafından Avrupa Komisyonu’na düzenli olarak
raporlanması ile ilgili kuralları uyumlaştırır.
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
6.1 Giriş
Mevzuatın içinde öncelik, esas olarak bir çerçeve direktifi olan IPPC Direktifi’ne verilmeli ve
bu açıklamada belirtilen IPPC mevzuatı dahili ve
haricindeki direktif ve tüzükler de kapsama alınmalıdır. Seveso Direktifi’ne de öncelik verilmelidir ancak; yetkili makam muhtemelen sağlık ve
güvenlikle ilgili bir alanda yer alacağından, kaynaklar konusunda bir çatışma yaşanmamalıdır.

6.2 Zaman Planlaması
İlk IPPC Direktifi (96/62/EEC), yeni veya
köklü değişikliğe uğramış tesisler için 30 Ekim
1999’da yürürlüğe girdi. Direktifin hükümleri 30
Ekim 2007 tarihinden itibaren mevcut tüm tesislere tam anlamıyla uygulandı. Önceki 84/360/EC

sayılı Direktif ’in hükümlerinin uygulandığı tüm
mevcut tesisler, bu tarihe kadar IPPC izin rejimine dahil edilmek zorundaydılar.
2. Bölüm’de bahsedilen kilit uygulama aşamaları, bu mevzuatta etkinliğin ne şekilde sıralanacağı konusunda fikir verir. Strateji ve uygulama planı kesinleşir kesinleşmez, uygulama süreci asgari
olarak dört ya da beş yıl sürecektir. Kesinleşme de
tek başına bir iki yıl alacaktır. İlgili örgüt kaynaklarının yetebilmesi adına, IPPC kapsamındaki her
endüstri sektörünün denetiminin başlatılmasında, aşamalı bir uygulama programı kullanılması
şarttır. Bunların özelindeki düzenleme, her bir üye
devletin kendisi tarafından kararlaştırılabilir. Bu
düzen, ilgili ülkedeki BREF belgelerinin üretiminin zamanlamasını ya da endüstri ve çevrenin önceliklerini yansıtmalı veya her ikisinin bir bileşimi
olmalıdır.
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Başlangıç Maliyetleri
Maliyet, katılım sürecinin yakınlaştırma ve uygulama gerekliliklerinin karşılanmasında önemli
bir konudur. Üye devlet olma çabasında olan ülkeler, yüksek maliyetlerin, tüzüklerin uygulanmasından ve yakınlaştırmanın toplam maliyetinden
kaynaklandığının farkındadır.
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü mevzuatı kapsamında, düzenleme süreci dışında karşılanması gereken çeşitli maliyetler aşağıda gruplandırılmıştır:
• Düzenleyici bir kuruluşun (örneğin yetkili
makamın) ve bu kuruluşun ihtiyaç duyabileceği her türlü birimin oluşturulması veya
yeniden yapılandırılmasına ilişkin öncül
masraflar - fiziksel ve insan kaynaklarıyla
ve eğitimle ilgili masraflar da buna dâhil
olacaktır.
• İzin verici ve yürütücü bir rejimin getirilmesinin ve teftişlerin gerçekleştirilmesinin
maliyetleri.
• Direktifler kapsamındaki tesislerin belirlenmesi ve mevcut durumlarının değerlendirilmesiyle ilgili masraflar.
• Mevcut en iyi teknikler hakkında rehber
belgelerin her endüstri sektörü için geliştirilmesine ilişkin masraflar.
• İstişare çalışmaları ile ilgili masraflar.
• Veri kaydetme ve raporlama masrafları.
• Eğitim masrafları.

karşılanabilir; bu sayede -izin ve düzenleyici rejim
için bir ücret konulmak suretiyle- ilgili hükümet,
tesislerin işletmecilerinden, düzenlemenin masraflarını telafi eder. İzinlerle ilgili tüm masrafların
tümüyle geri ödemesi alınabilir ve EMAS ve ekoetiketleme planı gibi planlar, düzenleyici kuruluşlar dikkat ettiği sürece, kendi masraflarını karşılar.
Endüstriyel salımlar hakkındaki taslak direktif, Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2007’de
önerilmiş olup, aynı teşrii çerçeve içerisinde yedi
ayrı direktifi birleştirir ve hem kamu yönetimi
hem de endüstri açısından maliyette tasarruf sağlaması beklenmektedir. Örneğin, bu taslak direktif,, Mevcut En İyi Teknikler’in uygulanmasını
teşvik ederek Avrupa Birliği çapında zararlı endüstriyel salımların azaltılmasını sağlar; bu da çevre ve insan sağlığı şartlarının iyileştirilmesi anlamına gelir. Yalnızca büyük ölçekli yakma tesislerine yönelik direktif bile, yıllık 7-28 milyar avro’luk
bir fayda sağlar ve bunlara erken ölüm vakası sayısındaki 13.000’lik azalma ve 125.000 yıllık yaşam
süresinin kurtarılması da dâhildir.
Bunlara ek olarak; izin verme, raporlama ve izleme gerekliliklerinin düzenlenmesi ve ayrıca uygulamanın basitleştirilmesi adına üye devletler arasındaki yenilenmiş eşgüdüm de idari mali külfette
yıllık 105 milyon avro ila 255 milyon avroluk bir
düşüş sağlar. Taslak direktif, mevcut mevzuatın uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan ve 20082010 dönemlerini kapsayan bir IPPC Eylem Planı
ortaya koyan 2007 yılında yayınlanan Bildirimle45
bağlantılı olarak okunmalıdır.

• Sistemin işletilmesinden doğan sürekli
masraflar.
Bu masraflar, kirleten öder ilkesi uyarınca bir
masraf geri kazanımı planının uygulanmasıyla

55 COM/2007/0843: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0843:EN:NOT

230   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ VE RİSK YÖNETİMİ MEVZUATI

7.2 Endüstriye Düşen
Maliyetler
Uyumun endüstriye getireceği maliyetlerin,
mevzuatın uygulanmasından doğacak doğrudan
maliyetlerden çok daha fazla olacağı açıktır. Örneğin, büyük yakma tesislerinin, salımlarını kabul
edilebilir bir seviyeye çekmek için yapacağı masraflar; eskilerinin yerine yeni tesislerin inşa edilmesi,
büyük kirliliğe sebep olan tesislerin kapatılmasından doğan enerji kaybını telafi etmek için daha az
kirletici tesislere yeni birimler eklenmesi, bir tesisin
içindeki birimlerin daha az kirletici yakıt kullanacak şekilde değiştirilmesi ve benzeri durumları kapsayabilir. IPPC Direktifi, endüstri ve hükümete her
seviyede geniş kapsamlı yükümlülükler ve yüksek
maliyetler yükler. Bu masrafların düzeyi konusunda bir fikir birliği olmamakla birlikte, bunların büyük masraflar olacağı görüşü hakimdir.
Avrupa Komisyonu için gerçekleştirilen bir çalışma, 10 MDAÜ ülkesindeki çeşitli hava kirliliği
direktiflerine uygunluk için yapılan masrafların
toplam rakamını 48,2 milyar avro olarak tahmin
etmiştir ve bu miktarın 8,45 milyar avroluk kısmı
Baltık
ülkelerine
atfedilmiştir.
Örneğin,
Estonya’da, büyük yakma tesislerinde mevcut en
iyi tekniklerin uygulanmasının maliyetinin, 2005
yılı için 427,9 milyon avroluk, 2010 yılı için ise
801,8 milyon avroluk sermaye gereksinimi olduğu öngörülmüştür.

Mevcut en iyi teknikler ilkesinin uygulanması,
her endüstriyel sektör için maliyetler açısından kilit belirleyici faktör olacaktır. Burada, faydamaliyet analizinin unsurları büyük rol oynayacaktır ve her üye devletin, sektörel yeterlilik konseptini bünyesinde nasıl birleştireceği de etkili olacaktır. Ödenecek en yüksek bedel, bazı fabrikaların
kapatılması olacaktır. BREF belgeleri, bu alanda
bir nebze rehberlik sunabilmelidir; yerel şartların
ve ortamın değerlendirilmesinin de önemli bir etkisi olacaktır.

7.3 Maliyetin Karşılanması
Ücret, harç ve para cezalarına ilişkin sistemler
her üye devlette büyük farklılıklar gösterir. Her ülkenin kendi ekonomik şartlarının etkisi olacaktır.
Sağlık ve refahın geliştirilmesi ve işsizlikten kaçınma gibi tedbirler, genellikle çevre korumanın
önünde yer alabilmektedir. Bu doğrultuda, çevre
üzerindeki etkiler için yüksek ücretler alınması
uygulamasına karşı bir direniş görülebilir.
EMAS ve eko-etiketleme konusu ise, etkili biçimde kullanılmaları halinde, kurumlara hem
çevresel performans hem de tasarruf bakımından
fırsatlar sunan sistemlerdir. Bu durum bilhassa
enerji ve su tüketimi, atıkların asgari miktara indirilmesi ve hammadde tüketimi seviyeleri konusunda geçerlidir. Tasarruflar ve azaltılmış çevre
harçları, sistemin işletme masraflarını ve diğer kirlilik kontrolü masraflarını karşılayabilir.
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8. Temel Konuların
Özeti
Endüstriyel kirlilik kontrolü mevzuatında, Avrupa Topluluğu politika ve mevzuatıyla uygunluğun sağlanması ve devamı, üye devletler için
önemli zorluk teşkil etmektedir. İlgili idari yükün
ve masrafların en aza indirilmesine yönelik bu zorlukların yönetimi, sistematik ve maliyet-etkin bir

biçimde yapılmalıdır. Üye devletlerin hükümetleri, bunları dikkate alarak çaba ve eylemlerini, bu
mevzuatın Avrupa Topluluğu mevzuatıyla yakınlaştırılmasında temel oluşturan bu konulara ve gerekliliklere odaklamalıdırlar. Bunu yaparken özellikle şu sorulara cevap aramalıdırlar:

ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ MEVZUATININ UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK KİLİT
SORULARIN KONTROL LİSTESİ
Kirlilik denetiminin yönetilmesine ve risk yönetimine ilişkin ve aşağıdaki şıkları ilgilendiren mevcut
düzenlemeler hakkında yeterli bilgi olup olmadığı:
•
•
•
•

Mevcut yasal, kurumsal ve düzenleyici yapılar.
Tüm çevre sektörlerindeki izin mekanizmaları - su, hava ve toprak konularında.
IPPC ve Büyük Kaza Riskleri Direktifleri’nin kontrolünü gerektiren tesislerin belirlenmesi.
Kirlilik denetimi ve kaza yönetiminde müdahil olan mevcut kuruluşlar.

Özellikle aşağıdakiler dâhil olmak üzere, mevcut düzenlemelerle ilgili önemli sorunların tespit edilip
edilmediği:
•
•
•
•
•

Yasal/kurumsal/düzenleyici çerçeve.
Tesislerin tasarım ve yönetiminde, istenen standartların yakalanamaması.
Eğitim/uzmanlık yetersizlikleri.
Düzenleyici kurumlar arasında iletişim ihtiyaçları.
Sanayi sektörüne danışma ihtiyacı.

Kurumsal çerçeve özellikle aşağıdakiler bağlamında, bütünleşik bir biçimde yürütülebilir mi:
•
•
•
•

Yetkili makam olarak faaliyet gösterecek yeterlikte uzmanlık ve kaynağa sahip kurumlar var mı?
Kurumlar, bütünleşik bir yaklaşımı sağlamak üzere işbirliği içinde çalışabilir mi?
Kurumların tüm çevresel sektörler hakkında yeterli bilgisi var mı?.
Örtüşen alanların korunmasına yönelik etkin eş güdümü ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak yeterli
hazırlıklar yapıldı mı?

Yerel makamlar, sağlık makamları ve planlama makamları gibi kirlilik kontrolü ve risk yönetimi ile ilgili
konularda sorumlulukları olan yerel yetkili makamlar, merkezi hükümet ve diğer kurumlar arasında net
bağlantılar var mı?
Toplum da dahil olmak üzere, kirlilik kontrolü ve büyük kaza riskleri konularında belirgin rolü veya işlevi olan
tüm birimler veya çıkar gruplarının etkili katılımını sağlayacak düzenlemeler yapılmış mı?.
Halihazırda kurulu uygun nitelikte bir akreditasyon kurumu var mı?

232   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ VE RİSK YÖNETİMİ MEVZUATI

ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ MEVZUATININ UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK KİLİT
SORULARIN KONTROL LİSTESİ
Aşağıdaki konularda rehberlik verilip verilmediği:
•
•
•
•
•
•
•

Mevcut en iyi teknikler.
İzin verme düzenleme ve usulleri.
Endüstriyel hava kirliliği ve yakma tesislerini ele alacak geçiş düzenlemeleri.
Kaza önleme politikasının hazırlanması.
Acil durum planları ve güvenlik raporlarının hazırlanması.
Çevresel yönetim sistemleri ve akreditasyon yaklaşımları.
Eko-etiketlerin standartları.

Sorumluluk sınırları açıkça belirlenmiş ve uygun cezalar içeren bir yürütme rejimi var mı?
Yetkili makamların aşağıdakiler konusunda yeterli yasal gücü var mı:
•
•
•
•
•
•
•

Binalara giriş.
Teftiş etme ve örnekleme.
İşbirliği talep etme .
İşlemleri ve salımları yetkilendirme.
Yetkilendirmeleri gözden geçirme ve geri alma.
İşletmecilere karşı yasal işlem başlatma.
Faaliyetleri yasaklama.

Binaların izlenmesi ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler var mı?
Aşağıdakiler için yeterli veri işleme sistemi olup olmadığı:
• Veri kaydı.
• Veri işleme ve rapor hazırlanması.
Aşağıdaki kurumlara yönelik yeterli istişare veya raporlama çalışmalarının olup olmadığı:
•
•
•
•
•

Avrupa Komisyonu.
Toplum.
IPPC’nin etkilediği kuruluşlar.
Büyük kaza önleme faaliyetlerini üstlenen kuruluşlar.
Sınır ötesi sorunların bulunduğu ülkeler.

Mevzuattaki düzenleyici faaliyetlerin maliyetlerinin karşılanması adına bir fon kaynakları var mı?
Endüstri, uygulamanın muhtemel maliyetleri hakkında bilgilendirilmiş mi ve IPPC’nin iyileştirilmesi ve büyük
kazaların önlenmesine yönelik sermaye kaynağı oluşturmuş mu?
Yeterli eğitim uzmanlığı ve kaynak var mı?
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Bölüm VII

Kimyasallar Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun
Kimyasallar mevzuatı56’nı ele almaktadır. Bu bölümde mevzuat genel hatlarıyla incelenmektedir.

1.1 Avrupa Birliği Politikası
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin Direktif ’in
(67/548/EEC) kabul edilmesi, tehlikeli kimyasalların kullanımı konusunda ilk kontrollerin yapılmasını sağlamıştır. Direktif, böylesi maddelerin
pazara sokulmadan önce sınıflandırılması ve etiketlenmesine yönelik ortak bir sistem oluşturmuş
ve normal kullanım şartları altında risk oluşturabilecek maddelerin fizikokimyasal özelliklerini ve insan sağlığı ve çevreye vereceği zararları belirlemede
kullanılacak usuller ortaya koymuştur. Direktif,
kapsamı ve hedefi itibarıyla birçok değişikliğe tabi
tutulmuştur. Direktif ayrıca, daha teknik tabiatta
kalemleri uygulayan ve değiştiren Avrupa Komisyonu Direktifleri aracılığıyla birçok “Teknik Gelişime Uyarlanma”’ya (ATP) maruz kalmıştır. Bu
mevzuatın geniş kapsamlı amacı, Avrupa Birliği
üye devletleri için ortak bir sistem oluşturmak ve
böylece, getirilen farklı ulusal standartların yol açtığı ticaretteki engelleri ortadan kaldırmaktır.
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin direktif ilk aşamada, kimyasal maddelere özgü belirli doğal tehlike sınıfları için bir uyarı sistemi belirlemek ve sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu tehlikeler, insan sağlığı üzerinde (sonradan ayrıca çevre üzerinde de)
toksikolojik özellikleri yoluyla ya doğrudan ya da

yanıcılık ve patlayıcılık gibi fizikokimyasal olarak
adlandırılan özellikleri yoluyla dolaylı olarak etkilidir. Bu bağlamda direktif (üzerinde yapılan bütün
değişiklikler ve ATP’ler ile birlikte), spesifik tehlikeli özellik sınıflarını ve ayrıca söz konusu maddenin sınıflandırılması gerekip gerekmediğini belirleyecek spesifik test yöntemini ve kriterlerini de ortaya koyar. Direktif, tehlike tanımlandıktan sonra,
kullanıcının tehlikeden haberdar olması için maddenin nasıl etiketlenmesi gerektiğini ve bazı durumlarda maddenin ne şekilde ambalajlanırsa nüfusun belli kesimleri için (örneğin, körler ya da çocuklar) daha az tehlike doğuracağını belirler.
Avrupa Birliği içerisinde listelenmiş maddelerin tehlikeleri konusunda etiketleme yalnızca Ek-I
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ek-I’de listelenmemiş maddeler konusunda, üreticinin maddeye ilişkin bilinenleri belirlemesi ve maddeyi pazara sunmadan önce direktifte belirtilen sınıflandırma, ambalajlama ve etiketleme kurallarını uygulaması gerekmektedir.
67/548/EEC sayılı Direktifte (değişik); aralarında ‘patlayıcı’, ‘çok zehirli’, ‘kanserojen’, ve ‘çevreye zararlı’ da olmak üzere mevcut 15 tehlike örneği sınıfı bulunmaktadır. Ek-I, tehlikeli olarak sınıflandırılan maddelerin listesini içerir. Ek-II’deki
maddelere, tehlike sembolleri uygulanır (kafatası
ya da çapraz kemik gibi). Ek- III’de, maddelerin
belli başlı tehlikelerinin tabiatına ilişkin ibareler
yer almaktadır (R-cümleleri: ‘risk ibareleri). EkIV’de tehlikeli maddelerle temas ve bunların kullanımına ilişkin güvenlik ibareleri (G-ibareleri)
yer almaktadır. Ek-V’te, maddelerin tehlikeli özelliklerini belirleyen test yöntemleri yer alır. Ek-

56 Bu yayının içeriğinin alındığı orjinal rapor olan Handbook for Implementation of EU Environmental Legislation - http://
ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf kapsamında Kimyasallar ve GDO Mevzuatı olarak yeralmakta
olan bu mevzuat, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri çerçevesine çevre faslı içinde yer almaması ve Çevre ve
Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmaması nedeniyle bu yayın kapsamında GDO başlığı çıkarılarak sadece Kimyasallar
mevzuatı olarak incelenmiştir.
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VI’da tehlike sınıfını doğru belirlemeye ve test
edilmiş bir madde için tehlike sembollerinin ve R
ve G ibarelerinin nasıl belirleneceğine yönelik detaylı ölçütler yer alır. Ek-VII ve Ek-VIII, maddelerin sınıflandırılması ya da etiketlenmesi ile ilgili
olmayıp ‘yeni’ maddelerin bildirilmesi amacına
hizmet etmektedir. Ek-IX‘da, özel ambalajlama ve
etiketleme öğeleri de dahil olmak üzere çocuklar
için tehlike arz etmeyen kilitler ve dokunsal tehlike işaretlerine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Direktifte yapılan altıncı değişiklik (79/831/
EEC), ilk defa yeni maddelerin bildirilmesine ilişkin gereklilikleri ortaya koymuştur. Bunun amacı
Avrupa Birliği’nde piyasaya sunulan her madde
üzerine onun kimliğini ve ekotoksikolojik ve fizikokimyasal karakteristiklerini de içeren bilgi edinmektir. Avrupa Komisyonu bu direktifin amaçlarına yönelik iki liste oluşturmuştur: Avrupa Mevcut
Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri (EINECS) ve
Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Envanteri
(ELINCS). EINECS 1990 yılında basılmış olup
1981 yılı öncesi Avrupa Biriği’nde piyasaya sürülen bütün maddeleri içermektedir. ELINCS ise
Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde düzenli
olarak yayınlanmakta olup 1981 yılı itibarıyla piyasaya sürülen maddeleri içermektedir.
Yine altıncı değişiklikte, ilk defa “çevre için
tehlikeli” sınıflandırması kullanılmıştır. Bu sınıflandırma 18. ATP’de (93/21/EEC) kendisine ilişkin ölçütün yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe
konmuştur. Bildirim usulü gereğince, maddelerin
sınıflandırılması düşünülmüştür (buna “çevre için
tehlikeli” sınıflandırması da dâhildir). Sınıflandırılması halinde, sınıflandırma kararı direktif EkI’de yer alacaktır.
Direktifte yapılan yedinci değişiklik (92/32/
EEC), yeni maddelerin küçük miktarlarının bildirimine yönelik gereklilikleri uyumlaştırmıştır. Ayrıca, bildirim sürecinde elde edilen verilerin, maddenin insanlar ve çevre için oluşturduğu riskin değerlendirilmesinde kullanılması yönündeki gerekliliği de ortaya çıkarmıştır. Bu gereklilik, yeni kimyasalların risk değerlendirme ilkelerine ilişkin
93/67/EEC sayılı Direktif uyarınca yürürlüğe
konmuştur.
Direktifte yapılan sekizinci değişiklikte (96/56/
EC), anlaşmanın gerekli düzenlemesi göz önünde
bulundurularak “Avrupa Ekonomik Topluluğu”
teriminin yerine “Avrupa Topluluğu” getirilmiştir.
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Son olarak dokuzuncu değişiklik, belirli tehlikeli maddelerin Avusturya ve İsveç’te 31 Aralık
2000 tarihine kadar etiketlenmesine ilişkin sapmaları düzenlemiştir.
Direktif, tehlikeli maddeler konusunda bilimsel ve teknik ilerlemeleri hesaba katmak için düzenli olarak güncellenmektedir. Bu tarihe kadar
(2008) 9 kez değiştirilmiş ve 29 kez teknik gelişime uyarlanmıştır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, takip eden değişiklikleriyle
beraber
67/548/EEC
sayılı
Direktif ’in, yeni maddeler için veri oluşturma ve
risk değerlendirmeleri yapma gereklilikleri vardır.
Mevcut Maddeler Tüzük’ü (ESR, EEC/793/93),
belli bir tonaj eşiğinin üzerinde üretilen veya ithal
edilen bütün mevcut maddelerin Avrupa
Komisyonu’na rapor edilmesini gerektiren bir sistemi yürürlüğe sokmuştur. Bu rapor diğer gerekliliklerin yanı sıra; üretilen/ithal edilen miktarı, fizikokimyasal, toksikolojik ve ekolojik çalışmalarla
ilgili tüm mevcut veriyi ve (eğer madde, 67/548/
EEC sayılı Direktif ’in Ek-1’inde listelenmemişse)
imalatçının sınıflandırma ve etiketleme ile ilgili
önerisini de içermelidir. Avrupa Birliği, üye devletlerin beyan ettiği görüşlerin eşliğinde bu bilgilere dayanarak, resmi ‘öncelikli’ kimyasal listelerinin oluşturulmasını gerekli görmüştür. ESR’nin
yürürlükte olduğu dönemde, böyle dört öncelik
listesi (toplamda yaklaşık 140 maddeyi içeren) karara bağlanmıştır.
Her bir öncelikli kimyasala bir üye devlet raportörü tahsis edilmiş olup bu raportör, maddenin
çevre ve insan için oluşturduğu riski değerlendirmekle görevlendirilmiştir. Üye devletler tarafından
raportörün risk değerlendirme raporunun görüşülmesinin ve sonuçlandırılmasının ardından,
maddenin zararını asgari düzeye indirmek için
hangi önlemlerin alınabileceği kararlaştırılır (Bu;
maddenin pazarlanması ve kullanımına yönelik
olası kısıtlamalar olabileceği anlamına da gelir).
Tehlikeli Preparatlara ilişkin Direktif (1999/45/
EC) kimyasal preparatlar (iki ya da daha fazla
maddeden oluşan karışım veya çözeltiler) için tehlike sınıflandırmasını, ambalajlama ve etiketleme
gerekliliklerini belirtir. Bir preparatın içinde tehlikeli bir madde kullanıldığında üreticinin, içeriği
belirlemesi veya hesaplaması ve doğru sınıflandırma ve etiketlemeyi uygulaması gerekmektedir. Direktif, nihai tüketicinin kullanımına sunulmak
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üzere üretilmiş nihai maddeler için ya da tehlikeli
preparatların nakliyesi veya gümrük denetimi altında transfer edilenler için geçerli değildir.
Direktif, preparatların tehlikeli özelliklerinin
belirlenmesi için kullanılacak yöntemleri ortaya
koyar ve tehlikenin derecesine ya da tabiatına bağlı olarak sınıflandırma ve etiketleme üzerine genel
ilkeleri listeler. Aynı zamanda, çevreye ve sağlığa
yönelik risklerin değerlendirilmesi için usuller belirler. Üye devletler, uygun ambalajlama ve etiketleme için gereken önlemleri almakla ve preparatı
piyasaya sürmekle yükümlü kişilerin zorunlu veri
formuna sahip olmalarını sağlamakla yükümlüdür. Üye devletler aynı zamanda preparatlara ilişkin bilgi almakla yükümlü bir organ tahsis etmek
zorunluğundadır. Üye devletler ayrıca preparatların piyasaya sürülmesini geçici olarak yasaklayabilir ya da bu durumu kendi bölgelerinde özel koşullara bağlayabilir. Bunun gerçekleştirilmesi halinde söz konusu üye devlet derhal Avrupa
Komisyonu’nu ve diğer üye devletleri bilgilendirmeli ve gerekçelerini sunmalıdır.
ESR içinde mevcut madde programının beklentileri karşılamaması ve birçok başka nedenden
ötürü ilerlemenin oldukça yavaş olması dolayısıyla, bütün müdahil tarafların eleştirileri sonucu Avrupa Birliği çapında kimyasallara ilişkin politikanın kapsamlı bir şekilde yenilenmesi için tartışmalar başlatılmıştır. Avrupa Birliği içerisinde kimyasalların yönetimi konusunda temel hukuki araçlar
üzerine gerçekleştirilen bir araştırma sonrasında
(67/548/EEC, 1999/45/EC ve 76/769/EEC,
(EC) 793/93; sayılı Direktifler) ve yeni kimyasal
politikası üzerine tanıtım belgesi sayesinde Avrupa Komisyonu 1993 yılında, kimyasalların kaydı,
değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin
yeni bir tüzük (REACH) oluşturulmasına yönelik
bir yasa teklifini kabul etmiştir.
Bu Tüzük, yeni ve mevcut maddeler için emsalsiz bir sistem oluşturmakta, inovasyonu güçlendirmekte, ihtiyatlılık ilkesini ve “veri yoksa pazar
da yok” kuralını uygulamaya koymakta, sorumluluğu yetkililerden endüstriye havale etmekte ve bilimsel doğruluktan ziyade risk değerlendirmesine
vurgu yapmaktadır. Risk yönetimi üzerine son
nokta aşağıdaki muhtemel etkileri içermektedir:
• “Çok ciddi önem taşıyan maddeler”e yönelik etkili önlemler.

• Ortak veri kullanımı.
• Mevcut bilgi kullanımında yüksek oranda
hareket kabiliyeti sayesinde hayvanlar üzerinde uygulanan deneyler azaltılmalıdır.
• İşyeri güvenliğini artıracak yeni araçlar.
• Her iki yönde tedarik zinciri içerisinde yoğun iletişim.
• Alt kullanıcıların sürece müdahil olmaları,
özellikle iş yerinde kimyasalların elle
teması ve kullanılmasına ilişkin güvenliği
artırmalıdır.
2004 ve 2006’daki hukuki süreç sonrasında
REACH Tüzük’ü ((EC) 1907/2006), 1 Haziran
2007 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Hükümlerin çoğu, özellikle 1 Haziran 2008’den sonra uygulanmaya başlayacaktır. Bu tarihten itibaren,
(EC) 793/93 (ESR) sayılı Tüzük ve yeni maddelerin bildirimine ilişkin 67/548/EEC sayılı
Direktif ’in hükümleri yürürlükten kaldırılacaktır.
Bir yıl sonra, Sınırlandırmalar Direktifi’nin
(76/769/EEC) yerine, REACH Tüzük’ünün kısıtlamalara ilişkin kısmı getirilecektir.
67/548/EEC ve 1999/45/EC sayılı Direktifler’in sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin hükümleri, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmış
olan ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürülüğe girmiş olan CLP Tüzük’ü ile yürürlükten kalkmıştır.
Sınıflandırma ve tehlike iletişimine yönelik
olarak uzun yıllar yürürlükte olan mevzuat GHS
için yapılan ayrıntılı ve yoğun çalışmalar sonunda
oluşturulan yeni mevzuatla yürürlükten kaldırılmıştır. Şu anda yürürlükte olan ve AB kimyasallar
mevzuatının temelini oluşturan başlıca iki Tüzük
mevcuttur. Bunlardan biri, sınıflandırma ve etiketleme ile ilgili olan 67/548/AET sayılı Tehlikeli
Maddeler Direktifi ile 1999/45/AT sayılı Tehlikeli Müstahzarlar Direktifini yürürlükten kademeli
olarak yürülükten kaldıran 1272/2008/AT sayılı
Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP)
Tüzük’ü; diğeri ise güvenlik bilgi formları ile ilgili
hükümleri içeren 1907/2006/AT sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzük’üdür.
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CLP Tüzük’ü:
• Genel GHS ilkelerini uygular.
• Sınıflandırmanın sanayiciler tarafından yapılmasına yönelik tasarlanmıştır.
• AB’nin ihtiyaçları doğrultusunda birkaç ek
seçenekle birlikte, GHS’nin blok yapı yaklaşımını kullanır.
• Mevcut AB sistemine olabildiğince yakın
bir yaklaşım ile oluşturulmuştur.
• Ek XI’da uyumlaştırılmış sınıflandırma ve
etiketleme listesi yer almaktadır.
Tüzük 31 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmış
ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
CLP Tüzük’ü, DSD ve DPD’de mevcut temel
özellik ve işlemleri de alarak, GHS’nin 2. revizyonu temel alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenden
dolayı, CLP Tüzük’ü AB dışındaki ülkelerin GHS
uygulamalarına benzer ancak bire bir aynı değildir. CLP Tüzük’ü, Üye Ülkelerde yasal olarak bağlayıcıdır.
CLP uygulamaları ve ticarete etkileri hakkında
farkındalık oluşturulması, hazırlık aşamasında öncelikli olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Bu
çalışmaya, kullanılan madde ve karışımlar (karışımlarda bulunan maddelerde dâhil olmak üzere)
ve eşyalarda bulunan maddeler, tedarikçiler, müşteriler ve madde ve karışımların kullanımalanları
konusunda bir envanter geliştirilerek başlanılabilir. Ayrıca, teknik personelin eğitim ihtiyacının
değerlendirilmesi, ulusal yetkili otoritelerin ve Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın internet sitelerinden
Tüzükle ilgili gelişmelerin ve rehberlik faaliyetlerinin izlenmesi de yapılacak çalışmalar arasında yer
alır.
20 Ocak 2009 tarihinde CLP Tüzük’’ünün
yürürlüğe girmesiyle birlikte aşağıdaki kurallar
geçerlidir:
• Aralık 2010’a kadar maddeler DSD’ye uygun olarak sınıflandırılmaya, etiketlenmeye ve ambalajlanmaya devam etmek zorundadır. Bununla birlikte, bu tarihten önce
bir madde CLP’ye uygun olarak da sınıflandırılıp, etiketlenip ambalajlanabilir. Bu
yapıldığında, DSD etiketleme ve ambalajlama hükümleri artık bu maddeye uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın
CLP hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir.
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• Haziran 2015 tarihine kadar karışımlar
DPD’ye uygun olarak sınıflandırılmaya,
etiketlenmeye ve ambalajlanmaya devam
etmek zorundadır. Bununla birlikte, bu tarihten önce bir karışım CLP’ye uygun olarak da sınıflandırılıp, etiketlenip ambalajlanabilir. Bu yapıldığında DPD etiketleme
ve ambalajlama hükümleri artık bu karışıma uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın CLP hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir.
• Haziran 2015 tarihine kadar bir maddenin
DSD’ye uygun olarak sınıflandırmasının
Güvenlik Bilgi Formunda yer alması zorunludur. Bu hem maddelerin kendileri
için Güvenlik Bilgi Formları’na hem de bu
maddeleri bulunduran karışımların Güvenlik Bilgi Formları için geçerlidir.
• 1 Aralık 2010 tarihine kadar, eğer bir madde CLP’ye uygun olarak sınıflandırılmış,
etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, CLP sınıflandırması, DSD temel alınarak yapılan
sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi
Formu’nda bulunmak zorundadır. Bununla birlikte, bir tedarikçi, bir maddenin CLP
sınıflandırmasını, o madde için eksiksiz
CLP uygulamasını önceden tanımlamayı
seçebilir. Bunun olması durumunda tedarikçi eşlik eden Güvenlik Bilgi Formu’na,
“diğer bilgiler” başlığı altında, bu bilgiyi
dâhil edebilir.
• 1 Haziran 2015 tarihine kadar bir karışımın DPD’ye uygun olarak sınıflandırılmasının Güvenlik Bilgi Formu’nda yer alması
zorunludur;
• 1 Haziran 2015 tarihine kadar, eğer bir karışım CLP’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, CLP
sınıflandırması, DPD temel alınarak yapılan sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi
Formunda bulunmak zorundadır. Bununla
birlikte, bir tedarikçi, bir karışımın CLP sınıflandırmasını, o karışım için eksiksiz
CLP uygulamasını önceden yürütmeyi seçebilir. Bunun olması durumunda tedarikçi eşlik eden Güvenlik Bilgi Formuna, “diğer bilgiler” başlığı altında, bu bilgiyi dâhil
edebilir;
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• 20 Ocak 2009 tarihinden başlayarak, Başlık
V uygulanmaya başlar, böylece, imalatçılar,
ithalatçılar ve alt-kullanıcılar uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemede değişikliğe neden olabilecek yeni bilgi sahibi olmaları durumunda (Madde 37(6), Ajans’a
uyumlaştırılmış sınıflandırma için teklifler
sunabilirler (Madde 37(2)) ve bir Üye Ülke
Yetkili Otoritesi’ne bir teklif sunabilirler.
1 Aralık 2010 tarihinde maddelerin sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için
CLP, DSD’nin yerine geçer ve aşağıdaki kurallar
uygulanır:
• Maddeler hem DSD hem CLP’ye uygun
olarak sınıflandırılmak zorundadır.
• Maddeler sadece CLP’ye uygun olarak etiketlenmek ve ambalajlanmak zorundadır;
fakat hâlihazırda DSD’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmış ve 1 Aralık 2010’dan önce piyasaya arz
edilmiş maddelerin 1 Aralık 2012 itibarıyla yeniden etiketlenmeleri ve yeniden ambalajlanmaları gerekmektedir.
• 1 Haziran 2015 tarihine kadar karışımların
DPD’ye uygun olarak sınıflandırılması,
etiketlenmesi ve ambalajlanmasına devam
edilmesi zorunludur. Ancak, bir karışım bu
tarihten önce de CLP’ye uygun olarak sınıflandırılabilir, etiketlenebilir ve ambalajlanabilir. Bu yapıldığında DPD etiketleme
ve ambalajlama hükümleri artık bu karışıma uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın CLP hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelmektedir.
• 1 Haziran 2015 tarihine kadar bir maddenin CLP sınıflandırmasına ek olarak,
DSD’ye uygun olarak sınıflandırmasının
Güvenlik Bilgi Formu’nda yer alması zorunludur. Bu hem maddelerin kendileri
için Güvenlik Bilgi Formları’na hem de bu
maddeleri bulunduran karışımların Güvenlik Bilgi Formları için geçerlidir.
• 1 Haziran 2015 tarihine kadar, bir karışımın DPD’ye uygun olarak sınıflandırılmasının Güvenlik Bilgi Formu’nda sağlanması zorunludur.
• 1 Haziran 2015 tarihine kadar, eğer bir karışım CLP’ye uygun olarak sınıflandırıl-

mış, etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, CLP
sınıflandırması, DPD temel alınarak yapılan sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi
Formu’nda bulunmak zorundadır. Bununla birlikte, bir tedarikçi, bir karışımın CLP
sınıflandırmasını, o karışım için eksiksiz
CLP uygulamasını önceden yürütmeyi seçebilir. Bunun olması durumunda tedarikçi eşlik eden Güvenlik Bilgi Formu’na, “diğer bilgiler” başlığı altında, bu bilgiyi dâhil
edebilir.
1 Haziran 2015 tarihinde, karışımların sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için
CLP, DPD’nin yerine geçer ve aşağıdaki kurallar
uygulanır:
• Maddeler sadece CLP’ye uygun olarak sınıflandırılmak zorundadır.
• Karışımlar sadece CLP’ye uygun olarak etiketlenmek ve ambalajlanmak zorundadır,
fakat hâlihazırda DPD’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmış ve 1 Haziran 2015’den önce piyasaya
sürülmüş (yani, “satışa sunulmuş olan”) karışımların 1 Haziran 2017 itibarıyla yeniden etiketlenmeleri ve yeniden ambalajlanmaları gerekecektir ve CLP’ye uygun madde ve karışım sınıflandırmalarının Güvenlik Bilgi Formu’nda sağlanması zorunludur.
REACH Tüzük’ü ile bağlantılı olarak; 1 Aralık
2010’dan önce teslim edilen kayıtlar DSD’ye uygun sınıflandırma ve etiketleme içerebilir. Kayıt
dosyasında CLP’ye uygun sınıflandırma ve etiketlemenin de bulunması tavsiye edilir ve bu durumda, bir bildirim yapılmasına gerek kalmaz.
Ayrıca, 1 Aralık 2010 ile 1 Haziran 2015 tarihleri arasında teslim edilen kayıtları CLP’ye uygun sınıflandırma bulunmalıdır. Kayıt dosyasında
DSD’ye uygun sınıflandırma da bulunabilir. Bunun yanısıra, 1 Haziran 2015 tarihinden sonra ibraz edilen kayıtlar için sadece CLP’ye uygun sınıflandırma içerir.
REACH Tüzük’ü (No.1907/2006) ile ilgisi
olan birçok tüzük vardır. Risk değerlendirmesi ve
mevcut maddelerin kontrolüne ilişkin bu Tüzükler,
yayının bu bölümünün ilerleyen safhalarında listelenmiştir. Ancak bu El Kitabı’nın daha önce basılan versiyonlarında bulunmayan hukuki araçların
da burada mevcut olduğunu eklemek gerekmekte-
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dir. (EC) 2592/2001 sayılı Avrupa Komisyonu
Tüzük’ü, REACH Tüzük’ü (No.1907/2006) uyarınca belirli öncelikli maddelerin imalatçılarına
veya ithalatçılarına daha kapsamlı bilgi ve test gereklilikleri getirmektedir. (EC) 1217/2002 sayılı
Komisyon Tüzük’ü, belirli EINECS maddelerinin
üreticilerinin ve ithalatçılarının REACH Tüzük’ü
(No. 1907/2006) uyarınca belirli bilgileri sunmalarını ve belirli testleri yapmalarını gerektirmektedir.
Avrupa Birliği’ndeki tehlikeli kimyasalların
uluslararası ticaretine ilişkin yasal düzenlemeler
“Uluslararası Ticaretteki Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitler için Ön Bildirimli Kabul Usulüne
İlişkin Rotterdam Sözleşmesi”ne dayanmaktadır.
Rotterdam Sözleşmesi’nin 24 Şubat 2004 tarihi
itibarıyla yürürlüğe girmesi ile Avrupa Birliği (AB)
de söz konusu Sözleşme’ye Taraf olmuştur. AB’de,
Rotterdam Sözleşme’nin uygulama mevzuatı 17
Haziran 2008 tarihli ve 689/2008/EC sayılı “Tehlikeli Kimyasalların İhracatına ve İthalatına” ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’üdür.
Bu Tüzük, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nedeniyle AB’de yasaklanan veya büyük ölçüde
kısıtlanan kimyasalların üçüncü ülkelere ihracında ortak bir bilgi ve bildirim sistemi kurmaktadır.
Söz konusu tüzüğün amaçları doğrultusunda,
kimyasalların özellikleri hakkında bilgi paylaşımının kolaylaştırılması, bunların ithalat ve ihracatları hakkında AB içinde bir karar alma süreci oluşturulması ve tarafların ve uygun olan hallerde diğer ülkelerin kararlardan haberdar edilmesiyle gerçekleştirilmektedir.
689/2008/EC sayılı Tüzük, insan sağlığı ve
çevrenin korunmasını yüksek bir düzeyde temin
etmek için yasallaşmıştır ve bu nedenle bazı yönlerden Rotterdam Sözleşmesi’nin hükümlerinden
daha ötede bir mevzuat halindedir. Örneğin, tüzük ihracat bildirimi ve tam izine ilişkin gereklilikleri sadece sözleşmeye taraf olanlara değil tüm
dünya ülkelerine yansıtmaktadır.
Ayrıca, tüzüğün kapsamı, Rotterdam Sözleşmesi kapsamında bulunan yasaklanmış veya büyük ölçüde kısıtlanmış kimyasallarla sınırlandırılmamıştır ve sözleşmenin gerekliliklerinden bağımsız olarak AB seviyesinde yasaklanmış veya
büyük ölçüde kısıtlanmış olan kimyasalları da
kapsamaktadır. Tüzük bu yetkiyi ise Rotterdam
Sözleşmesi’nin 15’nci Maddesinin 4’üncü paragrafı olan “Bu Sözleşme’deki hiç bir hüküm, Tarafların, Sözleşme’de belirtilen hükümlerden daha
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katı şekilde çevre ve insan sağlığını koruyan, bu
Sözleşme hükümleri ile uyumluluğu ve uluslararası hukukla uygunluğu sağlayan önlemleri alma
haklarını kısıtlama şeklinde yorumlanmayacaktır”
hükmünden almaktadır. Tüzük’teki bazı kimyasallar belki Sözleşme’nin 5’nci Maddesi gereği yapılacak olan ÖBK bildirimi için gerekli vasıflara
haiz olmayabilirler ancak AB’nin yüksek seviyede
korumayı teminen ithalatçı ülkeleri uyardığı kısıtlamalar Tüzük’te yer almaktadır.
AB’den ihraç edilmekte olan ve ihracat bildirimine tabi olan tehlikeli kimyasalların sayısını artırmak için, Rotterdam Sözleşmesi’nde yer alan
iki farklı kategori kendi içlerinde de iki kategoriye
ayrılmıştır. Sözleşmede yer alan pestisit kategorisi
(1) tarımsal amaçlı olan ve (2) tarımsal amaçlı olmayan pestisitler olmak üzere ikiye ve sanayi kimyasalları ise (1) profesyonel kullanıma uygun ve
(2) tüketici kullanımına uygun sanayi kimyasalları olmak üzere yine ikiye ayrılmıştır.
Avrupa Komisyonu’nun (AK) Tüketici Ürünleri Güvenliği ve Kalitesi (TÜGK) Birimi,
EDEXIM (European Database of EXport and
IMport of certain dangerous chemicals) yani
“Bazı Tehlikeli Kimyasalların İthalatı ve İhracatı
için Avrupa Veritabanı”nı geliştirmiştir. Bu veritabanının kuruluş amacı, 689/2008/EC sayılı Tüzük altında kısıtlanmış olan kimyasalların ithalat/
ihracat kayıtlarını tutmak ve gümrüklerdeki işlemleri kolaylaştırmaktır.
EDEXIM’in ihracatçılar için geliştirilmiş versiyonu, ihracatçılara Tüzük’ün Ek’inde listelenmiş
kimyasallar için planlanmış ihracatların doğrudan
çevrim-içi bildirim kolaylığını sağlamaktadır. İhracatçıların bu sistemden faydalanmaları için kendi
ülke Ulusal Yetkili Mercisine (UYM) kullanıcı adı
ve şifre için talepte bulunmaları gerekmektedir.
AB üye devletlerinin birçoğu, gümrüklerdeki
kontrollerin önemli olduğunu ve ülke UYM’leri
ile gümrük görevlileri arasındaki düzenli bilgi alışverişinin kolaylaştırılmasının ve daha sağlam işbirliğinin sağlanmasının gerektiğini düşünmektedir.
EDEXIM’in bu nedenle geliştirilmiş olan gümrük
versiyonu sayesinde, ihracatçılar tarafından doldurulan ihracat bildirim formu vasıtası ile yapılan ihracat bildirimleri ve açık izin taleplerine, gümrük
görevlileri rahat bir biçimde ulaşabilmektedir.
Avrupa Birliği’nin 850/2004/EC sayılı “Kalıcı
Organik Kirleticiler Tüzük’ü”, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi ile birlikte
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Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
“Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi” kapsamında yer alan ve 1998 yılında yürürlüğe giren “POPs Protokolü” yükümlülüklerinin
birlik içerisinde uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmış mevzuattır. Söz konusu Tüzük’ün amacı,
insan sağlığı ve çevreyi koruyabilmek için kalıcı organik kirleticilerin veya atıklarının Kalıcı Organik
Kirleticiler’e İlişkin Stockholm Sözleşmesi ile birlikte Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanarak 1979 yılında yürürlüğe giren “Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi” yükümlülüklerince yasaklanması,
ortadan kaldırılması ya da üretim, kullanım ve piyasaya arzının kısıtlanmasıdır.
Ülkemizde ilgili tüzüğe karşılık gelebilecek
herhangi bir yasal mevzuat bulunmamakla birlikte Tüzük kapsamında yer alan Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Stockholm
Sözleşmesi’nin 5871 sayılı Kanun (Resmi Gazete:14.04.2009, No.27200) ile Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından onaylanarak Bakanlar
Kurulu tarafından yayımlanmıştır (Resmi Gazete:30.07.2009, No.27304).
Maddelerin pazarlanması ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirilmesi, kimyasal kontrole
“madde-odaklı yaklaşımın” örneklerinden biridir.
Bu yaklaşım Dördüncü Çevre Programı’nda uygulamaya konmuş olup böylesi bir yaklaşımın ilk
örnekleri deterjanların yol açtığı çevresel kirliliğin
azaltılması ve önlenmesine ilişkin 73/405/EEC,
82/242/EEC ve 82/243/EEC sayılı direktifler ve
asbestin yol açtığı çevresel kirliliğin azaltılması ve
önlenmesine ilişkin 87/217/EEC sayılı Direktiftir
ki bu direktiflerin amacı, deterjan ve asbestin
hava, su ve toprakta yaratacağı kirliliğin önlenmesidir. (Deterjan direktifleri, hala yürürlükte olsa
da artık geçmişte kalmıştır). (EC) 3093/94 sayılı
Tüzük’ü değiştiren (EC) 2037/2000 sayılı Tüzük
de benzer şekilde, ozon tabakasını incelten maddelerin (ODSler) üretimi, satışı ve kullanımına kısıtlamalar getirerek ozon tabakasının incelmesini
kontrol altına almayı amaçlamaktadır.
(EC) 3093/94 sayılı Tüzük’ün yerine; Avrupa
Birliği’nin, ozon tabakasını incelten maddeleri
aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik mevcut
hukuki aracı olan (EC) 2037/200 sayılı Tüzük getirilmiştir. Bu Tüzük, (EC) 3093/94 sayılı Konsey
Tüzük’ünün ve Montreal Protokolü’nün getirdiği
önlemlerden daha sert önlemler getirmektedir.

Tüzükte bahsi geçen ODSler, Montreal
Protokolü’nde yer alan tanımlar uyarınca kontrol
altındaki maddeler olarak tanımlanmaktadır. Tüzük, kontrol altındaki maddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı, tedariği, kullanım sırasındaki kaçakları ve geri kazanımı ile ilgili kontrolleri içermektedir. Bu Tüzük ayrıca, ODS’lerin her türlü ithalatına yönelik ruhsatlandırma usulü de getirmektedir.
(EC) 2037/2000 sayılı Tüzük’de yapılan değişiklikler, ölçülü inhalasyon aleti ve tıbbi ilaç pompasına ilişkin 28 Eylül 2000 tarihli ve (EC)
2038/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzük’ünü ve hidrokloroflorokarbonlara uygulanan kotaların baz yılına ilişkin (EC) 2039/2000
sayılı Tüzük’ü içerir.
Daha sonra, (EC) 2037/2000 sayılı Tüzük’ü
detaylandıran dört karar alınmıştır. 2002/612/EC
sayılı Avrupa Komisyonu Kararı, kontrol altındaki maddelerin temel tıbbi ve laboratuvar kullanımına yönelik miktarları için I-V ve VII şeklinde
gruplar oluşturmuştur (her ne kadar bu miktarlar
her yıl değişmiş ve ilerleyen yıllarda da değişmesi
beklense de). 2002/654/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı, münferit üretimlerde kullanılan hidrokloroflorokarbonların tüketim miktarının belirlenmesine yönelik yöntemleri ve ithalat kotalarını
belirlerken; 2003/256/EC sayılı Karar da (EC)
2037/2000 sayılı Tüzük uyarınca kontrol altında
olan maddelere yıllık ithalat kotaları koymaktadır.
2003/160/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı,
halon 1301 ve 1211’in kullanımını düzenler.
Kimyasalların potansiyel tehlikeleri göz önünde
bulundurulduğunda, Avrupa Komisyonu kimyasal
mevzuatının esas gerekliliği yeni bir kimyasal ürünün, piyasaya sürülmeden önce derinlemesine yüksek kaliteli güvenlik testlerine tabi tutulması zorunluluğu getirmesidir. Mevzuat, bu testlerin nasıl
yapılacağına dair yöntemleri listelemekle birlikte
laboratuvar uygulamalarına ilişkin genel hükümler
vermez. Bu yüzden üye devletlerde uygulanan farklı laboratuvar uygulamaları nedeniyle kimyasal
ürünlerin güvenlik testlerinin tekrarlanmaması
için, güvenlik verilerinin karşılıklı tanınmasını sağlayan bir sistem geliştirilmesi gerekmiştir.
Böylesi bir karşılıklı tanıma sistemi güvenlik
verilerinin güvenilebilirliğini ve üst düzey kalitesini garanti altına alan bir tasarıya dayanmalıdır.
OECD’nin desteğiyle kimyasal ürünler ve kimyasalların güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan test verilerinin kalitesini ve geçerliliğini güç-
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lendirecek iyi laboratuvar uygulamaları (İLU)
prensipleri geliştirilmiştir. 87/18/EEC ve 88/320/
EEC sayılı Avrupa Komisyonu Direktifleri aracılığıyla İLU prensipleri Avrupa Topluluğu mevzuatına dâhil edilmiştir. Ayrıca, düzenleyici amaçlarla
güvenlik testleri gerçekleştiren laboratuvarların faaliyetlerinin izlenmesi de gerekmektedir. Bu yüzden 88/320/EEC sayılı Konsey Direktifi, üye devletlerin İLU prensiplerine uyma iddiasında bulunan bütün laboratuvarları teftiş etmek ve testlerin
gerçekten İLU prensiplerine göre yapıldığını doğrulamak için düzenleyici bir makam oluşturmuştur. Bu karşılıklı tanıma sisteminin amaçları iki
yönlüdür: Birincisi, üye devletler arasındaki ticarete ket vuran tarife-dışı engelleri ortadan kaldırmak ve ikincisi insan sağlığının ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını garanti altına almak.
86/609/EEC sayılı Konsey Direktifi (2003/65/
EC sayılı Direktif ile değişik) her ne kadar Avrupa
Komisyonu kimyasal mevzuatının gerektirdiği

güvenlik testlerinin belli kısımlarıyla ilgilense de
aslen, belli deneylerde kullanılan hayvanların korunmasının uyumlaştırılmasıyla ilgilidir. Üye devletler arasında, deneylerde kullanılan hayvanların
korunmasına ilişkin hukuki sistemlerde önemli
farklılıklar olması, iç piyasaların işleyişini engelleme riski taşımaktadır. Direktifin bir diğer ana
amacı ise hayvan deneylerinin sayısının azaltılmasıdır. Bu amaç, test sonuçlarının karşılıklı tanınması ile gerçekleştirilebilir.

1.2 Yasal Düzenlemeler
Bu yayında, Kimyasallar mevzuatı, dokuz direktif, bir karar ve üç tüzükten ibaret olan 13 mevzuat parçası kapsamında incelenmiştir. Bu mevzuat; kimyasallar ve hayvan deneyleri57 iki kategoriye ayrılabilir. Bunlar aşağıdaki kutuda özetlenmektedir.

YASAL DÜZENLEMELER
Kimyasallar:
• 1272/2008/EC CLP Tüzük’ü
• Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin Direktif (67/548/EEC sayılı
Avrupa Komisyonu Direktifi)
• Asbest kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına ve önlenmesine ilişkin 87/217/EEC sayılı Konsey Direktifi,
(EC) 87/2003 sayılı Tüzük ile değişik.
• Ozon tabakasının korunmasına yönelik Viyana Sözleşmesi’nin sonucuna ilişkin 88/540/EEC sayılı Konsey
Direktifi ve ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin Montreal Protokolü.
• Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin (EC) 2037/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü,
(EC) 2039/2000 sayılı Tüzük ile değişik.
• Avrupa Topluluğu içerisinde temel kullanımına izin verilen kontrol altındaki madde miktarlarının tahsisine
ilişkin (EC) 2037/2000 sayılı Tüzük’e bağlı 2002/612/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı.
• 2003-2009 yılları arası hidrokloroflorokarbon üretici ve ithalatçılarına tahsis edilen kota üzerine bir
mekanizma oluşturan (EC) 2037/2000 sayılı Tüzük’e bağlı 2002/654/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı
• Biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesine ilişkin 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/8/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifi, (EC) 1882/2003 sayılı Tüzük ve 2006/50/EC ve 2006/140/EC sayılı Direktifler,
2007/20/EC, 2007/47/EC, 2007/69/EC ve 2007/70/EC sayılı Avrupa Komisyonu Direktifleri ile değişik.
• Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin 17 Haziran2008 tarihli (EC) 689/2008 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü.
• Avrupa Kimyasallar Ajansı’nı kuran; kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına (REACH)
ilişkin 18 Aralık 2006 tarihli ve (EC) 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü
• 850/2004 EC Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzük’ü.

57 Mevzuat kapsamında yer alan “iyi laboratuvar uygulamaları” da bu konunun “Malların Serbet Dolaşımı Faslı” kapsamında
incelendiği için bu yayın kapsamından çıkarılmıştır
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YASAL DÜZENLEMELER
Hayvan Deneyleri:
• Üye devletlerin deney ve diğer bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına yönelik yasalarını,
düzenlemelerini ve idari hükümlerini birbirine yaklaştırmaya ilişkin 86/609/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L
358, 18.12.1986), 2003/65/EC sayılı Direktif ile değişik.
• Deney ve diğer bilimsel amaçlarla kullanılan omurgalı hayvanların korunmasına ilişkin Avrupa
Sözleşmesi’nin Topluluk tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin 23 Mart 1998 tarihli ve 1999/575/EC sayılı
Konsey Kararı.
Atıfta bulunulan ancak ayrıca ele alınmayan diğer mevzuat:
Kimyasallar:
• Tehlikeli maddeler içeren büyük kaza risklerinin kontrolüne ilişkin 96/82/EC sayılı Konsey Direktifi ile ilgili
ankete ilişkin 9 Nisan 1999 tarihli 1999/314/EC sayılı Karar.
• Hidrofloroklorokarbonların tüketim miktarının belirlenmesinde uygulanacak yöntemi belirten 2002/654/
EC sayılı Karar.
• Hidrokloroflorokarbonlara uygulanacak kotaların baz yılına ilişkin (EC) 2039/2000 sayılı Tüzük.

Kimyasallar ve GDO’lar üzerine bütün mevzuatın temel amacı sağlığa ve/veya çevreye karşı
riskleri asgari düzeye indirmektir. İLU Direktiflerinin esas amacı belirlenmiş sağlık, çevre ve güvenlik testlerinin farklı ülkelerde farklı laboratuvarlarda kabul edilebilir ve denetlenmiş standartlara uygun olarak düzenlenmesini garanti altına
almaktır.
Karşılıklı Veri Kabulü (MAD) anlaşmasının
OECD’de uygulanması aracılığıyla, İLU’dan türetilmiş verilerin dünya çapında kabul edilebilirliğini sağlamak, güvenlik testlerinin gereksiz tekrarını
engellemek ve Avrupa içerisinde tarife-dışı engelleri ortadan kaldırmak mümkün olur. Güvenlik testi verilerinin karşılıklı tanınması, güvenlik testlerin
gereksiz tekrarını önler ve böylece kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin ticaretini kolaylaştırır. Bunun
aksine 86/609/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin
(2003/65/EC sayılı Direktif ile değişik) esas amaçlarından biri, deney amaçlı kullanılan hayvanların
zarar görmesini en aza indirgemektir.

1.2.1 Kimyasallar Mevzuatı
Bölüm 1.1’de belirtildiği üzere 67/548/EEC
sayılı Direktif ’in oldukça geniş bir kapsamı vardır
ve başka şeylerin yanı sıra tehlikeli maddelerin
doğrudan veya dolaylı yoldan isanlara ve çevreye
olan tehlikelerine yönelik sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesini düzenler. 689/2008/
EC sayılı Tüzük, tehlikeli kimyasalların ithalat ve

ihracatına ilişkin bildirim ve bilgi usullerini standartlaştırır ve başta 1907/2006 sayılı REACH
Tüzük’ü olmak üzere bir dizi tüzük, kimyasalların
risk değerlendirmelerine ilişkindir. Asbest hakkındaki 87/217/EEC sayılı Direktif ve ozon tabakasını incelten maddeler hakkındaki (EC) 2037/2000
sayılı Direktif, esas olarak çevre ile ilgilidir. Ancak
bu önlemlerin her biri, toplum sağlığını etkileyen
çevresel önlemler veya tersi gibi yukarıda bahsedilenlerden daha geniş çaplı etkilerle ilgilidir.
Bu bölümde ele alınan mevzuat, Tablo 1’de de
belirtildiği gibi çevre müktesebatında yer alan diğer mevzuatla ilintilidir. Ayrıca kimyasalların çevresel tehlikelerine ilişkin mevzuat, kimyasallara
ilişkin diğer mevzuatın alt kümesidir. Örneğin; asbest kontrolü, insanların sağlığı ve güvenliğini koruma amacı taşıyan çeşitli diğer direktiflerin de
konusudur ve bunların kabul edilmesi, çevrenin
korunmasına dolaylı olarak destek olmaktadır.

1.2.3 Hayvan Deneylerine ilişkin
Mevzuat
Her iki direktif de kimyasallar ve kimyasal
ürünleri düzenleyen çeşitli direktiflerle bir arada
okunmalıdır. Aşağıdaki Direktifler ve Tüzükler
özellikle önem taşımaktadır: 67/548/EEC sayılı
Konsey Direktifi (tehlikeli maddelerin sınıflandırması, ambalajlanması ve etiketlenmesi), REACH
Tüzük’ü (No 1907/2006),88/379/EEC sayılı
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Konsey Direktifi (tehlikeli preparatlar), 75/318/
EEC sayılı Konsey Direktifi (tıbbi ürünler),
87/20/EEC sayılı Konsey Direktifi (veterinerlik
tıbbi ürünleri), 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi (kozmetikler), 83/228/EEC sayılı Konsey Direktifi (hayvan yemleri), 89/397/EEC sayılı Konsey Direktifi (gıda), 91/414/EEC sayılı Konsey
Direktifi (pestisitler).
Bütün bu Direktifler ve Tüzükler, ilgili ürünün ve kimyasalın piyasaya sürülmeden önce kapsamlı güvenlik testlerinden geçmesini gerektirir.
87/18/EEC sayılı Konsey Direktifi, ( bu Direktif
ve Tüzüklerin her biri için) gerekli güvenlik testlerinin İLU prensiplerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. Reaktifleri ve belli kimyasallara ilişkin
mevzuat arasındaki karşılıklı ilişkiler, ulusal
uygulama mevzuatı tasarlanırken dikkatle gözden
geçirilmelidir.

Değiştirilen 86/609/EEC sayılı Konsey Direktifi, deney amaçlı kullanılan hayvanların korunmasına ilişkindir. Bu direktif Avrupa Birliği’nde
kimyasal, tıbbi, biyosid veya kozmetik amaçlı hayvan deneylerinde kullanılan yatay mevzuat çerçevesini kurar. Ayrıca, kimyasal mevzuatı alanında
bazı direktifler ve tüzükler özel olarak hayvan deneylerinin azaltılmasını amaç edinir. Üye devletlerin kozmetik ürünlerle ilgili kanunlarının birbirlerine yaklaştırılmasına İlişkin (son olarak 2008/14/
EC sayılı Avrupa Komisyonu Direktifi ile değişik)
76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi, 86/609/
EEC sayılı Konsey Direktifi ile yakından alakalıdır. Hayvanlar üzerinde test edilmiş malzemeler
ya da malzeme bileşenleri içeren kozmetiklerin piyasaya sürülmesinin yasaklanması da dahil olmak
üzere, hayvanların korunmasına fayda sağlayacak
çeşitli hükümler içermektedir.

KİMYASAL MEVZUATI VE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖZETİ
İlgili diğer mevzuat

Kimyasallar mevzuatıyla ilgisi

Yatay Mevzuat
Raporlama Direktifi (91/692/EEC)

Bu direktif belirli başka direktifler için raporlama
gerekliliklerini standartlaştırır.

Hava Kalitesi Mevzuatı
Montreal Protokolü (Ozon Tabakası’nın İncelmesi),
88/540/EEC sayılı Konsey Kararı ve bunda değişiklik
yapan araçlar

Avrupa Birliği, Viyana Sözleşmesi ve Montreal
Protokolü’nü ozon tabasını tahrip eden bileşenlerin
kullanımını ve üretimini aşamalı olarak ortadan
kaldırmak için onamıştır. Ozon tabakasını incelten
maddelere İlişkin (EEC) 3093/94 sayılı Tüzük’ü
Değiştiren (EC) 2037/200 sayılı Tüzük, Montreal
Protokolünü uygular.

Atık Yönetimi Mevzuatı
Atık Çerçeve Direktifi (2006/12/EC), 23 Aralık 1991
tarihli ve 91/692/EEC sayılı Konsey Direktifi, 24 Mayıs
1996 tarihli ve 96/350/EC sayılı Komisyon Kararı

Bu direktif atıkların taşınması ve tasfiyesine yönelik
bir çerçeve çizer. Tehlikeli kimyasallarla ilgili tesisatları
ilgilendirecektir.

Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC, 94/31/EC ile
değişik)

Bu direktif tehlikeli atıkların taşınması ve tasfiyesi
üzerine bir çerçeve çizer.

Su Mevzuatı
Tehlikeli Madde Direktifi (2006/11/EC, 2000/60/EC
sayılı Su Çerçeve Direktifine entegre edilecektir)
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KİMYASAL MEVZUATI VE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖZETİ
İlgili diğer mevzuat

Kimyasallar mevzuatıyla ilgisi

Endüstriyel Kirliliğin Kontrolü ve Risk Yönetimi Mevzuatı
IPPC Direktifi (2008/1/EC)

IPPC Direktifi, belirli bir dizi endüstriyel faaliyete
yönelik entegre bir kirlilik önleme ve kontrol
sistemi sunar. Salım sınır değerleri ve mevcut en iyi
tekniklerin (BAT) uygulanması da dahil olmak üzere,
belirli koşullar içeren entegre bir izin verme sistemi
kurmuştur.

Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin
Kontrolü’ne İlişkin Konsey Direktif (Seveso II Direktifi)
(96/82/EC)

Bu direktif, tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların
önlenmesini ve bunların insan ve çevre üzerine
olumsuz etkilerinin kısıtlanmasını amaçlar.

Çevresel bilgiye erişim özgürlüğüne ilişkin 2003/4/EC
sayılı Direktif
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
2.1 Stratejinin Geliştirilmesini
Etkileyen Kilit Etmenler
Çevre mevzuatının uygulanmasına yönelik bir
plan hazırlanmasında üstlenilmesi gereken kilit
faaliyetler, bu yayının ekinde yer alan (EK I) uygulama planlama çerçeve kontrol listesi adı altında özetlenmiştir.
Kimyasallar mevzuatı, geniş bir dizi önlem yoluyla düzenlenmektedir. Bunların arasında yetkili
makamlara önceden bildirim ve yetkili makamlardan alınacak yetkilendirme; risk değerlendirme
usulleri; sınıflandırma; düzenlenen maddelerin
(veya organizmaların) sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ve kontrol ve tedarik kısıtlamaları yer almaktadır. Aşağıdaki metin, kimyasallar için uygulama stratejisi planlarken göz
önünde bulundurulması gereken esas unsurları
ana hatlarıyla belirtmektedir:
• Paydaşlar belirleyin ve aralarında özellikle
de yetkili makam (veya makamların) seçilmesi üzerine tartışmalar tertip edin.
• İstişare sürecini takiben, her bir direktifin
ve/veya tüzüğün gerekliliklerini uygulamak
için yetkili bir makam tayin edin.
• Potansiyel tehlike taşıyan kimyasalları ele
almaya yönelik spesifik hükümler, planlama aşamasında konmalıdır. Çözülecek konular arasında; bir maddenin nerede ve nasıl saklanacağı ya da kullanılacağı, maddenin varlığını sürdürebileceği süre ve maddenin (mümkün olduğunda) tümüyle ortadan kaldırılması yer almaktadır.
• Potansiyel tehlike taşıyan aktiviteleri daha
başlamadan kontrol altına almak için, güvenlik gereklilikleri dayatma gücüne sahip yetkili makamlar aracılığıyla hükümler konmalıdır. Kontrol kapsamına giren maddeler ge-
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nellikle, tehlike nitelikleri kadar eşik nicelikleri referans gösterilerek tanımlanmaktadır.
• İzleme ve diğer değerlendirme türlerine,
yürütücü faaliyetlere ve sonuçları derlemeye ve yaymaya yönelik finansal kaynak
oluşturun.
• Denetleme ve izlemeyi üstlenecek uygun
kurum (veya kurumları) tayin edin.
• Salım sınırları ve/veya ürün özellikleri belirlenince, ilgili olduğu yerlerde bunların
uygulanmasına ve yürürlüğe konmasına
yönelik tüzükler ve/veya diğer yasal önlemler getirin.
• Analitik hizmetlere yönelik üçüncü taraf
akreditasyonunu dâhil etmek üzere; değerlendirme/ denetleme/izleme programlarına
yönelik uygun kalite güvencesi, teknik danışma ve yönlendirme oluşturun.
• Salım değerlerinin ve kritik sınır değerlerin
aşılma tehlikesi söz konusu olduğunda, insan ve çevre sağlığı üzerindeki yan etkilerin
kısa vadede azaltılmasına yönelik eylem
programlarının yanı sıra sağlık, biyoçeşitlilik ve diğer çevresel parametreler üzerindeki uzun vadeli etkileri tanımlamaya ve
azaltmaya yönelik programlar da hazırlayın
ve uygulayın.
• İlgili tüm tehlikeleri kapsayan entegre bir
plan hazırlayın ve uygulayın.
• Belirli zaman aralıklarında, Avrupa
Komisyonu’nu (ve bazen diğer üye devletleri, ulusal makamları ya da toplumu da) ulusal çapta geçerli mevzuatın uygulanması konusunda bilgilendiren bir rapor hazırlayın.

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - KİMYASALLAR MEVZUATI

2.2 Uygulama Sürecinde
Yaşanacak Muhtemel
Zorluklar
Bu direktiflerin uygulanmasında karşılaşılacak
olası sorunlar, oldukça kapsamlı olan gerekli idari
düzenlemelerle ve hem direktiflerin uygulanması
hem de bunların uygulandıkları endüstri sektörlerince ihtiyaç duyulan eğitimli personelle ilgilidir.
Ayrıca hem ek personel hem de test konusunda bu düzenlemelere tam uygunluk için gereken
endüstrinin öngördüğü maliyetler oldukça belirleyici olacaktır. Bu yüzden bunların hızla uygulanmalarına dikkat edilmelidir.

2.3 Strateji Geliştirilmesinde
Kilit Aşamalar
Kimyasalların kontrolüne ilişkin mevzuatın
uygulanmasına yönelik verimli bir strateji geliştirmek, aşağıdaki kilit aşamaları içermektedir:
1. Strateji geliştirme proje takımının
kurulması.
2. Mevcut durumun gözden geçirilmesi ve
analiz edilmesi.
3. Seçeneklerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
4. Paydaşlara danışmak üzere taslak bir strateji ve seçenekler belgesinin hazırlanması.
5. Danışma süreci sonrası stratejinin ve seçeneklerin gözden geçirilmesi.
6. Strateji ve uygulama planının hazırlanması.
Her bir aşamada göz önünde bulundurulması
gerekenler aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiştir.

2.3.1 Strateji Geliştirme Proje Takımı
Proje takımı, başlıca kirlilik kontrol kurumu
veya kurumlarının ve sağlık, güvenlik, ticaret ve
endüstriye ilişkin hükümet departmanlarının
mevcut kıdemli personelinden oluşturulmalıdır.
Ancak; endüstri sektöründe görevli kıdemli teknik ve idari personeli de dâhil etmek ya da en
azından bunlara danışmak da faydalı olacaktır.

Takım, esas itibarıyla aşağıdaki konularda derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır:
• Kimyasalların kontrolü ve değerlendirilmesine yönelik mevcut çerçeve ve bunun
geliştirilmesi.
• Kimyasalların risk değerlendirmeleriyle ilgili endüstirinin yürüttüğü mevcut faaliyetler.
• Endüstrinin, kimyasal maddelerin test maliyetlerini karşılayabilme kapasitesi.
• Kimyasallarla ilgili ulusal ve uluslararası
mevzuat.
• Ulusal hükümet kurumlarının ve bölgesel
ve yerel yönetim kurumlarının işleyişi ve
ilişkileri.
Muhtemelen takımın en azından tam zamanlı
olarak projeyle ilgilenebilecek çekirdek bir kadroyla beraber birkaç yıl birlikte çalışması gerekecektir.

2.3.2 Mevcut Durumun Gözden
Geçirilmesi ve Analizi
Bu aşama, kimyasalların kontrolü ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi toplamayı içerir. Bu da,
şunları içermektedir:
• Mevcut mevzuatın ve uygulanmasının gözden geçirilmesi;
• Özellikle başvuru süreçleriyle ve belge gereklilikleriyle ilgili olarak, izin ve bildirim
usullerini gözden geçirmek. Bu gözden geçirme aynı zamanda izin ve ruhsat verme ve
bildirim yapma konusunda kimin yetkili
olacağını ve bu görevlerin hangi düzeylerde
yürütülmesinin daha uygun olacağını (ulusal, bölgesel ya da yerel) belirten bir değerlendirme de içermelidir.
• Bu bölgelerde endüstriye sunulan mevcut
yönlendirmenin araştırılması.
• Kontrol usulleri ve yürürlüğe sokma uygulamalarının araştırılması.
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2.3.3 Seçeneklerin Geliştirilmesi ve
Değerlendirilmesi
Gözden geçirme ve analiz tamamlandığında,
uygulamaya yönelik ortaya konacak seçenekleri
tespit edecek yeterli bilgi de elde edilmiş olunmalıdır. Sunulan seçenekler şunlara yönelik önerileri
içerecektir:
• Mevzuatın gereklilikleri ilgili kurumlar tarafından ne şekilde yerine getirilecek?
• Mevcut izin, ruhsat, bildirim, izleme ve
kontrol usulleri nasıl iyileştirilebilir?
• Mevcut kurumlar nasıl güçlendirilebilir ve
disiplinler arası yaklaşımlar uyumu arttırabilir mi?
• Kontrol makamları arasında ve sorumlulukların tayini arasında etkin eş güdüm nasıl sağlanabilir?
• İzin ve ruhsat başvuruları ve bildirimleri sırasında endüstriyle ilişkiler nasıl yönetilebilir ve bu izinler, ruhsatlar ve bildirimlerin
kapsamı ne olmalıdır?
• Bu mevzuata uyum gösterebilmesi için endüstriye nasıl bir yönlendirme sağlamak
gerekir?
• İzinli ya da ruhsatlı süreçlerin izlenmesi ve
kontrolü nasıl yapılmalıdır ve bu süreçlerin
izinlerin öngördüğü sınırlar içerisinde kalmaları nasıl sağlanmalıdır?
• Bildirim ve benzer materyaller havuzu nasıl
oluşturulmalı ve uygun dağıtım nasıl
sağlanmalıdır?
Ortaya konan ilk seçenekler, mevcut durumda
asgari iyileşme sağlamak (ilgili direktiflerin ve tüzüklerin gereklilikleriyle uyum sağlamak kaydıyla)
ile daha kapsamlı reformlar yapmak arasında
değişmelidir.
Ortaya konan her bir seçeneğin, uygulamanın
kaynakları doğrultusunda değerlendirilmesi gerekecektir. Bunun içinde; eğitimin, personelin, uygulamanın tamamlanması için gerekli sabit kaynakların listelenmesi vardır. Ayrıca, seçeneklere
ilişkin zaman cetvelleri de oluşturulmalıdır.
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2.3.4 Paydaşlarla İstişare Edilmek
Üzere Taslak Bir Strateji ve Seçenekler
Belgesinin Hazırlanması:
Uygulamanın ilk aşamalarında, çeşitli paydaşların görüşlerinin alınması için bir dizi danışma
çalışmaları yürütülmesi tavsiye edilir. Buna, düzenleyici birimler, merkezi hükümet, bölgesel ve
yerel idareler, endüstri ve endüstriyel örgütler,
çevre örgütleri STK’lar dâhildir. Öncelikle, çeşitli
ilgili taraflara iletilecek bir danışma belgesinin hazırlanması gerekir. Bu belge, kimyasallar mevzuatının uygulanmasına ilişkin kilit konuları, potansiyel zorlukları ve olası seçenekleri ele alacaktır.
Tecrübeyle sabit olduğu üzere bu tip çalışmalar,
uygulamayı kolaylaştırmakta ve müdahil olması
gereken her kesimin hazırlıklı olmasına yardımcı
olmaktadır.

2.3.5 İstişare Süreci Sonrası Stratejinin ve
Seçeneklerin Gözden Geçirilmesi
Danışma sürecinden ve paydaşların geri dönüşünden sonra, strateji incelikli bir hale getirilip
tercih edilen seçenekler geliştirilebilir, böylece detaylı bir uygulama planı çizilebilir.

2.3.6 Strateji ve Uygulama Planının
Hazırlanması
Bu aşamada, uygulama sürecinde yer alacak
kilit birimlerin temel görevleri, rolleri ve sorumlulukları ve sistemin işleyişi tanımlanmalıdır. Dâhil
olması muhtemel birimler şunlardır:
• Hükümet.
• Yetkili makam (YM).
• İzin vermekle yükümlü makam – gerek
duyulursa (İM).
• Düzenleyici kurum (DK) (bazı hallerde bu
kurum ve İM ile aynı kurumdur).
Kılavuz notların eş güdümünü sağlamak ve siyasi konularda danışma organı olarak rol almak
üzere teknik bir komite de oluşturulabilir.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Kimyasallar mevzuatından çıkarı olan veya etkilenen birçok paydaş vardır. Temel paydaşlar ve
mevzuatın uygulanmasındaki rolleri, aşağıdaki kutuda özetlenmiştir. Aşağıdaki altbölümler kilit paydaş gruplarına özgü konulara odaklanmaktadır.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına 58 Bağlı
Kurumlar
Kimyasallar mevzuatının uygulanmasına birçok bakanlık doğrudan müdahilken, bazı bakanlıklar ise sadece bilgilendirilmeli ve kendilerine
danışılmalıdır. Uygulamaya doğrudan müdahil
olan başlıca bakanlıklar, çevre, sağlık ve refah, çalışma, tarım ve endüstriden sorumlu olanlar olacaktır. Hayvan deneylerine ilişkin mevzuatın uygulanması aynı zamanda, veterinerlik ile ilgili konulardan sorumlu olan bakanlığın da görevi
dâhilindedir.
Mevzuatın uygulanması konusunda diğer bakanlıklarla da bağlantı kurulmalıdır. Kimyasallar
mevzuatının ekonomik önemi ve test usullerine
ilişkin kaygılar nedeniyle üye devletlerin belirli
kimyasalların yasaklanmasını engelleme arzusu
göz önünde bulundurulduğunda, endüstriden sorumlu bakanlıklara da danışılması gerekir. Avrupa
Topluluğu mevzuatı ile Dünya Ticaret Örgütü,
Montreal Protokolü ve Biyoçeşitlilik Sözleşmesi
çerçevesindeki biyogüvenliğe ilişkin Kartagena
Protokolü gibi uluslararası örgütler ve anlaşmalar
arasındaki karşılıklı etkileşim nedeniyle ve tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin ko-

nular dolayısıyla dış ilişkilerden sorumlu bakanlığın da konuyla ilgisi vardır. Tarımdan sorumlu bakanlık, hayvan sağlığına ilişkin mevzuatla ilgilenirken; iş gücünün korunmasından sorumlu bakanlık kimyasallar ve hayvan deneylerine ilişkin
mevzuatlardan fayda sağlayacaktır.
Hükümetlere dışarıdan danışmanlık yapan iyi
yapılandırılmış bir mekanizma, uzmanlar tarafından sağlanan girdi ihtiyacını karşılamak için önem
taşır. Bu mevzuatta uygulamadan doğan birçok
konu, hükümet departmanlarında rutin olarak
mevcut olmayan ya da birçok departmana bölünecek bilirkişi araştırması gerektirecektir., ilgili
departmanların katılımını sağlamak için mevzuat
konuları ile ilgili resmi danışma komiteleri kurulması yararlı olacaktır.

58 (National government)
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TEMEL PAYDAŞLAR VE KİMYASALLAR MEVZUATINDAKİ ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi hükümet (örn. bakanlık ya da
departman)

Uygulama ve Kimyasallar ve hayvan deneyleri mevzuatına ve
Avrupa Birliği politikalarına uyumun sürdürülmesi.
REACH Tüzük’ünün uygulanmasına yönelik genel bir mevzuat
çerçevesi sağlanması.

Merkezi hükümet adına çalışan
çevre kuruluşları (örn. düzenleyici
makam, ulusal standartlar laboratuvarı,
veterinerlik hizmeti)

Planlama, düzenleme ve teknik destek sağlanması.
Risk değerlendirmesine destek.
İmal edilen, ticareti yapılan ve kullanılan kimyasalların veri tabanının
ve envanterinin oluşturulması.
Mevzuatın yürürlüğe sokulması.

Bölgesel ve yerel yönetimler, belediyeler

Yerel faaliyetlerin onaylanması ve kararlaştırılmasının planlanması.
Havaya yapılan salımların kontrolü ve atıkların tasfiyesi. Su tedariki
konusunda üst düzey organların bilgilendirilmesi.
Ticaret tanımları.
Kamuyu ilgilendiren konular üzerine forum.

Kimya endüstrisi (tehlikeli maddeler,
asbes içeren ürünlerin imalatı)

Tehlikeli maddelerin ithalatı, ihracatı, taşınması ve imalatı.
REACH çerçevesi kapsamındaki mevcut ve yeni kimyasalların risk
değerlendirmesinin yapılmasında daha büyük rol oynama.
Kimyasalların özellikleri ve riskleri konusunda yetkili makamlara yeni
bilgilerin aktarılması.
Hayvanların deneylerde kullanılmasını kısıtlama ve kontrol altına
alma.

İnşaat endüstrisi

Binaların yıkılması ve asbest bulaşmış olması muhtemel kahverengi
alanlar oluşturulması.

Özel laboratuarlar

Kimyasal atık kullanımı ve deşarjı. Hayvanlar üzerinde deneyler.
Kimyasalların özelliklerinin test edilmesi.

Toplum

Tehlikeli maddelerle ilgili işlerde çalışan işçilerin ve kimya
tesislerinin yakınında ikamet eden vatandaşların sağlık ve
güvenliğinin sağlanması. Hayvan sağlığı konularında hükümette lobi
çalışmalarının yürütülmesi.

STK’lar

Hayvan sağlığı konularında özel çıkar gruplarının temsil edilmesi.
Kimyasal tesislerin yerleşimi ve faaliyetleri ve deneysel faaliyetler
hakkında hükümette lobi çalışmalarının yürütülmesi.

Araştırma kurumları (örn. üniversiteler)

Teknik araştırmalar

3.3 Yetkili Makamlar
Yetkili makamın seçimi, aday ülkelerin mevcut
hükümet yapısına ve farklı bakanlıkların etkinlik
alanlarına bağlı olacaktır.
Kimyasallar alanında; risk değerlendirmeleri,
bildirim, ön bildirimli kabul usulleri gibi konulardan yetkili makamın sorumlu olacağı bir kimyasal
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denetim hizmeti oluşturulması da faydalı olabilecektir. Böyle bir hizmet idareyi örgütleyecektir.
Aynı iş için iki veya daha fazla yetkili makamın
tayin edilmesi durumunda, bunların sorumluluk
alanlarının açıkça tanımlanması gereklidir.
Yetkili makamların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler aşağıdaki Tablo’da gösterilmiştir. Bu görevlerin çoğu uzman teknik bilgisi gerektirmektedir.
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3.4 Yerel Yönetim
Genel olarak kimyasallar ve hayvan deneyleri
ile ilgili mevzuatın uygulanmasında bölgesel ve
yerel yönetimlerin rolü ikincil derecededir. Ancak
uygulamanın; hava kalitesi, atık tasfiyesi, su yönetimi ve entegre kirlilik önleme kontrolü ile ilgili
konuları etkileyecek olması durumunda bölgesel
ve yerel yönetimler devreye girecektir. Ayrıca, tehlikeli maddelerin işlenmesini içeren faaliyetler genellikle, bölgesel ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen planlama ve gelişim kontrolü aşamasında
düzenlenmektedir.

3.5 Özel Sektörün Katılımı
Kimyasallar, ilaçlar, biyoteknoloji, laboratuvar
araştırması üzerine çalışan endüstriyel firmaların
ve bunların belirli alt sektörlerinin, kimyasalları
kapsayan mevzuatta meşru menfaatleri olacaktır.

Büyük endüstri firmaları genellikle hükümete
bireysel sunumlar yapacaklardır, ancak ilgili ticaret ve branş organizasyonlarıyla irtibata geçmek
gerekecektir.
Çalışanların menfaatleri ise işçi sendikaları ve ilgili meslek derneklerine danışılarak ele alınmalıdır.

3.6 Bilgilendirme ve İstişare
Bu mevzuatta, Avrupa Topluluğu mevzuatı
hakkında kamuyunu bilgilendirmek ve kamuyla
istişare süreçleri gereklidir. Bilgileri radyo, televizyon ve basın yoluyla kamuya doğrudan ulaştırmanın yanısıra, bazı yasalar bilginin resmi kamu kayıtların bulunmasını gerektirmektedir.
Aynı zamanda Sivil Toplum Kuruluşlarına danışmak da önemlidir. Her ne kadar STK’ların görüşleri çok farklılık gösterse de, onların görüşlerini almak mevzuatın ve uygulamasının şeffaflığını
göstermesi açısından çok önemlidir.

YETKİLİ MAKAMLARIN FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER
Planlama
• Ruhsatlandırma, uyum programları, bildirim, denetim ve doğrulama ve güvenlik gereksinimleri (87/18/EEC,
88/322/EEC, 98/81/EEC, 2037/2000, 2001/18/EC) gibi konulara yönelik usuller belirlemek;
• REACH Tüzük’ü (No 1907/2006) kapsamındaki kimyasal maddelerin üretimi ve kullanılmasıyla ilgili olarak
bildirim yapmak ve risk değerlendirmelerine yönelik yasal ve idari bir çerçeve ve usuller hazırlamak.
Düzenleme:
• Asbest işleyen tesislerden yapılan deşarjlar için sınırlar belirlemek (87/217/EEC);
• Salımları görüntülemek ve kontrollerin yapılmasını sağlamak (87/217/EEC);
• Üreticilerin kontrol edilen maddeleri azaltmasını ve üretimi durdurmasını sağlamak (2037/2000);
• Tesislerin gerekli kayıtları tutmasını sağlamak, test sertifikası v.b. vermek (86/609/EEC, 87/18/EEC);
• Laboratuvarların usullere uyup uymadığını doğrulayacak denetim yapmak (86/609/EEC, 87/18/EEC,
88/320/EEC, 98/81/EC);
• Bir veri toplama sistemi oluşturmak ve istatistiksel bilgileri yayınlamak (86/609/EEC);
• Kimyasal madde üreticileri ve ithalatçılarından sağlanan veriyi değerlendirmek (67/548/EEC);
• İnsan ve çevre sağlığına yönelik riskleri değerlendirmek (REACH Tüzük’ü (No. 1907/2006), 98/81/EC,
2001/18/EC, 67/548/EEC);
• Riskleri azaltmak üzere strateji geliştirmek (REACH Tüzük’ü (No.1907/2006)) ve acil durum planlarının
olmasını sağlamak (98/81/EC);
• Tehlikeli maddelerin piyasaya sürülmesini ve belli bazı kimyasal maddelerin ithalat ve ihracatını kontrol
etmek (67/548/EEC, 2037/2000, 689/2008/EC).
Raporlama:
• Bilgilerin gizliliğine yönelik kurallara uyulmasını sağlamak (86/609/EEC, 87/18/EEC, 1907/2006, 2001/18/EC);
• Üçüncü tarafların bildirim gerekliliklerine uymasını sağlamak (689/2008/EC, 98/81/EC, 2001/18/EC);
• İlgili üreticilere, ithalatçılara, ihracatçılara vs. gereklilikleri duyurmak (67/548/EEC, 87/217/EEC, 1907/2006,
2001/18/EC);
• Çalışanlara sağlık ve güvenlik bilgilerinin ulaştırılmasını sağlamak (98/81/EC);
• Kamunun bilgilendirilmesini sağlamak (98/81/EEC);
• Avrupa Komisyonu’na rapor vermek (tüm mevzuatı).
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4. Teknik Hususlar
Sektörlerin içinde ve birbirleri arasında uyumluluğu sağlamak açısından teknik standartlar ve
kılavuz ilkeler önemlidir. Bunlar örneğin materyalleri test etme, yapılandırma veya kullanmaya
yönelik metotlara ilişkin detaylı teknolojik bilgi
sağlarlar. Bu türde bilgiler normalde birincil mevzuatta yer almaz çünkü genellikle çok detaylı ve
karmaşıktırlar ve ayrıca teknoloji ilerledikçe düzenli olarak güncellenmeleri gerekmektedir.
İlgili standartlar farklı düzeylerde hazırlanabilir. Uluslararası düzeyde olanlar Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi dünya çapında organizasyonlar
tarafından hazırlanırken; Avrupa standartları, Avrupa Standartlar Kuruluşu (CEN) tarafından hazırlanır. Üye devletlerde Avrupa standartları uygulanmalıdır ve ulusal standardizasyon kuruluşları
müştereken bunları ulusal standartlar olarak benimser. Çoğu Avrupa ülkesinde standartların kanun kuvveti yoktur; buna rağmen bu standartlar,
düzenleyici kuruluşlarca en iyi uygulamalar olarak
gösterilir ve bu yüzden bunları kullanmak bir bakıma mecburi hale gelir.
Avrupa’da kimyasal madde sektöründe standart üreten kuruluşlardan öne çıkan bazıları aşağıdaki gibidir:
• Uluslararası kuruluşlar, ör. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) kılavuz ilkeleri ve standartları ve ISO standartları (ör. ISO
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14001);
• OECD’nin, test metotlarına yönelik kılavuz ilkeleri;
• Avrupa’dan kuruluşlar, ör. AB kılavuzları ve
standartları;
• Ulusal kuruluşlar, ör. hükümet tarafından
geliştirilen ve getirilen teknik yönergeler ve
düzenlemeler; ulusal standart kuruluşlarının çıkardığı resmi standartlar;
• Sektörel kuruluşlar, ör. endüstri dernekleri
veya meslek odalarınca geliştirilen ve belli
bir sektör veya faaliyet tipine uygulanabilir
teknik kılavuz ilkeler veya şartnameler.
Kimyasal maddelerle yetkili makamlardan
farklı konularla ilgili standartlar belirlemeleri ve
usuller hazırlamaları beklenir. Diğer çevre başlıkları için hazırlanmış teknik standartlar da bu konuyla ilgilidir. Örneğin, bazı üye devletler, entegre kirlilik kontrolü üzerine bir teknik kılavuz hazırlamışlardır ki bu kılavuz, bu mevzuatın, örneğin Asbest Direktifinin uygulanmasında kullanılabilir.
Performans gerekliliklerini karşılayacak standartların ve kılavuz ilkelerin benimsenmesi, kaçınılmaz olarak bu konuyla ilgili personelin eğitilmesi gereğini doğuracaktır ve bu da, düzenleyici
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bazı durumlarda, eğitime yönelik gereklilikler karşılanmadan mevzuatı tam olarak uygılamak zor olacaktır.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Yetkilendirme,
İzinlendirme, İzleme,
Denetleme ve Yaptırım
Bu mevzuatta düzenleyici gereklilikler genel
olarak maddelerin bildirilmesi ve madde içeren
bazı faaliyetlerin izninin alınması üzerinedir. Her
iki durumda da izleme ve yürütme, mevzuatın uygulanması açısından kilit bileşenlerdir.
Düzenlemenin ana yönleri, çevre mevzuatındaki diğer başlıklarla hemen hemen aynıdır. Bu konular arasında aşağıdakileri saymak mümkündür:
• Laboratuvar ve benzeri kuruluşların
ruhsatlandırılması;
• Üreticilerden, ithalatçı ve ihracatçılardan
gelen yazılı veya bilgisayar ortamındaki bilgilerin (ör. bildirimler) toplanması ve
değerlendirilmesi;
• Doğru usullerin yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için faatliyetlerin denetlenmesi ve izlenmesi;
• Zorlayıcı önlem

5.2 Veri Toplama ve
Raporlama
Mevzuatın bazı parçaları üye devletlerin bir
araya gelerek veri toplamalarını ve analiz etmelerini gerektirmektedir; laboratuvarların hayvanlar
üzerindeki deneyleriyle ilgili istatistiksel bilgi toplama veya belli bazı maddelerin risk değerlendirmesini yapma gibi.
Mevzuat uyarınca üye devletlerin, mevzuatın
uygulanmasına yönelik direktif ve eylemlerin aktarılmasına ilişkin mevzuat metni hakkında Avrupa Komisyonu’nu bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca başka bazı bilgilerin de Avrupa Komisyonu’na

rapor edilmesi gerekmektedir, örneğin:
• Ruhsatlı laboratuvarların listesi.
• Uyumsuzluk vakaları.
• İstatistiksel verinin özeti.
• Örnekleme ve analiz yöntemleri.
• Uygulanan alternatif eylemler.
• Sapmalar.
• Bildirimler.
Raporlama sıklıkları değişkenlik gösterir: bazı
durumlarda bir kere raporlama yeterli olurken,
bazı durumlarda Avrupa Komisyonu’na yılda bir
veya üç yılda bir rapor göndermek gerekebilir. Asbeste ilişkin 87/217/EEC sayılı Konsey Direktifi
de dâhil olmak üzere bir dizi direktif, raporların
Raporlama Direktifine (91/692/EEC sayılı Konsey
Direktifi) uygun olarak gönderilmesini gerektirir.
Üye devletlerden biri örneğin çevresel veya ortak pazarla ilgili konuları içeren belirli bir eylem
gerçekleştirdiğinde, diğer üye devletleri bundan
haberdar etmek durumundadır. Bazı durumlarda,
örneğin üye devletlerden birinin bir karar alması
durumunda, diğer bir üye devletin bu karara karşı çıkma yetkisi vardır.
Üye devletler ayrıca, özellikle üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, ticaret sendikaları, işçiler ve kamu
olmak üzere belli bazı üçüncü tarafları da bilgilendirmekle yükümlülerdir. Bu bilgilerin duyurulmasının asıl sebebi, ilgili kuruluşların mevzuatta belirtilen görevlerinin neler olduğunu öğrenmelerini
sağlamak, insanları sağlık ve güvenlik konularında
bilinçlendirmek ve mevzuatta belirlenen halkın katılımının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
(Daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation
of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf - Raporlama
Direktifi)
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
6.1 Uygulama Çalışmalarının
Önceliklendirilmesi
Kimyasallar mevzuatında uygulama görevlerinin önceliklendirilmesi; kimya endüstrisinin ekonomik önemine veya büyüklüğüne, özellikle de
bu endüstride kullanılan ve sağlık açısından risk
taşıyan asbest ve ozon tabakasını incelten maddelere ve AB mevzuatı ile ulusal mevzuat arasındaki
uygunluğun mevcut seviyesine göre şekillendirilebilir. İnsanlara ve çevreye ilişkin temel riskler kimyasal madde kullanımından ileri gelebilir ve bu
maddelerin verdiği zararın tanımlanması ve tespit
edilmesi diğer mevzuat başlıklarıyla kıyaslandığında büyük olasılıkla daha kolaydır.
86/609/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanması son derece hassastır çünkü deneylerde
hayvanların kullanılması kamuda ciddi endişeler
oluşturabilecek bir konudur. Ancak, bu durum
bir üye devletten diğerine farklılık gösterebilir.
Hükümetler, hayvan hakları topluluklarının bu
direktifi uygulayacak mevzuatın bir an önce kabul
edilmesi konusunda bir baskı oluşturabileceğini
göz önünde bulundurmalıdır.

6.2 Zaman Planlaması
Mevzuatın tam anlamıyla uygulamaya geçirilmesi için uzun bir zaman gereklidir. Bu, mevzuatın bir an önce uygulamaya geçmesini amaçlayan
ülkeler için de geçerlidir. Yeni direktifler genellik-

256   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

le Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren
iki yıl içerisinde uygulamaya geçirilmek zorundadır, oysa tüzükler Resmi Gazete’de yayınlandıkları
gün içerisinde hemen yürürlüğe girerler. Prensipte, aday ülkeler mevcut tüm direktiflerin ve tüzüklerin gerekliliklerinin katılım tarihine kadar
yerine getirilmesini sağlamak zorundadır. Ancak,
belirli bir gerekliliğin arzu edilen katılım tarihine
kadar yerine getirilemeyeceği durumlar olabilir.
Bu gibi durumlarda aday ülkeler, uygun geçici anlaşmaları Avrupa Komisyonu ile müzakere etmek
durumundadır.
Bu mevzuatın uygulanması için hazırlanan
program büyük ölçüde, üye devletlerin gerekli önlem ve usulleri hangi ölçüde benimsemiş olduklarına bağlıdır. Örneğin, ozon tabakasını incelten
maddelere ilişkin Montreal Protokolü gibi uluslararası anlaşmaları ve protokolleri kabul etmiş olan
veya hali hazırda istikrarlı ve düzenli bir kimyasal
endüstriye sahip ülkeler, bu mevzuatların bazılarını uygulamaya geçirebilirler.
Kimyasallar konusunda fazlasıyla zaman alacak uygulama görevleri:
• Uygulama ve ruhsatların/izinlerin yürütülmesine yönelik usuller.
• Durumdan etkilenen tüm endüstrinin ve
bunların münferit işlev veya gerekliliklerin
envanteri.
• Verilerin
derlenmesi
yorumlamalar.

ve

istatistiki
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Ana Maliyet Kalemleri
Kimyasallar mevzuatının uygulanması ile ilişkilendirilen başlıca maliyet alanları; uygulama sistemlerinin kurulumunun maliyeti, bunların sürdürülmesinin getirdiği günlük maliyet ve yeni
kimyasal maddelerin sınıflandırılması gibi görevlerin devamlılığının sağlanmasının maliyeti gibi
hizmetlerin sürekli maliyetlerini içerir. Yetkili makamın yönettiği bildirimler ve raporlama zorunlulukları da maliyet yaratacaktır.
Endüstriye düşen maliyet, düzenleme makamları tarafından karşılanan maliyetten genellikle
daha büyük olacaktır. Kimyasallar konusunda,
yeni maddelerin üreticileri uygulama maliyetlerinin büyük bir kısmını üstüne alacaktır.
Düzenleme makamlarının maliyetinin tayininde sektörün gelecekteki beklenen gelişimini
göz önünde bulundurmak önemlidir.
Kimyasallar mevzuatının uygulama maliyetine
ilişkin birkaç çalışma yürütülmüştür. Litvanya’daki
bir DISAE projesi59, kimyasallar mevzuatının uygulanması için kamu sektöründen 476.000 avro
(tesisler, laboratuvarlar, v.b. için) ve özel sektörden
12,1 milyon avro (tehlike iletişim birimi, güvenlik
bilgi formları, tehlikeli malların taşınmasına yönelik ekipman değişikliği, v.b.) tutarında bir yatırıma ihtiyaç olduğu tahmininde bulunmuştur.
Danimarka Çevre Koruma Ajansı60 tarafından yayınlanan bir raporda, ozonla ilgili mevzuatın Orta
ve Doğu Avrupa’dan on ülkede uygulanmasının
maliyetinin 1 milyar Danimarka Kronu’nun (133
milyon avro) altında olacağı ve bu miktarın kayda
değer bulunmadığı öne sürülmüştür.

Farklı bir çalışmada61, kimyasallar mevzuatının
uygulanmasının
maliyetinin
sadece
Bulgaristan’da 63 milyon avro olacağı tahmin
edilmiştir.
EDC62 tarafından yapılan bir çalışmada, Orta
ve Doğu Avrupa ülkelerinde yapı endüstrisinde
asbest kullanımı konusunda güvenilir bir bilgi
elde edilemedi. Ancak, bu çalışmada Orta ve
Doğu Avrupa ülkelerinde yapı endüstrisinde asbest kullanıldığı ve yıkım ve arazi temizleme çalışmaları sırasında dışarı yayılan asbestin kontrolünün son derece pahalı olduğu belirtildi.

7.2. Maliyetin Karşılanması
ve Ekonomik Araçların
Kullanılması
Aday ülkeler, kimyasal bildirimleri için ücretlendirme yapıp yapmayacaklarına karar vermelidirler. Yüksek seviyelerde faaliyetler için, bildirim
usullerinin işletim maliyetini karşılamaya yetecek
kadar ücretlendirme yapılabilir. Faaliyetlerin düşük seviyelerde olması bekleniyorsa, ücretlendirme planının kurulum ve işletim maliyetleri, planlamadan elde edilecek gelirin çok üstünde olabilir.
Bunun gibi değerlendirmeler, pazarlama amaçlı
kimyasal salımları hakkındaki bildirim çalışmalarının ne kadar geniş çapta (ki bildirim başına sıfırdan yaklaşık 10.000 avroya kadar çıkılabilmektedir) olduğunu kısmen açıklamaktadır.
Hayvan deneyleri ile ilgili direktiflerinin uygulanmasından doğan masraflar, laboratuvarların

59 DISAE Projesi LIT-109. Development of Action Programme for Implementation of EU Legislation on Chemicals in
Lithuania. Soil & Water Ltd. Kasım 1999.
60 DEPA, 1997. EU’s udvidelse mod øst - miljømaessige perspektiver. Miljøstyrelsen.
61 DISAE, 1998. Katılım Maliyetinin Değerlendirilmesi Üzerine İnceleme. Seminer Yazısı, Haziran 1998.
62 EDC, 1997. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde AB çevresel mevzuatının yaklaştırılması için uyum maliyeti.
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denetlenmesi için ücret talep edilerek bir ölçüde
karşılanabilir. Farklı planlamalar da mümkündür.
Üye devlet, belirli bir laboratuvar için yapılan her
bir denetlemeden ücret talep edebilir. Diğer bir alternatif de hayvan deneyleri yapılan tüm laboratu-
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varlara zorunlu üyelik gerektiren bir izleme programı geliştirmektir. Bu şekilde her yıl ödenecek
bir üyelik aidatı, izleme programının giderlerinin
bir kısmını karşılayabilir.
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8. Temel Konuların
Özeti
Bu mevzuat başlığının uygulanması için bir
çok gereklilik mevcuttur.
(Daha fazla bilgi için bkz. Handbook for Implementation
of EU Environmental Legislation - http://ec.europa.eu/
environment/enlarg/handbook/handbook.pdf)

Kimyasallar için AB mevzuatının hazırlanmasında ve uygulanmasında göz önünde bulundurulması gereken önemli soruların listesi aşağıda
verilmiştir.

KİMYASALLAR İÇİN AB MEVZUATININ HAZIRLANMASINDA VE UYGULANMASINDA GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN ÖNEMLİ SORULARIN LİSTESİ
• Mevzuat başlığı altında uygulamaya yönelik bir ulusal strateji geliştirildi mi?
• Uygulamayı gerçekleştirecek bir çerçeve ve ikincil mevzuat oluşturuldu mu?
• Yetkili makam veya makamlar tayin edildi mi?
• Yetkili makam yeterli personele ve ekipmana sahip mi?
• Yetkili makam paydaşlarla danışmaya yönelik adımlar attı mı ve paydaşlar için kılavuz notlar hazırlayıp
yayınladı mı?
• Yetkili makam bildirim ve izin usullerini yönetebileceğini kanıtladı mı?
• Yetkili makam düzenlemelere uygunluğu izleyebiliyor mu; zorlayıcı önlemler alıyor mu?
• Yetkili makam direktif ve tüzüklerin raporlama gerekliliklerini karşılamak için yeterli veri toplama ve veri
işleme usulleri belirledi mi?
• Yetkili makam resmi raporlama usulleri oluşturdu mu?
• Yetkili makam toplanan istatistiksel bilginin bir özetini sunacak önlemleri aldı mı?
• Yetkili makam ticari açıdan hassas bilgilerin yayınlanmayacağını garanti edebilir mi?
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Bölüm VIII

Gürültü Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun
Gürültü Mevzuatı’nı ele almaktadır. Bu bölüm
hareketli kaynaklar (karayolu taşıtları, karayolu
dışında kullanılan makineler ve uçaklar gibi) ve
hareketli olmayan kaynakların (ev aletleri ve dış
mekan ekipmanları gibi) gürültüsü ile çevresel gürültüyü hedef alan gürültü mevzuatının en önemli kısımlarına genel bir bakışı ve bu kısımların özetini içermektedir.

1.1 Avrupa Birliği Politikası
Trafik, sanayi ve eğlence faaliyetlerinin sebep
olduğu çevresel gürültü, Avrupa’da önemli bir bölgesel çevre sorunu olarak kabul edilmektedir. Birçok kişinin, bilim insanları ve sağlık uzmanları tarafından kabul edilemez bulunan gürültü düzeyleri sebebiyle zarar gördüğü tahmin edilmektedir.
Ulaşım araçları ve belirli ekipman türlerinin yarattığı gürültünün sınırlandırılması Avrupa
Topluluğu’ndaki gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik atılması gerekli bir adımdır. AB gürültü politikasının temel odak noktası, ürünler için zorunlu teknik standartların kullanımı yoluyla gürültünün kırılmasıdır. En önemli hukuki araçlar, belirli ürünler için gürültü salım sınırı koyan direktifleri içermektedir. Bu ürünler; motorlu taşıtlar,
motosikletler, araba lastikleri, uçaklar, ev aletleri
ve dış mekan ekipmanlarıdır. Buna ek olarak
önemli iki yeni direktif bulunmaktadır: ilki, havaalanlarında gürültüye ilişkin kısıtlamaların uygulanmasını sağlarken, ikincisi çevresel gürültünün

azaltılması için gürültü haritaları ve eylem planlarının oluşturulmasını sağlamaktadır.

1.2 Yasal Düzenlemeler
Mevcut Avrupa Topluluğu kaynağa özgü gürültü kontrolü mevzuatı dört sınıfa ayrılabilir:
motorlu taşıtlar, uçaklar, dış mekan ekipmanları
ve ev aletleri. Buna ek olarak yeni bir direktif ulaşım ve sanayi faaliyetlerini de içeren geniş ölçekli
insani faaliyetlerin sebep olduğu çevre gürültüsünün değerlendirilmesi ve bu gürültüyle başa çıkılmasına ilişkindir.

1.2.1 Motorlu Taşıtlar
İlk kategori, gürültü kaynağı olarak motorlu
taşıtlar ve motosikletler için tip onay usullerine
ilişkin iki direktifi içermektedir. Direktifler, ölçüm ve test şartları ile birlikte taşıtlar, egzoz sistemleri ve susturucuları için izin verilen ses düzeyleri ile ilgili sınırları belirler:
• 70/157/EEC63 sayılı Konsey Direktifi karayolu taşıtlarının ses düzeylerine sınırlama getirir ve egzoz sistemleri ile susturucuların ses düzeylerinin ölçümünde kullanılacak usulleri belirtir.
• İki ya da üç tekerlekli motorlu taşıtların
bazı aksam ve özelliklerine ilişkin 97/24/
AT64 sayılı Konsey Direktifi motosikletler
için izin verilen ses düzeylerinin sınırları ile

63 Üye devletlerin motorlu taşıtların izin verilen gürültü seviyesi ve egzoz sistemiyle ilgili yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin 6
Şubat 1970 tarihli 70/157/EEC sayılı Konsey Direktifi, 73/350/EEC, 77/212/EEC, 81/33/EEC, 84/424/EEC, 87/354/EEC,
89/491/EEC, 92/97/EEC, 96/20/EC, 1999/101/EC ve 2007/34/EC sayılı direktifler ile değişik
64 İki veya üç tekerlekli motorlu taşıtların bazı aksam ve özelliklerine İlişkin 17 Haziran 1997 tarihli ve 97/24/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 2002/51/EC, 2003/77/EC, 2005/30/EC, 2006/27/EC, 2006/72/EC ve 2006/120/EC
sayılı Direktifler ile değişik)
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egzoz ya da giriş susturucu şartlarını belirler. Direktif ayrıca uyumlaştırılmış test
usullerini de sunmaktadır.
Ek olarak, motorlu taşıtlar, römorkları ve bağlantılarının lastiklerine ilişkin 2001/43/EC sayılı
Direktif lastiğin yolla buluştuğu an çıkan gürültüye getirilecek sınırlandırmaları sunmaktadır. Bu
sınırlandırmalar, taşıt tipi (araba, minibüs ve kamyon) ile lastik genişliği (5 sınıf ) arasında ayrım yapar ve sınırlandırmalar AB pazarına sürülecek her
lastiğin karşılaması gereken ve AB tip onay sertifikası şartlarında yer alan lastik gürültü testleri ile
yürürlüğe konacaktır.

Yukarıdaki direktifleri hedef alarak motorlu
taşıtlardan çıkan gürültüler bağlamında çok sayıda çalışma yürütülmüştür:
• Lastik/yol gürültüsü raporu (2006), kısım
1 ve 265.
• Motorlu taşıt lastikleri ve ilgili özellikleri
üzerine araştırma (2004)66.
• İki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlarda
susturucu kullanılması (2003)67.
• Yol ulaşım sektöründe gürültü azaltma önlemleri (2003)68.

TEMEL KAVRAMLAR
Stratejik Gürültü Haritaları: 2002/49/EC sayılı Direktif AB’deki gürültü sorununa yönelik ortak bir temel
kurmayı hedefler. Üye devletlerin uyumlaştırılmış gürültü göstergelerini kullanarak ana karayolları,
demiryolları, havaalanları ve yerleşim yerleri için “stratejik gürültü haritaları” hazırlamaları ve toplumun
gürültüye maruz kalma, gürültünün etkileri ve gürültüyle ilgili alınacak önlemler konusunda bilgilenmesi
ve topluma danışmanlık edilmesi için yetkili makamları atamaları gerekmektedir. Daha sonra yetkili
makamlar, gürültüyü olması gereken seviyeye indirmek ve uygun çevresel gürültü kalitesi sağlamak için
eylem planları yapmalıdır.
Gürültü Seviyesi Sınırları: Tercihen hukuki araçlara da dâhil edilecek şekilde motorlu taşıtlar, motosikletler ve
hava taşıtları için gürültü sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Çeşitli direktifler üye devletlerin direktiflerde
belirlenenden daha bağlayıcı gürültü önlemleri alamamasını sağlar. Standartlar konusundaki teknik ve
bilimsel tavsiyeler teknik araştırmalardan ve diğer hükümet kurumları, bilimsel danışmanlar ya da bağımsız
danışmanlardan sağlanabilir.
Motorlu Taşıtlar Tip Onayı: Motorlu taşıtlar ve motosikletler tip onaylı olmalıdır. Yani yeni üretim serilerinin
pazara sürülmesine izin verilmeden önce bu seri, taşıtlar için güvenlik ve salım özelliklerine ilişkin belirli şartları
yerine getirip getirmediğinden emin olmak için incelenir. Tüm araba ve motosikletleri kapsayan ortak bir
Avrupa Tam Taşıt Tip Onayı Sistemi bulunmaktadır. Ulusal tip onayı, AB üye devletlerde artık izinli değildir.
Avrupa Tam Taşıt Tip Onayı çok sayıda ayrı AB direktifine dayanmaktadır. Gürültü şartları tip onayı şartlarının
sadece küçük bir parçasını oluşturur.
Dahası, motorlu taşıtların diğer özellikleri taşıtın ömrünün daha sonraki kısımlarında kontrol edilirken (tek
tek taşıtların ilk muayenesinde, önceden belirlenmiş durumlarda periyodik taşıt muayenelerinde ve yol
kenarlarındaki ani trafik kontrollerinde), gürültü yalnızca tip onayı sürecinde kontrol edilir.
Dış Mekan Ekipmanı: Çok çeşitli dış mekan ekipmanlarını kapsayan, dış mekanda kullanılacak ekipmanların
gürültü seviyesine ilişkin 2000/12/EC sayılı Direktif (2005/88/EC sayılı Direktif ile değişik) uyarınca üreticiler,
gürültü gerekliliğine, uyumluluğa göre farklı seçenekler arasında tercih yapabilir.

65 Rapora şu adresten erişilebilir: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_tyre_road_noise1.pdf ve
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_tyre_road_noise2.pdf.
66 Rapora şu adresten erişilebilir: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_motor_vehicle_tyres.pdf.
67 Rapora şu adresten erişilebilir: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_anti_tampering_devices.pdf
68 Rapora şu adresten erişilebilir: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_noise_reduction.pdf
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TEMEL KAVRAMLAR
Seçenek aralığı beyana dayanan belgelendirmeden , birimlerin bildirilmiş bir kuruluşça doğrulanması ve
kalite güvence sistemlerinin kullanılmasına kadar uzanır. Üreticiler, beyana dayalı belgelendirme ya da
kalite güvencesi sistemi arasında seçim yaptığında direktif, sürecin onaylanmış kuruluş tarafından izlenip
gözlenmesini sağlar.
Avrupa Topluluğu’nun Altıncı Çevresel Eylem Programı (6. ÇEP): 6. ÇEP 22 Temmuz 2002’den itibaren
10 yıllık bir süre için AB’nin çevre alanında hareket çerçevesini belirleyen bir politika belgesidir. Çevre
duyarlılığının Topluluğun tüm politikaları ile bütünleştirilmesi ve sürdürülebilir gelişmenin başarılması ÇEP’in
temel ilkelerinden biridir; diğeri ise paylaşılmış sorumluluktur. 6. ÇEP, çevre, sağlık ve yaşam kalitesi için
sekiz öncelikli eylem alanından biri bağlamında AB’de (ve aday ülkelerde) özellikle trafikte ortalama gürültü
düzeyinin üstünde bir gürültüden düzenli şekilde uzun süre etkilenen insanların sayısında önemli bir azalma
gerektirmektedir.
Paylaşılmış Sorumluluk: Paylaşılmış sorumluluk, çevre durumunda ve eğilimlerde olumsuz etkisi olan hem
üretimde hem de kamu ve özel tüketim kalıplarındaki gerekli değişiklikleri başlatmak için vatandaşları,
işletmeleri ve diğer paydaşları da dâhil ederek pazarla çalışmanın yeni yollarını bir araya getiren 6. ÇEP’te yer
alan bir ilkedir. Aslında, bu yaklaşım komuta-kontrol yaklaşımını, çeşitli aktörlerin üzerinde anlaşılmış önlemlerin
gerçekleştirileceğine dair sorumluluğu paylaşmasına dayanan bir yaklaşımla değiştirmektedir. Avrupa
Komisyonu’nun yeşil kitabı gelecekteki gürültü politikası için gürültü mevzuatında paylaşılmış sorumluluk
ilkesinin uygulanması için çağrıda bulunur.
Standartlar: Ürün özelliklerine ya da usullerine ilişkin şartlar ya hukuki olarak tanımlanır ya da ulusal ya da
uluslararası standardizasyon kurumları tarafından gönüllü olarak geliştirilen standartlarda belirtilir. Yasa aynı
zamanda standardizasyon kurumları tarafından geliştirilen standartlara da referans verebilir; böylece bu
yasaları hukuki olarak bağlayıcı yapar. Gürültü direktiflerinde uygulanan teknik standartlar bir karışım oluşturur.
Bazı direktiflerin ekleri belli gürültü önlemi yöntemlerini içerirken Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından
geliştirilen standartlara referans verir ya da kendi standartlarını geliştirmek için uygulama durumlarına izin verir.

1.2.2 Hava Taşıtları
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi dolayısı
ile uçaklar ve işletimlerinin gürültü seviyesini sınırlandırmak için dört Avrupa Komisyonu Direktifi bulunmaktadır. Bu direktifler, ses hızının altındaki uçakların gürültüsü ve üye devletlerin havaalanlarındaki işlemler ile ilgilidir:
• Ses hızının altındaki sivil jet uçaklarının gürültü seviyelerini sınırlamaya yönelik
80/51/EEC sayılı Direktif (83/206/EEC
sayılı Konsey Direktifi ile değişik), üye devletlerin alanlarında kayıtlı uçakların gürültü
seviyelerini sınırlar. 83/206/EEC sayılı Direktif, 80/51/EEC sayılı Direktif ’in uygulamasını üye olmayan devletlerin Avrupa Birliği yönüne uçan uçaklarını kapsayacak şekilde genişletmiştir.
• 4 Aralık 1989 tarihli 89/629/EEC sayılı
Direktif, gürültülü eski uçakların üye devlet kayıtlarına eklenmesini yasaklamıştır.
• Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek16 1. Cilt, 2. Bölüm, II. Kısım’da yer alan

uçakların işletilmesine yönelik sınırlamalara ilişkin 92/14/EEC sayılı Direktif
(98/20/EC ve 1999/28/EC sayılı Konsey
Direktifleri ile değişik), Avrupa Birliği sınırlarındaki havaalanlarında yer alan uçakların uluslararası gürültü standartlarına getirilmesine ilişkin daha sıkı kurallar belirlemiştir (Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek-16 1. Cilt, 2. Bölüm, II. Kısım,
ikinci baskı). Değiştiren 98/20/EEC sayılı
Direktif, muafiyet ve Avrupa Birliği’nden
olmayan uçaklara uygulanabilirliği gibi konular da dâhil olmak üzere direktifin belirli hükümlerini açıklar. 991/2000(EC) sayılı Komisyon Tüzük’ü, direktifin ekindeki
muaf tutulan uçaklar listesini değiştirir.
• 26 Mart 2002 tarihli ve 2002/30/EC sayılı
Direktif, üye devletlerin Avrupa Birliği havaalanlarında gürültülü işlemleri sınırlaması için usulleri ortaya koyar ve belirli şehirlerdeki havaalanları için daha sıkı hükümlere izin verir.
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• Uçak işletimi yönetmeliğine ilişkin 12 Aralık 2006 tarihli ve 2006/93/EC sayılı Avrupa parlamentosu ve Konsey Direktifi,
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin
ikinci baskısı Ek 16, 1. Cilt, 3. Bölüm, II.
Kısım’da açıklanır (1998) (yazılı versiyon).

1.2.3 Demiryolları
Avrupa Komisyonu gürültü mevzuatı aynı zamanda demiryollarının gürültüsünü de kapsamaktadır. Gürültü sınırlama önlemlerinin çoğunluğu, demiryollarının birçoğunun hala devlete ait
olması ve devlet tarafından işletilmesi sebebiyle
özel sektörden ziyade üye devletlerin sorumluluğunda olacaktır. Mevzuatın çerçevesi:
• Avrupa’da hızlı tren sisteminin birlikte
işlerliğine
ilişkin
96/48/EC
sayılı
Direktif69, sonradan aşağıdakiler tarafından ayrıntılandırılmıştır:
• Hızlı demiryolu levazımına ilişkin birlikte
işlerliğin teknik özelliklerine (TSI) ilişkin
2002/735/EC70 sayılı Avrupa Komisyonu
Kararı.
• Hızlı tren demiryolu altyapısına ilişkin birlikte işlerliğin teknik özelliklerine (TSI)
ilişkin 2002/732/EC71 sayılı Avrupa Komisyonu Kararı;
• Avrupa’daki geleneksel demiryolu sisteminin birlikte işlerliğine ilişkin 2001/16/
EC72 sayılı Direktif, aşağıdakilere tarafından desteklenmektedir:
• 2001/16/EC sayılı Direktifte belirtilen
‘Gürültü’, ‘Yük Vagonları’ ve ‘Yük’ için te-

lematik uygulamaların birlikte işlerliğinin
teknik özelliklerinin temel parametrelerini
belirten 2004/446/EC73 sayılı Avrupa Komisyonu Kararı;
• 96/48/EC ve 2001/16/EC sayılı Konsey
Direktiflerini değiştiren 29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/50/EC74 sayılı Direktif;
• ‘Karayolu levazımı gürültüsü’ alt sistemine
ilişkin birlikte işlerlik için teknik özelliklere yönelik 2006/66/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı.

1.2.4 Dış Mekan Ekipmanları
Dış mekanlarda kullanılan ekipmanlarından
kaynaklanan gürültüye ilişkin 2000/14/EC sayılı
Direktif (2005/88/EC sayılı Direktif ile değişik),
dış mekan ekipmanlarına ilişkin daha önce var
olan yasayı basitleştirmeyi hedeflemektedir. Direktif, dokuz gürültü direktifini bir araya getirir ve
kapsamlarını 63 tür makineyi kapsayacak şekilde
genişletir (57 madde olarak sınıflandırılmıştır).
Direktifin asıl özelliği tüm ekipman türleri için temin edilen en yüksek gürültü seviyelerinin işaretlenmesi şartı getirmesidir. Direktif, ek olarak, 22
tür ekipman için gürültü seviyesi sınırını kabul ettirir ve gürültü ölçümü yöntemlerini uyumlaştırır.
Direktif uygunluk değerlendirmesi için geniş çapta seçeneklerle başlar. Üreticiler beyana dayalı belgelendirme, birim doğrulaması ve tam kalite güvencesi sistemleri arasından seçim yapabilir. Birim
doğrulaması ve kontrol ve kendi kendine sertifikasyonun gözlenmesi ve tam kalite güvencesi sistemleri üye devletler tarafından tayin edilmiş ve
Avrupa Komisyonu’na bildirilmiş bağımsız kuruluşlarca (“bildirilmiş kuruluşlar”) yürütülür.

69 Avrupa hızlı tren ray sisteminin birlikte işlerliğine yönelik 23 Temmuz 1996 tarihli 96/48/EC sayılı Konsey Direktifi.
70 96/48/EC sayılı Direktif’in Madde 6(1)’inde geçen Avrupa hızlı tren sisteminin demiryolu levazımı alt sistemine ilişkin
birlikte işlerlik için teknik özelliklerle ilgili 30 Mayıs 2002 tarihli ve 2002/735/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı.
71 96/48/EC sayılı Direktif’in Madde 6(1)’inde geçen Avrupa hızlı tren sisteminin altyapı alt sistemine ilişkin birlikte işlerlik için
teknik özelliklerle ilgili 30 Mayıs 2002 tarihlive 2002/732/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı.
72 Avrupa geleneksel demiryolu sistemi birlikte işlerliğine yönelik Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 19 Mart 2001 tarihli ve
2001/16/EC sayılı Direktifi.
73 2001/16/EC sayılı Direktif’te belirtilen ‘Gürültü’, ‘Yük Vagonları’ ve ‘Yük’ için telematik uygulamaların birlikte işlerliğinin
teknik özelliklerinin temel parametrelerini belirten 29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/446/EC sayılı Avrupa Komisyonu Kararı.
74 Avrupa hızlı tren sisteminin birlikte işlerliğine ilişkin 96/48/EC sayılı Konsey Direktifi’ni ve Avrupa geleneksel demiryolu
sisteminin birlikte işlerliğine ilişkin 2001/16/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’ni Değiştiren 29 Nisan 2004
tarihli ve 2004/50/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.
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1.2.5 Ev Aletleri
Dördüncü kategori, etiketleme için gönüllü
şartları belirten, ev aletlerinden kaynaklanan gürültüye ilişkin bir direktifi kapsamaktadır. Enerji kul-

lanan ürünler için gerekli ekotasarımı oluşturan bir
çerçeve kuran 2005/32/EC sayılı Direktif, ev aletlerinin gürültü seviyeleri hakkında doğru bilgi
hükmünü tayin eden standart ve usuller sağlar.

GÜRÜLTÜ MEVZUATI VE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖZETİ
Gürültü Mevzuatı Kategorisi

İlgili Mevzuat

Taşıtlar
M otorlu taşıtların izin verilen gürültü seviyesi
ve egzoz sistemine ilişkin 70/157/EEC sayılı
Direktif
İki veya üç tekerlekli motorlu taşıtların bazı
aksam ve özelliklerine ilişkin 97/24/EEC sayılı
Direktif

Motorlu taşıtlar ve römorklarının tip onayına ilişkin 70/156/
EEC sayılı Direktif (son olarak 2006/40/EC sayılı Direktif ile
değişik).
İki veya üç tekerlekli motorlu taşıtların tip onayına ilişkin
2002/24/EC sayılı Direktif.
Motorlu taşıtların yeniden kullanılabilirlikleri, geri
dönüştürülebilirlikleri ve geri kazanabilirlikleri ile ilgili tip
onaylarına ilişkin 2005/64/EC sayılı Direktif.

Uçaklar
S i v i l h ava c ı l ı k alanında ortak kuralları
belirleme ve Avrupa Hava Güvenliği Ajansı
kurmaya ilişkin (EC) 1592/2002 sayılı Tüzük

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek-16’yı yürürlüğe koyan
direktif ve tüzükler. Üye devletlerin kabul ettiği sözleşme,
uluslararası sivil havacılığı kapsamlı şekilde düzenler.

Ses hızının altındaki sivil jet uçaklarının
gürültü seviyelerini sınırlamaya ilişkin
89/629/EEC sayılı Direktif
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ikinci
baskı (1988) Ek 16 1. Cilt, 3. Bölüm, II. Kısım’da
yer alan uçakların işletiminin düzenlenmesine
ilişkin 2006/93/EC sayılı Direktif
Ev Aletleri
Enerji kullanan ürünler için gerekli ekotasarımı
oluşturan bir çerçeve kuran ve 92/42/EEC
sayılı Konsey Direktifi’ni ve 96/57/EC ve
2000/55/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifleri’ni değiştiren 2005/32/EC
sayılı Direktif

Teknik standartlar ve düzenlemeler alanında bilgi sağlamaya
yönelik usuller ortaya koyan 98/34/EC sayılı Direktif.
Ev aletleri tarafından tüketilen enerji ve diğer kaynaklarla ilgili
standart ürün bilgileri ve etiket belirteçlerine ilişkin 22 Eylül
1992 tarihli ve 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifi.

Dış Mekan Ekipmanları
2000/14/EC sayılı dış mekan ekipmanları Direktifi var olan mevzuatla ve (98/37/EC sayılı) Makine Direktifi ve
93/465/EC sayılı Modül Kararı ile doğrudan ilişkilidir.
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GÜRÜLTÜ MEVZUATI VE DİĞER ÇEVRE MEVZUATI BAŞLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ÖZETİ
Gürültü Mevzuatı Kategorisi

İlgili Mevzuat

Ek Direktifler
Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı aksam ve özelliklerine ilişkin 74/151/EEC75 sayılı Direktif. Direktif,
tip onayı şartlarını belirtmektedir ve Ek-VI ile izin verilen ses gücü seviyelerini ve aynı zamanda olası egzoz
sistemi susturucularına da uygulanan ölçüm koşullarının hükümlerini içermektedir.
Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinde sürücünün algıladığı gürültü seviyelerine ilişkin 77/311/EEC76 sayılı
Direktif.
Avrupa Komisyonu yapılan çok sayıda değişikliği göz önüne alarak okunurluğunu ve anlaşılırlığını
kolaylaştırmak için traktör mevzuatını kodifiye etmeye yönelik bir teklifi77 2007 yılında yayınladı.
Teknik standartlar ve düzenlemeler alanında bilgi ve bilgi toplumu hizmetlerine yönelik kurallar sağlamaya
yönelik usuller ortaya koyan 98/34/EC78 sayılı Direktif.
Üye devletlerin gezi teknelerine ilişkin idari hükümlerinin, tüzüklerinin ve yasalarının yakınlaştırılmasına ilişkin
94/25/EC sayılı Direktifi değiştiren 16 Haziran 2003 tarihli ve 2003/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi.

1.2.6 Çevresel Gürültü Direktifi
25 Haziran 2002 tarihli ve 2002/49/EC sayılı
Direktif, Avrupa Birliği’nde gürültü problemlerinin çözümü için ortak bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Üye devletlerin uyumlulaştırılmış gürültü göstergelerini kullanarak ana yollar, demiryolları ve toplanma yerleri için ‘stratejik gürültü
haritaları’ çizmeleri için yetkili makamlar atamalarını gerektirmektedir.
Direktif, Aarhus Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak toplumun gürültüye maruz kalma, gürültünün etkileri ve gürültüye karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmesi ve topluma bu
konuda danışmanlık yapılmasını gerektirir. Direktif, herhangi bir sınır değer veya benimsenecek
önlem belirtmemekle birlikte yetkili makamların
gerekli olduğunda gürültüyü azaltmak ve çevresel
gürültü niteliğini uygun bir seviyede tutmak için
eylem planları yapmaları gerektiğini vurgular.

1.3 İleriye Dönük Gelişmeler
1.3.1 Politik Belgeler
Trafik, sanayi ve eğlence faaliyetlerinin sebep
olduğu çevresel gürültü Avrupa’da yaygın ve sürekli bir yerel çevre sorunu olmakla birlikte toplumdan gelen çok sayıda şikayetin de kaynağıdır.
22 Temmuz 2002’den itibaren 10 yıllık süre
boyunca çevreye ilişkin eylemlerin genel çerçevesini belirleyen bir politika belgesi olan Altıncı Çevresel Eylem Programı (6. ÇEP) gürültü kirliliğine
daha geniş bir bağlamda hitap etmek için 5. ÇEP’te
başlayan çabalara devam etmektedir. 6. ÇEP’in
hedeflerinden biri ‘ortalamanın üzerinde gürültü
seviyesinden, özellikle de trafikten, düzenli şekilde
uzun süreli olarak etkilenen kişi sayısını büyük
oranda azaltmak ve (çevresel) gürültü direktifi çalışmasında sonraki adımları hazırlamaktır’. Bu
amaçla iki tür eylem öngörülmüştür:

75 Üye devletlerin, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin belirli aksamı ve özelliklerine yönelik yasalarını yakınlaştırmaya ilişkin
4 Mart 1974 tarihli ve 74/151/EEC sayılı Konsey Direktifi, 88/410/EC, 97/54/EC ve 2006/26/EC sayılı Direktifler ile değişik.
76 Üye devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörleri sürücüleri tarafından algılanan gürültü seviyesine yönelik yasalarını
yakınlaştırmaya ilişkin 29 Mart 1977 tarihli ve 77/311/EEC sayılı Konsey Direktifi; 97/54/EC ve 2006/26/EC sayılı Direktifler
ile değişik.
77 COM/2007/0588 final -COD 2007/020.
78 Teknik standartlar ve düzenlemeler hakkında bilgi sağlayacak bir usul ortaya koyan 22 Haziran 1998 tarihli ve 98/34/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 98/48 sayılı Direktif ile değişik.
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• Kaynakların üstesinden gelmek: Hizmet ve
ürünlerin, demiryolu taşıtlarının, uçak ve
sabit makinelerin ve özellikle de motorlu
taşıtlardan kaynaklanan gürültünün tip
onay usulleri ve yol güvenliği ile uyum sağlamayan lastik ve yol yüzeyi arasındaki etkileşimle oluşan gürültüyü azaltma önlemleri de dâhil olmak üzere destekleyici ve
daha iyileştirici önlemler.
• Trafik gürültüsünü hafifletmek: örneğin,
ulaşım talebini azaltarak, daha az gürültülü
ulaşım şekillerine geçerek, teknik ölçümleri ve sürdürülebilir ulaşım planlamasını
teşvik ederek trafik gürültüsünü uygun düzeylere indirme araçlarını geliştirme ve
uygulama.
Mevcut durumu inceleyen ve gelecekteki eylemler için önerilerde bulunan, gelecekteki gürültü politikasına yönelik Avrupa Komisyonu yeşil
kitabı (COM(96)540) bir gürültü azaltıcı program geliştirilmesinin ilk adımını temsil etmektedir. Yeşil kitap, gelecekteki gürültü politikası yaklaşımı hakkında bir kamuoyu tartışması başlatmayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen
ulusal eylemleri, Avrupa Topluluğu’nu ve genel
gürültü durumunu değerlendirir. Yeşil kitap; bilgi
toplanmasını ve bu bilgilerin karşılaştırılmasını ve
farklı kaynaklardan ortaya çıkan gürültülerin azaltılmasına yönelik ileriye dönük seçenekleri kapsayan bir eylem çerçevesi çizer. Yeşil kitabın ilk somut başarısı, sonunda dış mekan ekipmanına ilişkin 2000/12/EC sayılı Direktif ’e dönüşen teklifin
geliştirilmesidir.

1.3.2 Gürültü Politikasına Yeni bir
Çerçeve
Avrupa Birliği gürültü politikasının amacı Avrupa Topluluğu kapsamında gürültü hafifletme çabalarına tutarlı ve eş güdümlü bir yaklaşım sağlamaktadır (hedefler, 6. ÇEP uygun olarak genişletilecek ve daha ileri taşınacaktır). Avrupa Komisyonu, belirli kaynakların gürültülerinin ne kadar azaltılması gerektiğini, eyleme geçilmesi gereken düzeyi ve eko-verimliliği olan bir yaklaşımı başarmak
için kullanılacak araç topluluğunu ve en uygun önlemleri belirlemek için gelecekteki gürültü politikasına ilişkin yeşil kitabında, genel yaklaşımındaki
değişikliklerin gürültü endişelerine daha geniş açılardan hitap etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Yeşil kitap daha sonra veri toplanmasını ve bilgilerin karşılaştırılabilirliğini iyileştirmek ve üye
devletler arasında gürültü hafifletme tecrübelerinin paylaşımını geliştirmek için Avrupa Birliği
kapsamında daha iyi bir eş güdüme ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Bu ve diğer kirlilik hafifletme
çabalarında kullanılan mevcut “komuta-kontrol”
uyum yöntemlerinin, gürültü seviyesini azaltmak
için en etkili eylem şekline karar vermek üzere
tüm paydaşlarni bir araya getiren paylaşılmış sorumluluk sistemi ile değiştirilmesi gerektiğini ileri
sürmüştür.
Yeşil kitap’ta gürültü sorunlarının doğasının
genellikle yerel olarak düşünüldüğü kabul edilirken, gürültü sorunlarının kaynağını teşkil eden
makine ve ekipmanların çoğunun yerel menşeli
olmadığı iddia edilmiştir. Sonuç olarak, etkili eylem yerel, ulusal ve Avrupa Birliği düzeyinde eş
güdümlü politikalara bağlıdır.
Çevresel gürültüye ilişkin 2002/49/EC
sayılı Direktif genel gürültü politikası oluşturma
çabasının önemli bir parçasıdır. Ek olarak, Avrupa
Komisyonu Avrupa Birliği gürültü uzmanı ağını
(bu ağın görevi, bir gürültü politikası geliştirmesi
konusunda Avrupa Komisyonuna yardım etmektir) yaratmıştır ve gürültü ile ilgili çok sayıda farklı çalışmaya ve araştırma projesine maddi destek
sağlamaktadır.
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
2.1 Giriş
Diğer çevre mevzuatı başlıklarında olduğu gibi,
Avrupa Birliği gürültü gereksinimleri de en iyi şekilde gürültü yönetimi stratejileri geliştirmeyle
(hangi eylemlerin, kimler tarafından ve ne zaman
gerçekleştirileceğini belirten çerçeveler ya da “tasarılar”) ve stratejileri uygulama planlarıyla (bu eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğinin ayrıntılarını
içerir) başlar.
Gürültü seviyelerini sınırlayan mevcut Avrupa
Birliği politikaları ve mevzuatı ile uyum sağlamak
için üzerinde durulması gereken gerekli adım ve
kararlar aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiştir. Mevcut Direktiflerin ötesinde daha geniş bir bağlamda
gürültü yönetimi stratejileri, bu mevzuat başlığında Avrupa Birliği politikaları ve direktiflerinde
teklif edilen genişlemeye dikkat edilerek ayrıca göz
önüne alınmıştır. Stratejiler, asıl olarak ulusal hükümetin planlama, denetleme, tip onaylarını
kontrol etme ve taşıtları, makineleri ve Direktiflerde belirtilen ürünleri test etme sorumluluklarına
hitap etmek için geliştirilmiştir. Burada tarif edilen
ilke ve tekniklerin çoğu yerel hükümet makamları
ve gürültü seviyesi düzenlenmesinde çalışan özel
teşebbüslerin görüşleri için de yararlı olacaktır.
Gürültü mevzuatı stratejilerinin geliştirilmesi
hem Avrupa Birliği müktesebatının gereklilikleri
hem de ulusal koşul ve öncelikler tarafından yürütülecektir. Bu iki tarafın bir araya getirilmesi hem
Avrupa Komisyonu çevre mevzuatı hem de ulusal
öncelikler ve bunlarla ilgili taleplere karşılık veren
dengeli bir strateji sağladığından emin olunması
önemlidir.

2.2 Stratejinin Geliştirilmesi
2.2.1 Kilit Aşamalar
Aday ülkeler, 6. ÇEP ve çevresel gürültüye yönelik 2002/49/EC sayılı yakın zamanlı direktif ile
tamamlanan Avrupa Birliği gürültü politikasının
geliştirilmesi odak noktasını göz önünde bulundurarak bir gürültü stratejisi geliştirirken gürültü
politikasını bütünleşik bir bağlamda düşünmelidir; Avrupa Komisyonu mevzuatında belirtildiği
gibi yalnızca kaynak odaklı gürültü sınırlamalarına değil, aynı zamanda daha geniş ölçekli olarak
çevresel gürültüye maruz kalan insanların sayısının azaltılmasına odaklanmalıdır.
STRATEJİ GELİŞTİRMENİN ANA ADIMLARI
• Gürültü Stratejisi Geliştirme Adımları
• Gürültü salım ve gürültüye maruz kalma
konusunda var olan ulusal politika ve usulleri
değerlendirme ve inceleme.
• Gürültü salımını kontrol etme ve gürültüye
maruz kalmayı azaltmaya yönelik var olan
sistemlerin önemli sorunları ve eksikliklerini
belirtme.
• Gürültü azaltma çabalarının stratejik hedeflerini
belirleme.
• Stratejik hedefleri geliştirmek için mevcut
seçenekleri belirleme ve değerlendirme.
• Tercih edilen seçeneğe dayanan bütünleşik bir
gürültü yönetimi stratejisi oluşturma.
• Ayrıntılı bir strateji uygulama planı hazırlama.

Bu aşamaların her biri için göz önünde bulundurulan temel noktalar aşağıda ana hatlarıyla
belirtilmiştir:
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2.2.2 Aşama 1 – Mevcut Durumun
Değerlendirilmesi ve Analizi
Bu ilk adımın amacı Avrupa Birliği direktiflerince kapsanan kaynak alanlarına odaklanarak gürültüye maruz kalma ve gürültü kaynak ve seviyelerine dair tüm ilgili bilgileri toplamaktır (motorlu taşıtlar, uçaklar, dış mekan ekipmanları ve ev
aletleri).
• Gürültü ile İlgili Sorunların Doğası ve
Derecesi:
• İnsan sağlığına zararlı etkileri olduğu
kabul edilen miktarlarda gürültü yaptığı kabul edilen ekipman ve faaliyetler
de dâhil olmak üzere gürültünün asıl
kaynaklarının belirlenmesi.
• 2002/49/EC sayılı Direktif ’te tanımlandığı üzere yaygın gürültü göstergelerini
kullanarak çevresel gürültüye maruz kalan insanların sayısının belirlenmesi.
• Şu anki mevcut ve teklif edilen Avrupa
Birliği direktiflerinde özellikle belirtilen
motorlu taşıtlar, uçaklar, dış mekan ekipmanları ve ev aletlerinin üretimi, ithalatı
ve ihracatı üzerine bilgi toplanması.
• Kurumsal Düzenlemeler, Mevzuat ve İcra:
• Çevresel gürültüye ilişkin ve/veya bazı
kaynaklar için gürültü sınırlarını belirleyip fazla olması durumunda salınan
gürültü sebebiyle faaliyetleri sınırlayan
son yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklerin değerlendirilmesi.
• Tip onayı ve kapsam alanındaki ürünlerin sertifikasyonuna ilişkin tüm hukuki gereksinimleri belirlenmesi ve ayrıntılandırılması.
• Etkililiklerini değerlendirmek için hukuki gereksinimlerle uyumluluk göstermek ve sağlamak amacıyla kurumsal
düzenlemelerin değerlendirilmesi.
• Kamu Algısı ve Tutumu:
• Gürültüye karşı kamu tutumunu araştırma ve gürültü sorunlarına yönelik
belirli şikayet olaylarını tanımlama.
Mevcut Avrupa Birliği direktiflerindeki
kaynak sınıflarının en ince ayrıntılarına

ve ayrıca ulaşım ve sanayi gürültüsüne
odaklanılması.

2.2.3 Aşama 2 – Mevcut Gürültü
Seviyesi Kontrol Sistemlerine ilişkin
Önemli Sorun ve Eksikliklerin
Belirlenmesi
Toplum ve tüketici kaygıları da dâhil olmak
üzere var olan durumun değerlendirilip analiz
edilmesinin ardından bir sonraki aşama mevcut
gürültü kontrol çabalarına ilişkin eksiklikleri ve
dönemin sorunlarını açıkça belirlemek ve tanımlamak olacaktır.

2.2.4 Aşama 3 – Stratejik Amaçların
Tanımı ve Analizi
Aday ülkeler gürültü stratejisi geliştirirken gürültü politikasını bütünleşik bir bağlamda düşünmelidir; Avrupa Komisyonu mevzuatında belirtildiği gibi yalnızca kaynak odaklı gürültü sınırlamalarına değil, aynı zamanda daha geniş ölçekli olarak çevresel gürültüye maruz kalan insanların sayısının azaltılmasına odaklanmalıdır.
Ulusal gürültü politikalarının stratejik hedefleri arasında şunlar bulunabilir:
• Avrupa Komisyonu politikaları ve mevzuatının karşılanacağı zaman diliminin
belirlenmesi.
• İmal edilmiş, kullanılmış ya da ülkeden ihraç edilmiş (hedefteki) tüm ürünlerin tip
onaylı olduğundan ve Avrupa Birliği’ninkiler ile uluslararası gürültü standartlarını
karşıladığından emin olunması.
• Mevcut Avrupa Birliği gürültü şartlarını karşılayacak kadar kesin, oluşturuldukça yeni şartları içine katabilecek kadar
esnek bir hukuki ve düzenleyici çerçeve
geliştirilmesi.
• Sürekli gürültü sorunlarını tanımlayabilecek ve izleyebilecek bir gürültü takip programı oluşturulması.
• Gürültüyü olması gereken seviyeye indirecek ve çevresel gürültünün uygun seviyede
kalmasını sağlayacak ulusal bir gürültü po-
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litikası oluşturulması ve aşamalı olarak uygulanmaya başlanması.

2.2.5 Aşama 4 – Hedefleri
Gerçekleştirmek için Seçeneklerin
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Bu aşama hedefleri gerçekleştirmek için farklı
seçenekleri ya da alternatifleri belirlemeyi, değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı içermektedir. Seçenekler değerlendirilirken bazı eşik kararlar göz
önünde bulundurulmalıdır.

Bir Gürültü Çerçevesi Azaltıcı Yasası
ya da Kaynağa Özgü Mevzuat
Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin 2002/49/EC sayılı Direktif ışığında aday ülkeler kaynağa özgü gürültüye odaklanmanın yanı sıra çevresel gürültüyü izleme,
kontrol etme ve azaltma hedefli mevzuatları benimsemelidir.

Kurumsal Gelişim
Hukuki aktarım açısından izlenecek yol, kurumsal düzenlemeler açısından var olan seçenekleri etkileyecektir. Aday ülkeler yetkili makamlarını
atamak durumundadırlar. Tüm gürültü direktiflerinden sorumlu bir yetkili makam atayabilirler ya
da farklı direktifler için ayrı yetkili makamlar atayabilirler. İkinci durumda yetkili makam ilgili türdeki başka direktiflerden de sorumlu olabilir (yani
gürültü etiketleri ve ev aletlerinin enerji tüketimi).

Yerel ya da Uluslararası Tip Onayı
Aday ülkeler motorlu taşıtların tip onaylarını
nasıl ele almaları gerektiği konusunda bir karara
varmak durumundadır. Motorlu taşıtlar için tip
onayını bildiren tesisler ya ülkenin kendi içinde
kurulabilir ya da ülke diğer ülkelerde sağlanan
hizmetlere güvenebilir. Motorlu taşıtlar için ülke
içi tip onayı gerekli olmadığı için ülkeler tip onayı sertifikası için kendi yerel kapasiteleri dâhilinde
yavaşça tesis kurmayı da seçebilirler.
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Kamu ya da Özel Kullanım
Hem tip onayı hem de muayene faaliyetleri
kamu kuruluşları ya da özel sektör kuruluşları tarafından yapılabilir. Bazı Avrupa Birliği üye devletlerinde tip onayından sorumlu tesisler özelleştirilirken, bu tesisler standartların sağlanması için
düzenli olarak kontrol edilir. Bu görevler aynı zamanda kamu-özel ortaklıkları tarafından da yerine getirilebilir.
Ülkeler aynı zamanda izleme ve yürütme işlerinden ne kadarının sorumluluğunu alacaklarına
ve gürültü seviyesi standartlarının hangi derecede
kendi kendine yürütücü yapıldığı konusunda bir
karara varmalıdır. Örneğin, şirketlerden ürünlerinin pazarda yer almasına izin verilmesi için tip
onayı başvurusunda bulunmaları talep edilebilir.
Daha ileri kontrollere gerek duyulmayacaksa,
standartlar kendi kendine yürücü demektir.

2.2.6 Aşama 5 – Strateji Oluşturma
Strateji oluşturma bir önceki aşamalar serisinin son kertesidir. Seçenek tartışmaları ve seçim
sürecinin doruk noktasıdır ve tercih edilen seçeneklere dayanarak ileri gidebilmek için bir hükümet kararı ile sona erdirilmelidir. Strateji ülkenin
Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine
İlişkin Ulusal Program çabalarına dâhil edilmelidir ve resmi politika olarak ilan edilebilmesi için
gerekli danışma ve onay süreçlerinden geçmesi
gerekmektedir.

2.2.7 Aşama 6 – Strateji Uygulama Planı
Gürültü mevzuatı stratejisinin geliştirilmesinin
ardından yakınlaştırma sürecinde bir sonraki aşama
uygulama planları hazırlamaktır. Tipik olarak geniş
bir kitleye hitap eden stratejinin aksine uygulama
planı asıl olarak stratejiyi yürütmekle görevli olanların kullanmasına yöneliktir. Bu sebeple stratejide yer
alan çeşitli hedef, teklif ve programları gerçekleştirmek için yapılması gereken görev ve faaliyetlerin
önemli ölçüde ayrıntılandırılması gerekmektedir.
Strateji uygulama planını kapsayan belgenin
genellikle en azından aşağıdaki kutuda sunulan
unsurları taşıması gerektiği ileri sürülmektedir.
Aynı zamanda gürültü stratejisi ve uygulama
planlarının tamamlanmasının, devam eden bir sü-
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recin yalnızca ilk adımını oluşturduğu akılda tutulmalıdır. Bu sebeple çeşitli hedef, önlem ve altlarında yatan varsayımların hala geçerli/uygun olduğundan ve stratejinin genel amacını gerçekleştirmek için zaman ölçeğinin gerçekçi olduğundan
hala emin olmak için hem strateji hem de uygulama planının sürekli izlenmesi ve düzenli olarak
değerlendirilmesi çok önemlidir.
GÜRÜLTÜYE YÖNELİK UYGULAMA PLANI İÇİN
ÖNERİLEN MİNİMUM İÇERİK
• Uygulamadan sorumlu makam ve kurumların
belirlenmesi (Avrupa Komisyonu direktiflerinin
ulusal yasaya aktarımı da dâhil).
• Benimsenen stratejiyi uygulamak için, gerekli
olan temel görev ve faaliyetlerin belirlenip
tanımlanması.
• Temel görev ve faaliyetlerin sırası, zamanlaması
ve bağlantıları.
• Temel uygulama karar noktaları ve dönüm
noktaları.
• Uygulama için ayrıntılı zaman çizelgeleri.
• İlgili harcamaların ve gerekli kaynakların ayrıntılı
olarak hesaplanması.
• Planın geneli ve alt bileşenlerinin hepsi için nakit
akış öngörüleri.
• Ayrıntılı mali plan.
• Temel uygulama görevlerinin sorumluluk
paylaşımının, kullanılacak kazanımın
göstergelerinin ve uygulamanın başarılı olmasını
önleyecek olası engellerin belirlenmesi ve
detaylandırılması gibi gerekli veri ve açıklayıcı
metinlerin sağlanması.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Gürültü mevzuatı stratejisinin geliştirilmesi ve
bunun uygulanması çok sayıda paydaşın (çevresel
idaredeki kurumlar, devlet idaresindeki diğer kuruluşlar, direktiflerden etkilenen özel kuruluşlar
ve STK’lar) dâhil olmasını gerektirecektir. Ek olarak topluma da gürültü yönetmeliği sürecine katılması ve süreci etkilemesi için fırsat sunulmalıdır. Paydaşları hem strateji oluşturma aşamasına
hem de sonraki politika uygulama aşamasına dâhil
edecek planlar yaratılmalıdır.
Temel paydaşlar ve paydaşların Avrupa Birliği
politikaları ve mevzuatıyla uyumlu bir gürültü
mevzuatı stratejisi geliştirme ve uygulama sürecindeki rolleri aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiştir.
Politikanın kapsamının (yani ek ürünlerle ilgili
düzenlemeler ya da şu anda Avrupa Birliği mevzuatında düzenlenenlerden farklı faaliyetler içerip
içermediği) paydaş sayısına doğrudan etki edeceğini akılda tutmak önemlidir.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına 79 Bağlı
Kurumlar
Gürültü politikası genellikle çeşitli ulusal hükümet gruplarının dâhil olduğu ve yerel hükümetlerin öne çıkan rollerinin olduğu (yerel rahatsızlık
düzenlemeleri yoluyla) bölünmüş sorumluluk ile
karakterize edilir. Ulusal hükümet kurumlarının
ilgili Avrupa Topluluğu direktiflerini yansıtan genel gürültü politikasının kurulması için genel sorumlulukla görevlendirilmeleri gerekecektir. Ortam gürültüsü sınırlarını belirlemek de dâhil olacak şekilde kapsamlı bir yaklaşım benimsenecekse
79 (National government)
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tek bir kuruluş (tipik olarak çevre bakanlığı) politika belirleme rolü ile görevlendirilmelidir.
Mevcut Avrupa Birliği şartlarının karşılanması
ile igili asıl kurumlar, ulaşım, ticaret (gümrük), sanayi, çevre ve refah ve çalışma (iş güvenliği) kurumlarının dahil olduğu piyasaya ürün erişimini
düzenleyen kurumlardır.

3.3 Yetkili Makamlar
Yetkili makamlar günlük politika meseleleri ve
bunların uygulanmalarından sorumlu olmalıdır.
Tipik olarak gürültü politikası ve mevzuatı geliştirilmesi ve uygulanması için bakanlıkta genel sorumluluğu olan alt kuruluşlar bulunmaktadır (örneğin, ulaşım bakanlığında uçaklar için sivil havacılık daireleri). Yetkili makamın çeşitli görevleri
bulunmaktadır:
• Gürültü seviyesi sınırları ve usullerini belirleyen direktiflere yönelik mevzuat ve değişiklik taslakları geliştirmek.
• Stratejik gürültü haritaları, eylem planları,
gürültü ölçümleri, birim doğrulamaları
(dış mekan ekipmanı), tip onayları (taşıtlar) ve belgelendirmeler (motosikletler
için) yürütecek, beyana dayalı belgelendirme yapan üreticilerin kontrolünü yapacak
ve tam kalite güvenlik sistemlerinin benimsendiği yerlerde (dış mekan ekipmanı)
gözetimi yürütecek kuruluşlar atamak ve
akredite etmek.
• Üye devletlerin Avrupa Komisyonu’na
sunması gereken raporları hazırlamak.
Yetkili makamların tayini, gürültü politikasının ne kadar kapsamlı olacağına dair verilecek kararla belli olacaktır. Pazar erişimi Avrupa Toplulu-
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ğu direktiflerinin pratik uygulaması, ürünün test
edilmesi ve onaylanmasına odaklanır. Bu yaklaşımı benimseyen devletler bu ürünler için tip onayı
ve güvenlik sertifikasının sorumluluğunun nerede
yer aldığını göz önünde bulundurmak durumundadır. Gürültünün ötesinde göz önüne alınması

gereken mobil kaynak (taşıtlar), elektrik sistemleri ve kablolama (ev aletleri, makineler), çarpışma
etkisi güvenlik gereçleri ve çocuk güvenlik gereçleri (ev aletleri, taşıtlar) gibi diğer başlıklara da değinilmesi gerekmektedir.

TEMEL PAYDAŞLAR VE GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASINDAKİ ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi hükümet özellikle de sağlık,
refah ve çalışma, sanayi, çevre, ulaşım
ve ticaretten (gümrük) sorumlu bir ya
da daha fazla bakanlık

Politika geliştirilmesi ve planlamada genel sorumluluk. Avrupa Birliği
gürültü şartlarına uyumluluk konusunda sorumluluk.
Gürültülü makineler kullanan iş gücünün güvenliğini temin etme,
ithal ürünlerin tip onay sertifikasyonlu olmasını sağlama gibi gürültü
politikasının uygulanmasının çeşitli kısımlarında sorumluluk.

Yetkili makamlar (tipik olarak
bakanlıklara bağlı kuruluşlar ya da
akredite özel kuruluşlar )

Şunlar dâhil olmak üzere gürültü politikasının pratik aşamasındaki
sorumluluklar: Stratejik gürültü haritaları ve eylem planları hazırlama,
bildirilmiş kuruluşları atama ve gözetim altında tutma (dış mekan
ekipmanları için), tip onayını gerçekleştirecek kuruluşları akredite
etme, gürültü politikası hakkındaki uluslararası gelişmeler konusunda
gündemi takip etme, sanayiye hukuki gereklilikler ve standartlara
nasıl uyum sağlayacakları konusunda bilgi (danışmanlık) sağlama ve
tüketicileri hakları konusunda bilgilendirme.

Bölgesel ve Yerel Hükümet

Yerel gürültü düzenlemelerinin ulusal gürültü politikası ile uyumlu
şekilde geliştirildiğini (ya da gözden geçirildiğini) temin etme.

Motorlu taşıtlar, dış mekan ekipmanları Yeni ürünler için tip onayı aranması konusunda sorumluluk ve
ve ev aletleri üreticileri ve ithalatçıları
pazardaki ya da kullanımdaki (uçaklar) ekipmanların Avrupa
ile havacılık şirketleri dâhil sanayi
Topluluğu ve uluslararası gürültü standartlarını karşılama
sertifikasyonu.
STK’lar

Özellikle ortam gürültüsü ve ev aletleri ve çim biçme makineleri gibi
tüketici ürünlerine ilişkin konularda toplumun çıkarlarını temsil etme.

Toplum ve Tüketiciler

İş yerlerinin gürültülü faaliyetlere (havaalanı, otoyol, şehirdeki inşaat
alanları) yakınlığı ve ev aleti satın almanın sonucu olarak gürültü
meselesinden doğrudan etkilenme.

3.4 Yerel Yönetim

3.5 Özel Sektörün Katılımı

Bölgesel ve yerel makamlar, yerel olarak bölgelere ayırma ve alan planlaması gereksinimleri yoluyla ve gürültülü faaliyetleri (bölge ve zamana
bağlı) sınırlayan yerel rahatsızlık yasaları geliştirirken genellikle gürültünün hafifletilmesinde büyük rol oynar. Bu makamların, aynı zamanda çevresel gürültünün değerlendirilip yönetilmesiyle ilgili 2002/49/EC sayılı Direktif uyarınca stratejik
gürültü haritalarının ve eylem planlarının çizilmesinde görev alması da olasıdır (Bu sebeple “yetkili
makamların” bir parçasını oluştururlar).

Gürültüye ilişkin mevcut Avrupa Topluluğu direktiflerini uygulamak, tip onaylarının edinildiğinden ve üretilen taşıt ve ekipmanların tip onayı sınırlarını karşıladığından emin olmak için üretici ve
ithalatçıların doğrudan katılımını gerektirecektir.
Dış Mekan Ekipmanları Direktifi onaylanmış
kalite güvencesi programlarına dayanan uygunluk
değerlendirmesi seçeneği yoluyla özel sektörün
daha fazla katılması yönünde fırsatlar yaratır. Yetkili makamlar ayrıca tip testi, onay ve trafik kontrolü usullerine özel sektörü dâhil etmeyi tercih
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edebilirler. Özel sektörün bu şekilde dâhil edilmesi hükümette mevcut olmayan uzmanlık ve ekipmanların kullanımını sağlayacağı için kullanışlı
olabilir. Ne var ki özel test tesislerinin kullanılması yetkili makamların ek bir gözetim yapmasını
gerektirecektir; çünkü yetkili makamlar özel kuruluşların faaliyetlerini tarafsız ve yasaya uygun şekilde yerine getirdiğinden emin olmalıdır. Ayrıca
bu kuruluşların direktif Ek-IX’da belirtilen minimum kriterleri karşıladığını temin eden bir akreditasyon usulünün geliştirilmesi de buna dâhildir.
Eğer kurulan gürültü politikası, mevcut Avrupa Topluluğu hukukunda bulunmayan gürültü sınırlarının belirlenmesini içerirse, gürültü standartları geliştirmek için daha fazla serbestlik olacaktır. Bu durumda, özel sektörün katılımıyla danışmanlık kurulu da dâhil olmak üzere ek özel
sektör danışmanlığı gerekecektir.

3.6 Bilgilendirme ve İstişare
Başlangıçta gürültü direktifleri; direktiflerin
uygulanmasına yönelik eylemlerin Avrupa
Komisyonu’na raporlanmasından başka herhangi
danışma usulünü belirtmemekteydi. Ne var ki danışma usulleri, havaalanlarındaki gürültülü işlem-
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lerinin kısıtlanmasına ilişkin 2002/30/EC sayılı
Direktif ve çevresel gürültünün değerlendirilmesi
ve yönetimine ilişkin 2002/49/EC sayılı Direktif
tarafından artık açıkça talep edilmektedir. Bu sebeple, bu direktiflerle uyumlu etkili bir gürültü
politikası, çeşitli danışma usullerini içerecektir.
Ek olarak, devletler; yasalar, tüzükler ve uygulama kararnameleri yürürlüğe girmeden önce, ilgili tarafların bunlar üzerine yorum yapmasını
sağlayan resmi bir genel duyuru ve yorum usulü
oluşturma planları yapmalıdır. Bu resmi usul, devletin (gürültü politikası geliştirilmesinden sorumlu olan tarafın bakanlık olması durumunda) gelen
yorumları belgelemesi ve bunlara yazılı yanıt vermesi şartını da içinde barındırmalıdır.
Toplum, STK’lar ve gürültü-sınırlı ekipmanlar
üreten sanayi de gürültü mevzuatındaki gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirilmelidir. Çözüm
bekleyen eylemlere dikkat verilmeli ve toplum bu
konuda yorum yapabilmelidir. Ortam gürültüsü
seviyelerine ve çevresel gürültüyü hafifletmeyi hedefleyen şehir planlamasına odaklanan politikalardan doğrudan etkilenecek kesim toplum olacağından, toplumun bu sürece daha fazla katılması
da olasıdır. Kavramları ve mevcut durumu açıklayan broşürler ve raporlar önemli kamuoyu bilgilendirme araçlarıdır.
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4. Teknik Hususlar

Teknik standartların genel amacı, belirli mal
ya da kaynakların kalitesine ve/veya işletim ve icralarına yönelik minimum teknik şartların oluşturulmasıdır. Avrupa Birliği üye devletlerinde, direktif ve tüzüklerde belirtilen Avrupa Birliği teknik standartları diğer standartlardan önceliklidir
ve ulusal standartlar, ilgili Avrupa Birliği standartlarını tamamlamalı, bu standartları yansıtmalıdır.
Çok sayıda Avrupa Birliği gürültü direktifi gürültü seviyesi sınırlarını ve gürültü ölçüm yöntemlerini belirtir. Ayrıntılı gürültü ölçüm usulleri motorlu taşıtlar ve dış mekan ekipmanları için belirlenmiştir. Yöntemler motorlu taşıtlar ve dış mekan
ekipmanları için tip onayı ve tip incelemesini kapsayan çerçeve direktifler kapsamında kurulan
‘Komite’ler tarafından yeniden gözden geçirilir ve
güncellenir. Bu gürültü ölçüm standartları genellikle, gönüllü ISO (Uluslararası Standardizasyon
Teşkilatı) standartlarına dayanır ve bunlarla uyumlu olur. Ulusal aktarım önlemleri bazen ilgili ISO
ya da benzer standartlara doğrudan referans içerebilir ve bu durumda bu standartlar hukuki olarak
bağlayıcı olurlar. Dış Mekan Ekipmanları Direktifi
doğrudan ISO standartlarına referans içerir. Ekipman üreticileri yürütme şekillerini seçtiğinde, ki
tümüyle ISO standartlarına dayanan bir kalite güvence sistemini uygulamayı tercih edebilirler, (bu
sistem, bildirilmiş bir kurumca izlenip gözlenmeye
tabii olsa da) üreticiler gürültü seviyelerine ilişkin
diğer doğrulama usullerinden muaf olacaklardır.
Uçaklar için belirlenen gürültü ölçüm yöntemleri doğrudan Uluslararası Sivil Havacılık
Sözleşmesi’nden uyarlanmıştır. Standartlar, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından geliştirilmiştir. ICAO’nun asıl işlevlerinden
biri sözleşmeci devletlerin kendi sınırlarında benimseyeceği ve yürürlüğe koyacağı standartları geliştirmektir. Bu standartlar, sadece gürültü seviyelerinin değil, sivil havacılığın da tüm ayrıntılarının üzerinden geçer.

Ev aletlerinin gürültü seviyelerine ilişkin direktif, sınırlama değerlerini ya da gürültü ölçüm
yöntemlerini içermemektedir. Ulusal uygulama
eylemi gerçekleştirildiğinde, üye devletler, böyle
standartların var olduğu Avrupa Standardizasyon
Komitesi (CEN) tarafından geliştirilen uyumlaştırılmış standartlara başvurmalıdır.

4.1 Avrupa Topluluğu
Direktiflerinde Belirlenen
Standartlar ile Gönüllü
Standartlar Arasındaki İlişki
Uluslararası düzeyde, gönüllü standartlar
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilir. ISO, 130 ülkeden ulusal standartlar kurumlarının sivil ve dünya çapında federasyonudur. Endüstri çapında standardizasyon,
ürün ya da hizmetlerin çoğunluğu ticaret ve teknoloji transferini kolaylaştıracak şekilde aynı standartlara uyduğunda gerçekleşir.
Avrupa Birliği’nde ulusal standart kuruluşları
Avrupa standardizasyon örgütü CEN (Comité
Européen de Normalisation) ile işbirliği yapar.
Belirli ürün ve süreçlere odaklanan CENELEC
(Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi)
gibi başka standardizasyon örgütleri de bulunmaktadır. CEN’in hedefi iç pazarda teknik engelleri ortadan kaldırmak ve Avrupa standartlarını
teşvik etmek, yaratmak ve uyumlaştırmaktır. Geliştirilen standartlar gönüllüdür; fakat direktif ve
tüzüklerin teknik temeli olarak Avrupa Birliği tarafından benimsenmeye devam edilebilir. Ayrıca,
devletler de kendi yasalarında bu standartlara referans vererek bunları yasal olarak bağlayıcı hale getirebilir. Hem ulusal standartlara (ya ulusal olarak
geliştirilmiş ya da ulusal dile çevrilmiş uluslararası
standartlar) hem de uluslararası standartlara ulusal hukukta başvurulabilir.
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4.2 Gürültü Ölçüm
Yöntemleri
Motorlu taşıtlar için belirlenen sınır değerler,
yedi tipte motorlu taşıtı ve susturucularını kapsamakta ve 74 dB (A)’dan (binek taşıtlar) 80
dB(A)’ya (belirli yük taşıtları) kadar değişmektedir. Direktifler; yolda giden, en az dört tekerleği
olan ve en yüksek hızı 25 km/sa.’dan fazla olan
tüm motorlu taşıtlar için geçerlidir. Demiryolunda giden taşıtlar, tarım veya orman traktörleri ve
mobil makinelerin hiçbiri bu direktifin kapsamında değildir. Motosikletlerin ise 75 ila 80 dB(A) sınırında seyretmeleri gerekmektedir. Ses düzeyleri
aşama aşama düşürülmüştür.
Ses hızının altında giden uçaklar için test yöntemleri karmaşık ve sıkıdır, bazen zaman harcayıcı
da olabilir. Uçakların Uluslararası Sivil Havacılık
Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen gürültü sınırlarına uygunluk gösterip göstermemesi açısından test edilmeleri gerekmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek-16, üç uçuş rejiminin
altında uçan uçaklar için ayrıntılı bir test usulü sunar ve yer düzeyindeki gürültü sınırlarını belirler.
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Sınırlar etkili algılamalı gürültü seviyesi (EPNL)
açısından EPNdB ile ölçülür ve uçağın ağırlığına
bağlıdır. Uçak ne kadar ağırsa belirli genel koşullar dâhilinde gürültü sınırlaması da o kadar yüksektir. Test yöntemlerinin tüm gerekli ayrıntıları
Ek-16’ya dâhil edilmiştir ve fazladan standartlara
gerek yoktur.
Dış mekan ekipmanları açısından belirli gürültü sınır değerleri 200/14/EC sayılı Direktif
uyarınca bir dizi ekipman için belirlenmiştir. Direktif aynı zamanda gürültü seviyesi ölçüm yöntemlerini uyumlulaştırır. Yeni direktif uyarınca 41
tip ekipman için etiketleme - gürültü sınırları değil – gerekecektir.
Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin 2002/49/EC sayılı Direktif gürültü haritalandırması için kullanılacak ISO 1996-2:
1997’ye dayalı uyumlulaştırılmış gürültü göstergeleri gerektirmektedir. Ne var ki Avrupa Komisyonu tarafından yaygın olarak kullanılan değerlendirme yöntemleri geliştirilene kadar, üye devletler
verileri var olan ulusal değerlendirme yöntemlerine dayanarak uygulayabilir ya da uyarlayabilirler.
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5. Yasal Düzenleme
ve Uygulama
5.1 Genel Bakış
Yetkili makamlar ve bildirilmiş kuruluşlar tayin
edildikten ve standartlar belirlendikten sonra Gürültü Direktifi’ni uygulamak için pratik önlemler
alınmalıdır. Bu bağlamda, izleme, yürürlüğe koyma ve raporlama işlevlerinde olduğu gibi tip onayı
(motorlu taşıtlar için) ve birim doğrulama (dış mekan ekipmanları için) usulleri ve tesisleri kurulmalıdır. Dış mekan ekipmanları üreticileri kalite güvence sistemi kullanmayı da kabul edebilir (uygun
bir kuruluş tarafından izlenme ve gözetim altında
tutulmaya tabi). Uçaklar için gürültü sertifikasyon
şartları uygulanmalı ve ev aletlerinden yayılan gürültüye ilişkin bilginin doğruluğunu tespit etmek
için önlemler alınmalıdır.
Bir sonraki bölüm tip onayı ve tip incelemesi
usullerine yoğunlaşmakta ve uçakların gürültü sertifikasını kısaca tartışmaktadır. Bölüm, gürültü
şartlarının makinelerin teknik gereksinimleri ile
yakından ilişkili olduğunu ve gürültüyle ilgili yasal
düzenlemeleri ve uygulamasının asla tek başına düşünülemeyeceği ya da planlanamayacağını gösterecektir. Motorlu taşıtların tip onayıyla ilgili en gelişmiş usuller Avrupa Birliği’nde olduğundan dolayı
bunlarla ilgili daha fazla ayrıntı sunulmuştur.

5.2 Tip Onayı ve Tip
İncelemesi
5.2.1 Motorlu Taşıtlar
Avrupa Birliği tip onayı usulleri uyarınca taşıtların, motosikletlerin ve egzoz sistemlerinin gürültü seviyelerinin test edilmesi gerekmektedir.
Tip onayı, genel olarak imalatçının ürünün
belirli direktiflerin şartlarını karşıladığına dair yetkili bir makamdan edinebildiği bir sertifikasyonun bulunduğu usuldür. Bu sebeple tam taşıt tip

onayı; imalatçının, taşıtın tamamının tip onay
çerçeve direktifinin gerekliliklerini karşıladığına
dair yetkili bir makamdan sertifikasyon edinebildiği bir usuldür. Tip onay usullerini belirleyen
92/93/EEC sayılı Direktif, gürültü seviyelerini
kapsayan Direktifi (70/157/EEC) de içine alan
farklı direktiflerin bir listesine dayanmaktadır. Bu
liste, Avrupa Birliği üye devletlerinin herhangi birinde kayıtlı olmak için bir taşıtın karşılaması gereken teknik şartları içermektedir. Tip onay sistemi onay makamları, teknik servisler, testler ve test
raporları arasında karşılıklı güvene dayanır. Sistemin işlemesi için her üye devlet, başka bir üye
devletin sertifikasyonuna ve üretimin uygunluğu
kontrollerine güvenmelidir.
Aralık 1992’ye kadar, bir ülkede farklı direktiflerin onayına dayalı bir taşıt modeli piyasaya sürmek isteyen imalatçıların, her biri kendi özel tip
onayı sistemine sahip üye devletlerden taşıt tip
onayı almaları gerekiyordu. Avrupa Topluluğu
tam taşıt tip onayı sistemi, Ocak 1993’te yürürlüğe girdi. O dönemde, teknik gereklilikleri belirleyen ayrı direktifler benimsenmişti. İdari usuller
1970’ten beri direktiflerle çalışmadan kazanılan
tecrübelere dayanılarak geliştirilmiştir. Bu sebeple
92/53/EEC sayılı Direktif bir taşıtın tamamı için
tek bir ‘tip onayı’ yapılmasına dair bir uyumlulaştırılmış usul sundu. Avrupa Ekonomik Topluluğu
tip onayını üç sene boyunca isteğe bağlı olarak uygulama tecrübesinin ardından bir sonraki adım
1996’dan sonraki yeni binek taşıt tiplerine yönelik
zorunlu uygulamaydı. Bir binek taşıt, Avrupa
Ekonomik Topluluğu tip onayı olmaksızın Avrupa Birliği’nde pazarlanamaz. Diğer taşıt kategorileri için, tek tek tüm direktifler benimsenene kadar sistem isteğe bağlı olmayı sürdürecektir.
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Üretimin Uygunluğu
Tip onayı çerçeve direktifinin ilkesine göre bir
taşıt, sistem, aksam ya da teknik birime yetkili
makam tarafından verilen tip onayı için söz konusu onayın geçerlilik süresi boyunca üretim uygunluğunun temin edilmesinden yetkili makam sorumludur ve sorumlu kalacaktır. Uygunluğun bir
yönü, tip onayında izin verilen ve belirlenen seviyelerle uyumlu olmasıdır. Üye devlet üretim uygunluğu ölçümlerini iki aşamada değerlendirmek
durumundadır. Yetkili makam onayı vermeden
önce üretimin uygunluğunu temin etmek için yeterli düzenlemelerin, başvuran tarafından gerçekleştirildiğini doğrulamalıdır. Tip onayının alınmasının ardından yetkili makam imalatçının yaptığı üretim uygunluğu düzenlemelerinin yeterli
olmaya devam ettiğini doğrulamalıdır. Bu doğrulama, imalatçının teknik ekipmanının ve kontrol
programlarının seviyesinde gerçekleştirilebilir; ya
da daha genişletilerek, seçilmiş ürün numunelerinin trafik kontrolleri yoluyla test edilmesiyle de
gerçekleştirilebilir.

onay usullerine benzerdir. Dış mekan ekipmanları
pazara açılmalarına izin verilmeden önce üretim
usullerine uygunluktan geçmiş olmak durumundadır (ekipmanlar tek tek AB uygunluk beyanı ile
uyumlu şekilde etiketlenmeli ve donatılmalıdır).
Dış mekan ekipmanları için kendi kendine sertifikasyon gereklidir; çünkü yalnızca gürültü etiketi
ve AB uygunluk beyanı gerektirir. Her durumda,
beyanın bir kopyası Avrupa Komisyonu’na gönderilmelidir.
Birim doğrulamalarını gerçekleştirmenin yanı
sıra bildirilmiş kuruluşlar olarak atanan makam ya
da kuruluşlar, kendi kendine sertifikasyonların
periyodik (ve gerekli olduğunda) rastgele kontrolünden ve imalatçılar tarafından devreye sokulan
tam kalite güvencesi sistemlerinin onayı, izlenmesi ve gözetim altında tutulması için onaylanmasından sorumludur.

5.3 Gürültü Onayı ve Kayıt
Şartları

Kayıt, satış izni ya da hizmete girme
92/53/EEC sayılı Direktif ’in 7. Maddesine
göre, her üye devlet taşıtların yapısına ve işlevine
dayanarak yalnızca geçerli uygunluk sertifikalarının bulunması durumunda yeni taşıtların alınmasını ve hizmete girmesini kaydedip bunlara izin
verir. Bu sertifika aslında imalatçının taşıtın ilgili
tip onayına uyduğunu beyan etmesidir. Üye devletler, taşıtların yayınlanmış Avrupa Ekonomik
Topluluğu tip onayına uygun olmaları durumunda, yollarını kullanmaları için bu taşıtları kaydetmeyi reddedemez. Gürültü seviyesi şartlarıyla
uyumluluk, kayıt, satış izni ve hizmete sokma için
gerekli unsurlardan yalnızca biridir.

5.2.2 Dış Mekan Ekipmanı
Dış mekan ekipmanları üreticileri Dış Mekan
Ekipmanları Direktifi uyarınca üretimin uygunluğunu sağlamak için üç farklı seçenekten birini
tercih edebilirler. Bunlar beyana dayanan belgelendirme; tam kalite güvence programı uygulama;
ve mevcut tip inceleme usullerinin değiştirilmiş
bir versiyonu olup gürültü testini de içeren birim
doğrulamasıdır. Birim doğrulaması usulleri tip
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5.3.1 Uçaklar
Avrupa Topluluğu gürültü direktifleri, Avrupa
Birliği’nde çalışan uçakların gürültü seviyelerinin
düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu yasal gereksinim üye devletlerin havaalanlarına kayıt yapmak
ve bu havaalanlarında çalışmak için gürültü sertifikası gereksinimleri ile uygulanır. Üye devletlerin
kendi sertifika ve kayıt sistemlerini yaratma seçenekleri bulunmaktadır. Pratikte bu sistemler Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi’ni izlemektedir.

5.4 İzleme, Denetleme ve
Yaptırım
İzleme, denetim ve uygulama hukuki şartlarla
zorunlu standartların uyumlu olmasının temin
edilmesine yöneliktir. Gürültü mevzuatındaki izleme, denetim ve uygulama görevleri, bir ürünün
gürültü düzeyinin, ürünün imal edildiği ve pazara
sürüldüğü anda ilgili direktiflerin özellikleriyle
uyum gösteriyor olmasını sağlamakla ilgilidir.
Uçaklar söz konusu olduğunda, kayıt şartları ve
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üye devletlerin havaalanlarındaki işletim gürültü
direktiflerini tetiklemektedir. Bu eylemler sadece
üretim ve ilk kayıt sırasında değil aynı zamanda
uçaklar alınıp satıldığında ya da yeni havaalanlarına girdiğinde de gerçekleştirilir.
Aşağıdakiler gürültü mevzuatındaki temel izleme, denetim ve uygulama görevleridir:
• Yetkili makam/lar pazarda yer alan ürünlerin gürültü direktifleri ile uyumlu olduğunu temin etmelidir. Motorlu taşıtların, tip
onayına sahip üreticiler tarafından verilmiş
geçerli bir sertifikaları varsa veya başka bir
ürün uygunluğu onayı varsa ancak o zaman yetkili makamlar bunların kaydını yapıp satış ve kullanım iznini verebilir. Yetkili makamların, ülkede üretilen ya da ithal
edilen kapsam alanındaki tüm ürün tipleri
için bir kayıt yapmaları tavsiye edilir. Kayıt, uygun sertifika olması koşuluna dayanır. Benzer şekilde, 2000/14/EC sayılı Direktif kapsamındaki dış mekan ekipmanları, gerekli işaretleri taşımadıkça ve AB uygunluk beyanı bulundurmadıkça pazarda
yer alamazlar. Bu işaretlerin ve beyanın olduğu durumlarda ekipmanın direktifle
uyumlu olduğu kabul edilir.
• İlgili direktifte tanımlanan gürültü ölçüm
yöntemleri kullanılmalıdır. Yalnızca sertifikalı ya da akredite test laboratuvarlarının
testleri uygulamasına izin verilmelidir.
Ulusal akreditasyon makamları, gürültü ölçümleri yapan laboratuvarları akredite
etmelidir.
• Pazarda yer alan motorlu taşıtlar, uyumluluk sertifikaları ve tip onayıyla uyumluluğu
belirten diğer belgelerle donatılmıştır. Trafik kontrolleri yoluyla yapılacak periyodik
doğrulama denetimleri, beyana dayanan
belgelendirme usullerini veya ürünün tip
onayına uyumluluğunu kabul eden uyumluluk sertifikasını teşvik etmek için gerekli
olabilir. Benzer şekilde dış mekan ekipmanlarının uygunluğu beyana dayalı belgelendirilmişse periyodik kontroller (bazen de rastgele kontroller) gereklidir. İmalatçıların tam
kalite güvencesi sistemini kullanmaları durumunda da o sistem yine uygun bir kuruluş tarafından izlenmeli ve denetlenmelidir.

• Ülkeye ithal edilen ürünlerin, gürültü sınırlarına uygun olduklarının temini için
gümrük makamlarının ürünlerinin gerekli
tip onayı/incelemesinden geçtiğini doğrulamaları önemlidir. Ürünler tip incelemesinden geçmemişse ya da durum belli değilse yetkili makam (ürünlerin pazar için
kayıt edilmesinden sorumlu kurum olarak)
bilgilendirilmelidir. Yetkili makam tip onayı/incelemesi hükümleri uyarınca muayene
ve testlere yetki verecek ve ürün ya pazar
için onaylanacak ya da reddedilecektir. Ortaya çıkacak masraflardan ithalatçı sorumlu olacaktır.
• Ekipmanın, tip incelemesi sertifikasyon
standartlarını karşılamaması durumunda
sertifika sahibinin belirlenen zaman dilimi
içinde üretimi düzeltmesi gereklidir (Bu
zaman diliminde sertifika askıya alınabilir).
Sertifikasyon, onay kuruluşu tarafından
gerekli görüldüğü takdirde iptal edilebilir
ya da askıya alınabilir. Standartların altındaki ekipmanların pazarda yasaklanmasını
sağlayacak bir ceza ve icra usulleri sistemi
kurulmalıdır.
• Ürün imalatçıları/ithalatçıları temyiz süreçlerine başvurabilmelidir (yetkili makam/onay kuruluşu kararlarına karşı).
Etkili izleme, denetleme ve uygulama rejiminin gerekli özellikleri:
• Yasal olarak iyi tanımlanmış denetleme
ve yürütme güçleri ve bunlara uygun
yaptırımlar.
• Yeterli, uygun niteliklerde ve motive insan
kaynakları.
• Yeterli ve uygun teknik kaynaklar (ekipman v.b.).
• Açık, uygun şekilde belgelenmiş işletim sistemleri ve usulleri.
• Veri ve bilgilerin depolanması, kaydedilmesi ve düzenlenmesine yönelik kapsamlı
sistemlerdir.
Bu unsurlar olmaksızın, ürüne bağlı gürültü
seviyesine hükmedecek yerleşik politika, mevzuat
ve standartların yürürlüğe konması imkansız olmasa da çok zordur.
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5.5 Veri Toplama ve
Raporlama

• Direktif hükümleri uyarınca onayları ele
almak üzere tayin edilmiş makamlar ve onların onayladığı ekipmanlar.

Birçok Direktif ’te uygulamadaki gelişme ve
sağlanan uyum seviyesine dair Avrupa
Komisyonu’na rapor verme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca toplumu ev aletlerinin gürültü
seviyeleri, ortam gürültüsüne maruz kalma ve etkilerine dair bilgilendirme ve bu konuda danışmanlık etme ve teknik meselelerde diğer üye devletleri bilgilendirme hükümleri de bulunmaktadır.
Belirli raporlama şartları şunlarla ilişkilidir:
• Her direktif alanında benimsenen ulusal
hukuk hükümleri.

• Gürültü seviyelerini ölçmek için kullanılan
yöntemler.

• Direktiflerle uyum sağlamak için benimsenen teknik önlemler.
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Birçok direktifteki orijinal raporlama şartları,
çevre konusundaki direktiflerin uygulanmasına
yönelik raporların standartlaştırılması ve rasyonalizasyonuna ilişkin 91/692/EEC sayılı Direktif tarafından değiştirilmiştir. Raporlama, 91/692/
EEC sayılı Direktif uyarınca, Avrupa Komisyonu
tarafından sağlanan bir anket ya da taslak temelinde yapılan sektörel raporlar formunda üç yılda bir
yapılacaktır.
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6. Öncelikler ve
Zaman Planlaması
Öncelikler ve zamanlama; strateji oluşturulurken belirlenen hedef ve seçenekler tarafından yönlendirilecektir. Avrupa Topluluğu gürültü direktiflerinin ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması sırasındaki yapı ve işleyişi ile ilgili konular, aday

ülkelerde bu önceliklendirme ve zaman planının
yönünü belirler. Dört kaynak kategori ve münferit
direktifler içinde önceliklendirme ve zamanlama
kısmen ülkelerin bu alanlardaki mevcut düzenleyici faaliyetlerin seviyelerine bağlı olacaktır.
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7. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
7.1 Giriş
Gürültü mevzuatında yer alan direktiflerin
hükümetlere yüklediği ana masraflar:
• Kabul edilmiş gürültü sınırlarını denetlemekle ve “stratejik gürültü haritaları” çizmekle sorumlu makamlar oluşturulması.
• Tip onayı ya da tip incelemesi ile ilgili olarak gereken ölçümleri ve ölçümlerin doğrulanmasını gerçekleştirecek laboratuvar ve
diğer kurumların kurulması. Bu maliyetler,
hizmetlerin yerine getirilmesi için özel laboratuvarlarla anlaşma yapılmış olsa bile
asıl olarak yetkili makamlarca karşılanacaktır. Kamu ve özel laboratuvarların kurulması ve işletilmesi maliyetleri, ekipman ve
taşıt üreticileri ve ithalatçıları tarafından
ödenen ücretlerle kısmen karşılanabilir.
Aday ülkeler de üye devletlerin tip onayı ve
tip incelemesi tesislerini kullanmayı ve
böylece kendi ülkelerinde tesis kurma masraflarını ertelemeyi ya da azaltmayı tercih
edebilir.
Üretici ve tüketicilere yüklenen asıl maliyetler,
direktiflerdeki sınırlar ve teknik şartlara uyumdan
doğan maliyetlerdir. Bu maliyetler taşıt, uçak ve
ekipman üreticileri (sanayi) ya da tüketiciler (hane
halkı, sürücüler v.b.) tarafından üstlenilecektir.
Tip onayına ilişkin laboratuvar masrafları da ürün
üreticileri tarafından üstlenilebilir.
Mevcut kurumsal düzenlemelere ve test etme,
inceleme ve tip onayı için ölçüm ve laboratuvar
tesislerinin olup olmamasına bağlı olarak hükümetin de önemli maliyetleri olabilir. Üretici ve tüketici maliyetleri, üreticilerin ekipmanlarını yeni
gürültü standartlarını karşılamak üzere ne derece
modifiye etmeleri gerektiğine bağlı olacaktır.
Bu maliyetin bir kısmının tüketiciye aktarılacağı
varsayılır.
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7.2 Ana Maliyet Kalemleri
7.2.1 Genel Konular
Gürültü Direktifleri’nin çoğunluğu (taşıtlar ve
dış mekan ekipmanlarına ilişkin olanlar), ses düzeyleri yönünden sanayi ürünlerinin tip onayı/uygunluk değerlendirmesi ile ilgilenir. Aday ülkeler, tip
onayı/ uygunluk değerlendirmesi usullerine ilişkin
masrafları büyük ölçüde en aza indirebilirler.
Bir üye devlet, AB tip onay hizmetlerini kendi
sağlamak zorunda değildir çünkü imalatçılar tip
onayı için başka bir üye devlete de başvurabilir.
Böyle durumlarda, ithalatçının uygunluk sertifikası temelinde AB tip onaylı sanayi ürünlerine
ulusal tip onayı verilebilir (başka bir üye devlet tarafından verilmiş AB tip onayına dayanarak) .
Direktifler kapsamındaki yerel sanayi ürünleri
açısından, gürültü direktifleriyle uyumluluğu doğrulamak üzere ulusal/AB tip onayına yönelik testler yapmak tercih edilebilir. İmal ürünlerinin gürültü seviyesi için test hizmetleri, böyle hizmetler
sunan herhangi bir akredite teknik kuruluş tarafından yerine getirilebilir. Bu tesisler her üye devlette bulunabilmektedir. Bu test sonuçlarını edinmek imalatçının sorumluluğundadır. Bu nedenle
devlet, bu tip bir hizmeti ulusal çapta sunmak zorunluluğunda değildir. Bununla beraber, beyana
dayanan belgelendirme ya da tam kalite güvencesi
sistemlerinin uygulandığı durumlarda devlet, bildirilmiş kuruluşlar yoluyla süreçi izlemeli ve gözetim altında tutmalıdır. Dış mekan ekipmanlarına
yönelik uygunluk şartları, kalite güvence programları yoluyla sanayi tarafından da yerine getirilebilir.
Gürültü meseleleri daha kapsamlı bir kalite güvence programının içine katılırsa, gürültü standartlarına ilişkin maliyetler düşürülebilir.
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7.2.2 Kamusal Maliyetler
Kurumsal maliyet kalemi, tip onayı tesisleri ve
kuruluşlarında kurulum veya genişlemesine ilişkin maliyetleri içerir. Bu tip tesis ve kuruluşlar zaten mevcut olduğundan ve böyle onay usulleri
herhangi bir üye devlette gerçekleştirilebileceğinden buradaki maliyetler makul düzeyde olacaktır;
yani aday ülkeler kendi usullerini oluşturmak zorunda değildir. Dahası, beyana dayanan belgelendirme ve tam kalite güvencesi sistemlerini izlemek
ve gözetim altında tutmak için doğrulama süreçlerine ihtiyaç duyulması halinde de muhtemelen
makul düzeyde bir maliyet ortaya çıkacaktır. Ek
maliyetler, gürültü haritalarının ve çevresel ortam gürültüsüne yönelik eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin sistemlerin getirilmesi sırasında
ortaya çıkacaktır.
Direktiflerin uygulanması, tip onayı/ incelemesi makamlarında ve testleri gerçekleştiren tesislerde işe alımların ve eğitimlerin arttırılmasını gerektirebilir. Kullanımdaki sanayi ürünlerinin periyodik kontrolü, trafik kontrolleri ve (kapsam çerçevesindeki sanayi ürünleri üye devlette üretiliyorsa) ürünlerin uygunluğunu doğrulayacak denetlemeler için ve beyana dayanan belgelendirme ya da
tam kalite güvencesi sistemlerinin uygulandığı
yerlerde doğrulamalar bakımından daha çok personele ihtiyaç olacaktır. Bu maliyetler devlete

özgü maliyetlerdir çünkü test faaliyetlerinin ölçeğinin yanı sıra yerel maaş düzeylerine de bağlıdır.
Test faaliyetleri, gürültü direktifleri kapsamında
tanıtılan ve test edilen sanayi ürünlerinin hacmine
ve çeşitliliğine bağlıdır.

7.2.3 Özel Maliyetler
Ulusal üreticiler, üretim süreçlerini yeni gürültü sınırlarına uyarlarken ve kurum içi gürültü test
tesislerini kurarken ek maliyetlerle karşılaşabilirler. Üretim maliyetindeki artış tüketiciye yansıtılırsa, satışta düşüş olabilir. Ne var ki yerel üreticiler AB’ye ithalat yapmak isterlerse her halükarda
bu şartlara uymak zorundadır. Bu sebeple de bu
maliyetler tümüyle erişimle ilgili maliyetler olarak
görülmemelidir.
Diğer yandan aday ülkelerdeki tüketiciler böylesi fiyat artışlarıyla ülkeleri AB’ye katılmadan
önce de karşılaşabilirler (örneğin, ithal taşıtlar söz
konusu olduğunda, Batı Avrupa’da uygulanmış
olan gürültü direktifinin etkisi fiyatlara çoktan
yansıtılmıştır). Gürültü Direktifleri kapsamındaki
taşıt tipleri için gürültünün azaltılması genel olarak, taşıtların entegre tasarımı ve yapımının getirdiği bir sonuç olduğu için, gürültü direktifleriyle
doğrudan bağlantılı maliyetleri ayırt etmek zordur.
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8. Temel Konuların
Özeti
Bu mevzuat kapsamında oluşan idari yükü ve
mevzuatı uygulamaya ilişkin maliyetleri en aza indirmek için aday ülkeler çaba ve eylemlerini, bu
mevzuatın AB’ye yakınlaştırılmasında temel teşkil
eden mesele ve gerekliliklere odaklanmaya çalışmalıdır. Özellikle şunları temin etmelidir:
• Motorlu taşıtlar, uçaklar, dış mekan ekipmanları, ve ev aletlerinin gürültü seviyesi
gelecekte yönetilmesine yönelik bir strateji
ve ayrıntılı plan/planlar hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır.
• Gürültü haritalama teknikleri ve toplumun bilgilendirilmesi ve katılımını da içeren eylem planı taslakları kullanılarak
çevresel ortam gürültüsünün değerlendirilmesi ve yönetimine yönelik bir strateji
benimsenmelidir.
• Gürültü seviyeleriyle ilgili belirleyici rolleri/işlevleri olan tüm ilgili kuruluşların ve
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çıkar gruplarının dahili ve katılımına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
• Uygun yetkili makamlar ve onaylanmış
kurumlar tayin edilmeli ya da kurulmalıdır; her birinin görevleri, işlevleri ve güçleri açıkça tanımlanmalıdır.
• Özellikle düzenleme ve yürürlüğe koymaya
ilişkin temel işlev ve görevlerin layıkıyla
yerine getirilmesine izin verecek yeterli
insan kaynağı ve teknik kaynaklar tahsis
edilmelidir.
• Özel sektörün kaynakları ve uzmanlığı
seferber edilmeli ve doğru şekillerde
kullanılmalıdır.
Aşağıdaki tablolarda böyle strateji/stratejiler
hazırlamak ve uygulamak için düşünülmesi gereken temel sorulara yönelik bir dizi kontrol listesi
bulunmaktadır.
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GÜRÜLTÜ MEVZUATI GENEL FAALİYETLERİ
İşlev

Gerekli eylem

Politika geliştirme
ve yakınlaştırma
planlaması

Gürültü mevzuatı direktiflerinin yakınlaştırılmasından sorumlu makam(lar) atamak.
Avrupa Birliği Gürültü Direktifi’ni; ülkelerin yasaları, tüzükleri ve standartları ile
mevzuattaki boşlukları karşılaştıran değerlendirme tabloları yapmak.
Mevzuat Direktifleri’ne yönelik hukuki yaklaşıma karar vermek (örneğin, gürültü çerçeve
yasası oluşturmak, dört ekipman türüne yönelik yasalar ya da her direktif için bir yasa
geliştirmek, tercih edilen yasalardan bir karışım ve uygulama tüzükleri oluşturmak).
Avrupa Topluluğu Gürültü Direktifleri’ni uygulamaya yönelik kurumsal gereklilikleri
değerlendirmek ve bunları mevcut kurumsal çerçevelerle karşılaştırmak.
Gürültü yakınlaştırmasına yönelik tercih edilen kurumsal yaklaşıma karar vermek. Bu,
çevre bakanlığı ve/veya başka bakanlıkların gürültü düzenleme programının hepsini
mi yoksa bir kısmını denetleyeceğine dair verilecek kararı da kapsamaktadır. Diğer
bakanlıklar arasında tipik olarak sağlık, refah/çalışma, sanayi, ulaştırma ya da çevre
bakanlıkları bulunmaktadır.
Yasal boşlukları doldurmak ve kurumsal gereklilikleri yerine getirmek için bir eylem planı
geliştirmek.
Hukuki ve kurumsal değişikliklerin uygulanmasının maliyetini ve mali yansımalarını göz
önünde bulundurmak.
Maliyet gerekliliklerini karşılayan bir finansman planı geliştirmek.
Eylem planı için bakanlar kurulundan gerekli onayları edinmek (aynı zamanda meclis de
mümkün olabilir).
Gürültüye yönelik düzenleyici programı uygulamak için planlanan eylem akışını
kamuoyunun bilgisine sunmak.
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MOTORLU TAŞITLARA (VE MOTOSİKLETLERE) İLİŞKİN GÜRÜLTÜ DİREKTİFLERİ
İşlev

Gerekli eylem

Hukuki aktarım/
uygulama

Ses seviyelerini ölçmeye yönelik yöntemleri belirleyen mevzuatı geliştirmek ve
uygulamak; gürültü sınırlarını belirlemek ve egzoz sistemleri ve susturucular için şartları
belirlemek.

Kurumsal gelişim

Yetkili makam atamak.
Yetkili makam tip onayından sorumlu olmalı ve tip onayına ilişkin gürültü sertifikasına
yönelik testleri uygulayacak belgeli kuruluşları tanımlamalıdır.

Politika ve
planlama

Ulusal tip onay sistemi oluşturmak ya da alternatif olarak diğer devletlerde düzenlenmiş
tip onaylarına dayanan usuller oluşturmak.
Motorlu taşıtlar ve egzoz sistemlerinin tip onayı sertifikalarını edinmeleri için taşıt
üreticilerine başvuru usullerini sunmak.

Teknik standartlar
ve laboratuvar
analizi

Gürültü ölçümlerini yapabilecek kapasitedeki tesisleri belirlemek ve akredite etmek.

İzleme, gözetim ve
uygulama

Yetkili makamların, yalnızca geçerli bir uyumluluk sertifikasına sahip olmaları durumunda
yeni taşıtların satışlarına ya da hizmete girmelerine izin vermesini ve kaydını yapmasını
sağlamak.
Bu sertifika; üreticinin, taşıtın ilgili tip onayına uyumlu olduğuna yönelik beyanıdır.
Ürünün (gürültü sınırlama sertifikasyonu ile) uygunluğunu doğrulamaya yönelik usulleri
belirlemek. Uygunluğu doğrulama önlemleri üretim sırasında alınabilir.
Pazardaki taşıtların trafik kontrolü dâhil olmak üzere uygunluklarının doğrulanması için
izleme sistemlerinin kurulması. Trafik kontrolü yapmakla sorumlu makamlar konusunda
bir karara varılması gerekmektedir –tipik olarak trafik müfettişliği, çevre idaresi/
müfettişliği ve/veya gümrük makamı (ithal edilen taşıtlara ilişkin)Gürültü şartları ile uyum sağlamayan (tip onayı ile uyum sağlamayan) taşıt üreticileri ve
ithalatçıları için ceza usulleri oluşturmak.

Finans

Gürültü mevzuatının genel mali planının parçası olarak taşıta ilişkin gürültü direktiflerinin
özellikle de tip onayı ve üretimin uygunluğuna dair trafik kontrolleri maliyetleri şartlarını
karşılayan mali plan geliştirmek.

Raporlama
ve toplumun
bilgilendirilmesi

Taşıt üreticilerine, dağıtımcılara ve bayilere verilecek uyumluluk bilgisi, kamuya sunulacak
genel bilgi ve Avrupa Komisyonu’na sunulacak rapor dahil olmak üzere bilgi toplama,
değerlendirme ve yayma usullerini oluşturmak.
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UÇAKLARDAN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ
İşlev

Gerekli eylem

Hukuki aktarım/
uygulama

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından belirlenen standartlara dayanan, uçaklara
yönelik gürültü sınırlamaları belirleyen mevzuat ve uygulama tüzükleri geliştirip yürürlüğe
koymak. Mevzuat test yöntemlerini belirtmelidir (Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi
Ek 16 uyarınca). Yasadan muaf olan durumlar ve diğer üye devletlerin sertifikasyon
belgelerinin kabul edildiği belirtilmelidir.

Kurumsal gelişim

Gürültü sertifikasyonu verme, kayıtlı uçakların gerekli gürültü sertifikasyonlarına sahip
olup olmadığını ve uluslararası havaalanlarına girmek için başvuran uçakların gürültü
şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmeyle sorumlu yetkili bir makam tayin
etmek.
Kayıt, uçakların gürültü sertifikasyonu, ve üye devletlerin sınırlarında uçak işletim
onayından sorumlu makamlar tayin etmek (yetkili makamdan farklı olacaksa). İşletim
kısıtlamalarının uygulanmasından sorumlu makam(lar) ile bu kısıtlamaların uygulanmasını
dayatan kararlara karşı temyizleri gerçekleştirecek bağımsız kuruluşlar (gerektiğinde)
tayin etmek.
Gürültü sertifikasyon testlerini yürütecek laboratuvar ve test tesislerini sertifikalandırmak.
Bu sertifikalı kuruluşların çıkar gruplarından bağımsız olmasını sağlamak.

Politika ve
planlama

Gürültü standartlarının uçak kayıt şartlarına dâhil edilmesini sağlamak. Direktiflerle
uyumlu olmayan uçaklar tekrar kaydedilemez.
Gürültü haritaları ve eylem planları kullanarak yapılan trafik planlamasının bir parçası
olacak gürültü azaltma ve hafifletme programları uygulamayı göz önünde bulundurmak.

Teknik satandartlar
ve laboratuvar
analizi

Teknik gürültü standartlarının ve test yöntemlerinin Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü’nün belirlediği şartlara dayalı olmasını sağlamak (ilk laboratuvar incelemesi
üreticinin sorumluluğundadır).

İzleme, gözetim ve
uygulama

Uçaklara gürültü sertifikası verilmesine ve üye devletlerin sınırları içinde uçak işletilmesi
onayı verilmesine yönelik bir sistem kurmak. Havaalanlarında gürültüyle ilgili işletim
kısıtlamalarını dayatan bir sistem kurmak.
Standartları ihlal eden yabancı uçakların üye devletlerde işletilmesinin yasaklanmasını
sağlamak.
Uçak kaydının sertifikasyonla yapılması şartını koymak (böylece sertifikasyon usullerinin
uygulanmasını düzene sokmak).
Havaalanını kullanan uçakların gürültü sertifikasyon bilgisinin doğru olduğunu
doğrulamak üzere, havaalanlarında uçak iniş ve kalkışlarında sürekli ya da kısmi
gürültü takibine yönelik gürültü ölçme ekipmanı kurmayı ve kullanmayı göz önünde
bulundurmak.
Direktifin etkili yürütülmesi için ceza usulü geliştirmek.

Finans

Mali plan geliştirmek ve finansman yöntemlerine (kamu/özel) karar vermek.

Raporlama
ve toplumun
bilgilendirilmesi

Uçak üreticilerine, havayollarına ve hava işletmelerine verilecek uyumluluk bilgisi,
kamuya sunulacak genel bilgi ve Avrupa Komisyonu’na sunulacak rapor dahil olmak
üzere bilgi toplama, değerlendirme ve yayma usullerini oluşturmak.
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İZİN VERİLEN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ: DIŞ MEKAN EKİPMANI
İşlev

Gerekli eylem

Hukuki aktarım/
uygulama

Direktifin ulusal aktarımından sorumlu kurumsal makamı belirlemek.
Aktarım sürecine girdi sağlamak için bakanlıklararası bir süreç kurmak.
Boşluk analizlerine dayanarak, ulusal yasaların AB direktifleri ile uyumlaştırılmasına
yönelik yeni ve değiştirilmiş yasa ve tüzükler hazırlamak.
Hukuki hükümleri yürürlüğe koymak ve ulusal uygunluk sertifikasyonuna (dış mekan
ekipmanları için gürültü sınırlarıyla ) yönelik kılavuz ilkeler yayınlamak.
Hukuki hükümleri yürürlüğe koymak ve dış mekan ekipmanlarından kaynaklanan
gürültüyü etiketleme programları için kılavuz ilkeler yayınlamak.
Test usulleri için hukuki hükümler oluşturmak ve bir yürütme sistemi oluşturmak (yani
trafik kontrolleri ve cezalar).

Kurumsal gelişim

Dış mekan ekipmanları için bir denetim sisteminin yanı sıra gürültü hafifletme
denetiminden sorumlu yetkili makamlar tayin etmek.
Birim doğrulamasını yönetmekten ve beyana dayanan belgelendirmenin ve tam kalite
güvencesi sistemlerini denetlemekten sorumlu olacak (yetkili makam gözetiminde)
bildirilmiş kuruluş/kuruluşlar tayin etmek.

Politika ve planlama

Dış mekan ekipmanlarını kapsayan doğru uygunluk değerlendirme usulleri oluşturmak.
Direktifin hükümleri ile uyumlu olmayan ekipmanları pazarın dışında bırakırken,
direktifin şartları ile uyumlu olan ekipmanların üye devlet pazarlarına erişiminin olmasını
sağlamak için bir düzenleyici kontroller sistemi kurmak ve denetlemek.
Tayin edilen hassas alanlarda daha sıkı gürültü sınırları koymak.

Teknik standartlar ve 22 türde dış mekan ekipmanı için gürültü standardı geliştirmek.
laboratuvar analizi
Tek tip test yöntemleri belirlemek.
Test laboratuvarlarını sertifikalandırmak ve periyodik olarak sertifikasyonlarını
değerlendirmek (kamu ya da özel, mevcut ya da yeni kurulmuş).
İzleme, gözetim ve
uygulama

Ülkede üretilen ya da ithal edilen dış mekan ekipmanlarının hepsine bir kayıt geliştirmek
ve bunun devamlılığını sağlamak.
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İZİN VERİLEN GÜRÜLTÜ SEVİYESİ: DIŞ MEKAN EKİPMANI
İşlev

Gerekli eylem
Yalnızca üretici tarafından verilen geçerli bir sertifikası olan uygunluk değerlendirmesi
yapılmış ekipmanların satış ve kullanım için kayıtlı olmasını sağlamak.
Gürültü etiketlemesi gerektiren dış mekan ekipmanlarının, gereklilikleri karşılamasını
sağlamak.
Gürültü sınırlarını ihlal eden ekipmanların pazardan kaldırılması ya da yasaklanmasını
sağlamak için icra usulleri sistemi (cezalar, sertifikasyonun askıya alınması ya da iptali)
geliştirmek ve kurmak.
Uyumluluk göstermeyen ekipmanların üreticilerine, uyumu gerçekleştirmeleri için
belirli bir süre sağlayan (bu süre zarfında sertifikasyon askıya alınacaktır) bir uyum planı
başlatmak.
Ülkede üretilen dış mekan ekipmanlarının şartlarla uyumlu olduğunu göstermeye yönelik
periyodik doğrulama muayeneleri (örneğin, her iki yılda bir kez) gerçekleştirmek.
Ekipman üreticilerinin/ithalatçılarının sertifikasyonlarının ve ceza kararlarının gözden
geçirilmesine yönelik temyiz usullerinin kurulması.
Yetkili sertifikalandırma kurumlarının periyodik performans incelemelerini yapmak.

Finans

Finans yöntemlerine (kamu/özel) karar vermek ve finansman kaynaklarını tanımlamak.

Raporlama
ve toplumu
bilgilendirme

Endüsrti çıkar gruplarının; teklif edilen mevzuat, standartlar, test yöntemleri hakkında ve
test yöntemlerinin tek tip olmasına yönelik olası girişimler hakkında yorum yapmaları için
fırsatlar sağlamak.
Çözüm bekleyen eylemlerin duyurulması ve kamu yorum usulleri yoluyla kamunun
bilgilendirilmesi için fırsatlar sağlamak.
Gereğince Avrupa Komisyonu’na rapor sunmak.
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EV ALETLERİNDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ
İşlev
Hukuki aktarım/
uygulama

Kurumsal gelişim
Politika ve planlama

Teknik standartlar ve
laboratuvar analizi

Gerekli eylem
Ev aletlerinden kaynaklı gürültü seviyeleri hakkında bilgi sağlanmasını belirleyecek
mevzuatı geliştirmek, yürürlüğe koymak ve uygulamak.
İstatistiki yöntemleri, test yöntemlerini ve usulleri (ulusal standartlar kabul edilebilir)
belirleyecek olan uygulama tüzükleri yoluyla mevzuatı yürürlüğe koymak.
Gerektiğinde uygulamadan sorumlu onaylı bir kuruluşu yetkilendirecek yetkili bir
makam tayin etmek.
Ev aletlerinin gürültü seviyelerine yönelik bir etiketleme programının dâhil edilip
edilemeyeceğine karar vermek (gönüllü).
Gürültüyle ilgili bilgi sağlanmasının, ev aletlerine yönelik diğer etiketleme gerekliliklerine
nasıl entegre edilebileceğine karar vermek. Örneğin, bu bilgiler ev aletlerinin enerji
tüketimini gösteren zorunlu etikete eklenebilir.
Testlere yönelik teknik standartları belirlemek.
Gerekli testlerin yapılması için laboratuvarlar akredite etmek.

Finans

Finans yöntemlerine (kamu/özel) karar vermek ve finans kaynaklarını belirlemek

İzleme, gözetim ve
uygulama

Etiket formatlarını standartlaştırmak ve ürün etiketlerinde üreticiler/ithalatçılar
tarafından sağlanan bilginin doğruluğunu izlemeye yönelik bir sistem kurmak.
Ürün etiketlerinde yanlış bilgi veren üretici/ithalatçılar için bir ceza sistemi kurmak.

Raporlama
ve toplumun
bilgilendirilmesi

Ev aleti üreticileri, dağıtımcıları ve bayilerine verilecek uyumluluk bilgisi, kamuya
sunulacak genel bilgi ve Avrupa Komisyonu’na sunulacak rapor dahil olmak üzere bilgi
toplama, değerlendirme ve yayma usullerini oluşturmak

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİLMESİ
İşlev
Hukuki aktarım/
uygulama

Kurumsal gelişim
Politika ve
planlama

Gerekli eylem
Gürültü haritalarının çizilmesi, çevresel gürültü hakkında toplumun bilgilendirilmesi ve
eylem planınlarının oluşturulmasına yönelik mevzuat geliştirmek, yürürlüğe koymak ve
uygulamak.
Mevzuat, gürültü haritalarına yönelik uyumlaştırılmış gürültü göstergelerini
kullanmalıdır; fakat Avrupa Komisyonu tarafından ortak yöntemler benimseninceye
kadar, mevcut değerlendirme yöntemleri kullanılabilir. (alternatif olarak önerilmiş
geçici yöntemler direktifte mevcuttur).
Gürültü haritaları ve eylem planları yapmak, onaylamak ve toplamaktan sorumlu yetkili
makam ya da makamlar atamak.
Direktifin hükümlerinde bahsi geçen toplanma yerleri, ana yollar, demiryolları ve
havaalanlarının nasıl tanımlanacağına karar vermek.
Direktifin gereklilikleri uyarınca, toplanma yerleri, yollar, demiryolları ve havaalanlarını iki
aşamaya ayırmak .

Teknik standartlar
ve laboratuvar
analizi

Gürültü haritası çıkarmak için, uyumlaştırılmış gürültü göstergelerini kullanmak.
Avrupa Komisyonu tarafından ortak değerlendirme yöntemleri kurulana kadar, mevcut
değerlendirme yöntemlerine dayanan veriler uygulanabilir ve uyarlanabilir.
Var olan değerlendirme yöntemlerine dayanan verileri uyarlayan bir sistem oluşturmak.

Finans

Finans yöntemlerine karar vermek ve finansman kaynaklarını belirlemek.

İzleme, gözetim ve
uygulama

Gürültü haritalarının ve eylem planlarının çizilmesini ve değerlendirilmesini izlemek.

Raporlama
ve toplumun
bilgilendirilmesi

Direktif kapsamındaki toplanma yerleri, ana yollar, demiryolları ve havaalanlarının
ayrıntılarını Avrupa Komisyonu’na iletmek, toplumsal danışma ve duyuru usullerinin
işlerliğini sağlamak.

Eylem planlarında alınan önlemlerle uyumluluğu izlemek ve yürütmek.
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Bölüm IX

Sivil Savunma Mevzuatı
Genel Bakış ve Uygulama Stratejileri
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1. Giriş ve
Bölüme Genel Bakış
Yayının bu bölümü, Avrupa Topluluğu’nun
Sivil Savunma Mevzuatı’nı ele almaktadır. Bu
bölümde sivil savunma mevzuatı, genel hatlarıyla
incelenmektedir.

• Avrupa vatandaşları arasında kendi savunma düzeylerini arttırmaya yönelik bir bakış
açısıyla toplumun bilgilendirilmesine katkıda bulunmak.

1.1 Avrupa Birliği Politikası

• Karşılıklı yardıma ihtiyaç duyulduğunda
ulusal sivil savunma hizmetleri arasında etkili ve hızlı iş birliği için uygun koşulları
oluşturmak.

1.1.1 Sivil Savunma Alanında
Avrupa Topluluğu işbirliğinin sivil savunma
alanındaki amacı insanların, çevrenin ve mülklerin doğal ve teknolojik felaketlerde daha iyi korunmasının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Geçmiş felaketlerde ve 2004 Güney Asya Tsunamisi,
2005 ABD kasırgaları ve 2005 Pakistan depremi
gibi günümüz felaketlerinde görülebileceği gibi
Avrupa ülkelerinin sivil savunma yardımında oynadığı uluslararası rol artmaktadır.
Avrupa Birliği kurumlarında ve Avrupa Birliği
üyesi devletlerde, sivil savunma yardımının sağlanmasında ve doğal ve insan eliyle oluşan felaketlerin yönetiminde işbirliğine olan güven artmaktadır. Felaketlerle doğrudan baş etmek ulusal sorumluluk olmakla beraber, kollektif çaba bu işi
kolaylaştırmakta ve desteklemektedir. Ortak yardımın ve birlikte çalışmanın daha etkili ve daha
değerli olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir işbirliği,
kaynakların bir havuzda toplanmasını sağlamakta
ve sahadaki kolektif Avrupa çabasını en üst düzeye çıkarmaktadır.
Daha belirgin olarak, sivil savunma alanındaki
Avrupa Topluluğu işbirliğinin amaçları aşağıdaki
gibidir:
• Felaketlerin önlenmesi, sivil savunmadan
sorumlu olanların hazırlığı ve felaket anında müdahalenin yapılması bağlamında
ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çabaları
desteklemek ve tamamlamak.

• Özellikle genişleme kapsamındaki Orta ve
Doğu Avrupa aday ülkeleri ve Akdeniz bölgesindeki ortaklar olmak üzere, sivil savunma alanında uluslararası ölçekte gerçekleştirilen çalışmaların uyumunu sağlamak.
1985 Mayıs’ında, Roma’da gerçekleştirilen ilk
bakanlar toplantısı, sivil savunma alanındaki Avrupa Topluluğu işbirliğinin temellerini atmıştır. 1985
ve 2002 arasında, sekiz resmi karar alınmıştır.
Bu kararların hayata geçirilmesi sonucunda sivil savunmada yer alanların hazır bulunuşlarını ve
felaket durumunda müdahale etmelerini kapsayan işlemsel hukuki araçlar oluşturuldu.
Avrupa Topluluğu düzeyindeki tüm sivil savunma girişimleri Maastricht Antlaşması’nda ortaya konulan katmanlı yetki ilkesi temel alınarak uygulandı. Avrupa Komisyonu’nun asıl amacı ulusal
düzeydeki çabaları esnek bir yasal ve idari dayanakla (Ulusal Muhabirlerin Daimi Ağı ile görüşmeler sonucu alınan kararlar ve bunlara dayalı faaliyetler) desteklemek ve teşvik etmekti. İlgili yetkili makamlar arasında güvenilir, kalıcı fikir birliğine
dayanılarak yapılan çalışmalar aracılığıyla kayda
değer sonuçlar elde edilmiş ve bu çalışma yöntemi
31 Ekim 1994’de sivil savunmada Avrupa Topluluğu işbirliğini güçlendirmeye ilişkin alınan ilke
kararıyla siyasal seviyeye çıkarılmıştır. Sonraki ilke
kararları (9 Aralık 1999 ve 26 Şubat 2001) Avrupa
Topluluğu işbirliğini daha da güçlendirmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   295  

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - SİVİL SAVUNMA MEVZUATI

1997 sonunda, Konsey, sivil savunma alanında
Avrupa Topluluğu eylem programı oluşturan bir karar alarak işbirliğinin temellerini geliştirmiştir. Eylem programının yürürlüğe konması sivil savunma
alanında 1998 ve 1999 yıllarında Avrupa
Komisyonu’nun temel önceliği olmuştur. Ayrıca
geçmiş, sürmekte olan ve gelecek faaliyetlerin değerlendirilmesi de 1999 Mayıs’ında tamamlanmıştır.
Topluluğun sivil savunma alanındaki eylemlerinin devamlılığını garantiye almak için, Avrupa
Komisyonu 1998 sonunda faaliyet programının
periyodunu 2000’den 2004’e uzatan 1999/847/
EC sayılı Karar’ı almıştır. Bu karar, 2005/12/EC
sayılı karar tarafından 31 Aralık 2006’yı kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. Konsey ayrıca 1999’da
Orta ve Doğu Avrupa’daki ortak ülkeler ve Kıbrıs
ile sivil savunmada işbirliğine gitmek üzere ilke
kararı almıştır.
Birleşik Devletler’e karşı gerçekleştirilen 11
Eylül 2001’deki terörist saldırısının ardından
2001/792/EC sayılı Karar alınmıştır. Bu karar,2000 yılında yürürlüğe giren ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Sınır ötesi Endüstriyel Kazalarla ilgili UNECE Anlaşmasını da içeren acil yardım durumlarıyla ilgili uluslararası taahhütlerin tamamlayıcısı olmuştur. 2001/792/EC
sayılı Karar özellikle doğal, teknolojik felaketler
veya çevre felaketleri olmak üzere, sivil savunma
yardımı müdahalelerinde güçlendirilmiş işbirliğini kolaylaştıran bir Avrupa Topluluğu mekanizması kurarak Avrupa Birliği’nin sivil savunma alanındaki gücünü arttırmıştır.
ABD’deki 2001 terörist saldırılarının ardından, hükümetler topluma yönelik bu gibi saldırıların etkilerini engellemek ya da hafifletmek için
ne ölçüde hazır olduklarını yeniden düşünmeye
yönelmiştir. Avrupa Birliği buna hızlı tepki vermiştir. Avrupa Konseyi 19 Ekim 2001 tarihinde
Ghent şehrinde Konsey ve Komisyon’dan şunları
talep etmiştir:
“Risklerin, uyarıların ve müdahalelerin değerlendirilmesinde, bu gibi bilgilerin saklanmasında
ve araştırma konusunda üye devletler arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir program hazırlanması.
Program, bulaşıcı ve zehirli maddelerin tespit ve tanınmasını ve aynı zamanda kimyasal ve biyolojik
saldırıların engellenmesini kapsamalıdır. Program
80 [16.02.2002 tarihli resmi gazete C43]
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kapsamında, sivil savunma önlemlerinden sorumlu
bir Avrupa Koordinatörü atanacaktır.”
Bu talep sonucunda, Avrupa Komisyonu’ndan
Konsey ve Avrupa Parlamentosu’na Kasım 2001
tarihli ve COM(2001) 0707 sayılı Bildirim sunulmuştur: “Sivil Savunma-olası acil durumlara karşı
önleyici uyarılar”. Bu Bildirim’de de belirtildiği
gibi Komisyon ve üye devletler, bir felaketten etkilenmiş üye devletlerin tümünün uzmanlaşmış
personel ve diğer kaynaklara erişimini “tek bir
müessese” üzerinden sağlayacak bir mekanizma
geliştirmek için çalışmaktadır. Mekanizma beş temel unsurdan oluşmaktadır:
1. Olayları takip etmek ve bilgi sağlamak için
kurulacak olan günün 24 saati ulaşılabilecek, Komisyon bünyesinde bir İzleme ve
Bilgi Merkezi (MIC).
2. Üye devletlerin sivil savunma veya diğer
acil durum hizmetlerindeki mevcut müdahale ekiplerinin ön sayımı.
3. Olaylar karşısında harekete geçme kapasitesini arttıracak ve müdahale ekipleri arasındaki işbirliğini ve uzmanlaşmanın gelişmesini sağlayacak bir eğitim programı.
4. İhtiyaç halinde ve ihtiyaç mahallinde derhal görevlendirilecek değerlendirme ve eş
güdüm ekiplerinin mobilizasyonu.
5. Üye devletlerin sivil savunma makamlarıyla
Avrupa Komisyonu’nun ilgili bölümleri arasında ortak bir acil durum iletişim sistemi.
Avrupa Komisyonu ayrıca 2002 ve 2003’te
birtakım ilke kararları almıştır:
• Sivil savunma eğitimi alanında işbirliğini
geliştirmeye ilişkin 28 Ocak 2002 tarihli
Konsey İlke Kararı80. Bu ilke kararı Avrupa
Komisyonu’na aday ülkeleri de içerecek şekilde, sivil savunma alanında aktif olan bir
okullar ve eğitim merkezleri ağının oluşturulmasını destekleyen her girişime, bu gibi
faaliyetlerin finansal desteği de dâhil, incelemesi için çağrıda bulunur. Avrupa Komisyonu aynı zamanda böyle bir işbirliğinin devamlılığını sağlamak üzere bir Avrupa Sivil Savunma eğitim merkezi kurma
olasılığını da gözden geçirmelidir.
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• Uzak ve izole edilmiş bölgelere, ada bölgelerine, kolayca ulaşılamayan bölgelere ve
Avrupa Birliği’nin seyrek nüfuslu bölgelerine özel sivil savunma yardımına ilişkin 19
Aralık 2002 tarihli Konsey İlke Kararı81. Bu
ilke kararı izole edilmiş, uzak, ada ve seyrek
nüfuslu bölgelere dair önlemleri ve benzer
özellikteki bölgeler arasında ortak projeleri
teşvik eder ve özel müdahale ekipleri kurarak ve etkili, güvenilir ve ihtiyaca göre düzenlenmiş iletişim sistemleri geliştirerek acil
durum müdahalelerinde bölgelerin özelliklerinin göz önüne alınmasını sağlar.
• Sivil savunma araştırmaları alanında Avrupa Topluluğu işbirliğinin güçlendirilmesi
konulu 22 Aralık 2003 tarihli Konsey İlke
Kararı.82 Konsey, doğal ve teknolojik risklerin azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesiyle ilgili araştırma projelerinin geliştirilmesini teşvik eder. Ayrıca doğal ve teknolojik riskleri önlemede ve harekete geçmede ortak hedefler oluşturan araştırma
enstitülerini ve uygun kuruluşları teşvik
eder.
2004 Güney Asya Tsunamisi, 2005 ABD kasırgaları ve 2005 Pakistan depremi gibi yakın zamandaki felaketlerin ardından Avrupa Komisyonu ek önlemler getirmiştir:
• 2007/779/EC, Euratom sayılı Konsey Kararının uygulanmasına yönelik kurallarına
ilişkin 2004/277/EC, Eurotom sayılı kararı. Bu karar sivil savunma yardımı müdahalelerinde güçlendirilmiş işbirliğini kolaylaştırmak için bir Avrupa Topluluğu mekanizması oluşturmuştur.
• “Avrupa Topluluğu Sivil Savunma Mekanizmasını Geliştirme” Bildirimi83 Bu Bildirim, mekanizmanın geliştirilmesi için olası
dört noktanın altını çizer:
• Müdahale ekiplerinin uzmanlaşmasını
sağlarken özellikle sivil savunma yeteneklerini, eğitim ve senaryo egzersizlerini değerlendirmeyi sürdürerek sivil sa-

vunma müdahalesinin daha iyi hazırlanması (modüler yaklaşım);
• MIC kapasitesi ve eylemleri de dahil olmak üzere analitik ve değerlendirme
kapasitelerini güçlendirme;
• Üye devletler ve Avrupa Komisyonu ile
Birleşmiş Milletler, bölgedeki Avrupa
Topluluğu İnsani Yardım Ofisi
(ECHO) ve felaket olaylarında müdahale eden askeri birlikler arasında eş güdümü güçlendirmek;
• Avrupa Birliği dışındaki felaketlerden
etkilenen Avrupa Birliği vatandaşlarına
yardım sağlamak.
• 2007-2013 dönemindeki sivil savunma
operasyonlarına yasal bir zemin oluşturan
bir Sivil Savunma Finansal Aracı kuran
2007/162/EC,Euratom sayılı Karar. Buna
ek olarak 2007/606/EC,Eurotom sayılı
Karar, 2007/162/EC, sayılı karardaki ulaşıma ilişkin hükümlerin uygulanmasına yönelik kurallar ortaya koyar.
• 2001/792/EC, Eurotom sayılı Kararı yeniden düzenleyen 2007/779/EC, Euratom
sayılı Karar. Bu Karar; ihtiyacı olan bölgelere yardım ulaştırmaya yönelik gelişmiş alternatifler ve üye devletlere, yardım taleplerine cevap verecekleri askeri araçların ulaşılabilirliğine ilişkin bilgi sağlanması ile ilgili
daha net tanımlanmış ihtiyaçlar da dahil
olmak üzere bir takım yenilikler ortaya koyar. Bu Karar ayrıca, üye devletlerin yararına erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde ve İzleme ve Bilgi Merkezi (MIC)’nin
geliştirilmesinde Avrupa Komisyonu’nun
rolünü arttırmaktadır.
• Avrupa Birliği’nin felaketlere yanıt kapasitesini güçlendiren 5 Mart 2008 tarihli Avrupa Komisyonu Bildirimi. Bildirim, Avrupa Birliği’nin, Avrupa Birliği sınırları
içinde ve dışında sivil savunma ve insani
yardım sağlama kapasitesini güçlendirme-

81 [31.01.2003 tarihli resmi gazete C24]
82 13.01.2004 tarihli resmi gazete C8]
83 [COM(2005) 137]
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sini önerir. Bu Bildirim, 2008 sonundan
önce uygulanacak özel önlemlere ilişkin bir
eylem planının ilk adımını oluşturur. Bu
gibi önlemlere, Avrupa Birliği’nin orman
yangınlarına müdahalesinin geliştirilmesi
de dahildir. 2004 Hint Okyanusu’ndaki
Tsunami, Lübnan’dakine benzer krizler,
Avrupa’daki 2007 yazındaki orman yangınları ve seller ve üçüncü ülkelerdeki deniz
kirliliği vakaları gibi büyük ölçekli, sınır
ötesi doğal felaketlerin sayısındaki hızlı artış, daha etkili bir Avrupa Birliği müdahale
kapasitesini gerektir. Bildirim, Avrupa
Topluluğu Sivil Savunma Mekanizması’nı
ve İzleme ve Bilgi Merkezi’ni, destek modüller veya tamamlayıcı Avrupa kaynakları
gibi arttırılmış yedek kaynaklarla gerçek bir
operasyonel merkeze dönüştürmeyi önerir.
Ayrıca küresel müdahale kapasitesini (özellikle BM ve Uluslararası Kızıl Haç ile) güçlendirmek ve çeşitli insani yardım kuruluşlarıyla eşgüdümü iyileştirmek yoluyla insani yardımları artırmayı da önerir. Ayrıca,
erken uyarı sistemleriyle birlikte üye devletlerin sivil savunma eğitimi deneyimlerine dayalı Avrupa genelinde bir felaket müdahale eğitim ağı da kurulacaktır.

1.1.2 Deniz Kirliliği Alanında
Denizyolu taşımacılığı Avrupa ve dünyanın kalan kısmı için büyük önem taşımaktadır. Avrupa
Birliği’nin dış ticaretinin yüzde 90’ı deniz yoluyla
gerçekleşmekte ve Avrupa Birliği limanlarında yılda 3,7 milyon tondan fazla yük yüklenmekte ve
boşaltılmaktadır. Deniz taşımacılığı hacim açısından en önemli taşımacılık şeklidir. Ayrıca, coğrafyasının, tarihinin ve küreselleşmenin etkilerinin
bir sonucu olarak, deniz taşımacılığı Avrupa Birliği ticaretinin gelişmesinde gelecekte de en önemli
taşımacılık biçimi olmaya devam edecektir.
Avrupa Topluluğu, “denize salınan hidrokarbonların neden oduğu kirliliğin azaltılması ve kontrolüne ilişkin bir Avrupa Toplulukları eylem programı” oluşturan 26 Haziran 1978 tarihli Konsey
İlke Kararından bu yana deniz kirliliğine müdahalede önemli bir rol oynamaktadır. Bu İlke kararı
daha sonra, diğer yabancı maddeleri de ele alacak
biçimde genişletilmiştir. Kaza sonucu oluşan deniz kirliliğiyle ilgili Avrupa Topluluğu eyleminin
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temel amaçları şunlardır:
• Üye devletlerin petrol ve diğer zararlı maddeleri içeren büyük deniz kazalarına müdahale kapasitelerini geliştirme çabalarını
desteklemek.
• Karşılıklı etkin yardım ve işbirliği için koşulları oluşturmak.
20 Aralık 2000 tarihinde, Avrupa Parlamentosu ve Konsey kaza sonucu veya kasti oluşturulan
deniz kirliliği konusunda Avrupa Topluluğu işbirliği çerçevesi oluşturmayı hedefleyen 2000/2850/
EC sayılı Kararı aldı. Karar, 2000’den 2006’ya kadar olan süreç için bir eylem planını içermektedir
ve petrol veya diğer zararlı maddelerin yol açtığı
kirlilik risklerini kapsamaktadır. Avrupa Komisyonu, üye devletlerin delegelerinden oluşan Deniz
Kirliliği Yönetim Komitesi (MCMP)’nin yardımıyla programı şu yollarla uygulamıştır:
• Deniz kirliliği konusunda hazırlıklı omaya
ve müdahale etmeye ilişkin verilerin karşılıklı değişimini amaçlayan bir Avrupa Topluluğu bilgi sistemi.
• Eğitim, karşılıklı uzman değişimi, tatbikatlar, pilot projeler ve kaza sonrası çevresel etkilerin tetkikleri gibi eylemleri içeren üç
yıllık bir uygulama planı.
Nitekim, 2006’ya kadar deniz kirliliği için temel belge, zararlı maddelerden kaynaklı deniz kirliliğine ilişkin Avrupa Topluluğu bilgi sistemi hakkındaki 2000/2850/EC sayılı Konsey Kararı’dır.
Bu Karar, petrol ve diğer zararlı maddelerin neden
olduğu kirliliğin kontrolüne ve azaltılmasına yönelik ulusal kaynaklara ilişkin bilgilerin toplanmasını ve yayınlanmasını gerektirmiştir. 2006’dan
önce üstlenilen temel görevler şunlardır:
• Ülkenin kaza sonucu oluşan deniz kazaları
üzerine politikalarının ve özellikle diğer
üye devletlere yardım sunma koşullarının
gözden geçirilmesi.
• Yetkili makamın
belirlenmesi.

(veya

makamların)

• Deniz kirliliği alanına dâhil olan kurumların rolleri ve aralarındaki sorumluluk ve
iletişim düzeyinin belirlenmesi.
• Toplum kaynaklarından olduğu gibi özel
kaynaklardan da gerekli bilgilerin sağlanması yollarının tespit edilmesi.
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• Bilgiye erişimin, saklamanın ve güncellemenin yollarının tespit edilmesi, gerekli
hallerde Avrupa Topluluğu bilgi sisteminin
gözden geçirilmesinin kolaylaştırılması.
Deniz kirliliği acil durumlarındaki müdahalelerde Avrupa Topluluğu eylemi, 2001/792, Euratom sayılı Karar’ı yürürlükten kaldırılıp, yerine
yeniden düzenlenip birleştirilmiş Avrupa Topluluğu Sivil Savunma Mekanizması oluşturan 8 Kasım 2007 tarihli Konsey Kararı’yla güçlendirildi.
Bu belge, deniz kirliliğiyle olduğu kadar sivil savunmayla da ilgilidir. Bunun yanı sıra, Konsey
şimdi ayrıca Avrupa Topluluğu Sivil Savunma
Mekanizması aracılığıyla kaza sonucu olan deniz
kirliliği acil durumlarına müdahaleyi de kapsayan,
Sivil Savunma Finansal Aracı’nı oluşturan
2007/162/EC, Euratom sayılı Karar’ı 5 Mart
2007’de kabul etti. Bu finans mekanizmasının
2007den 2013’e kadar olan süre için sivil savunmaya ayrılmış 189,8 milyon avro’luk bir bütçesi
vardır.
Denizlerle ilgili hazırlıklar ve önlemler ayrıca
Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı’nı (EMSA) kuran
27 Haziran 2002 tarihli ve (EC) 1406/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü gibi
belgelerde de ele alınmaktadır. Erika ve Prestige
petrol tankeri kazalarının ardından EMSA’nın kurulması; denizde yolcu ve yük taşımacılığının güven, emniyet ve temizliği bağlamında geliştirilmesini amaçlayan Avrupa Birliği düzeyindeki temel
girişimlerdendir.
EMSA’nın amacı, Avrupa Komisyonu’na ve
üye devletlere deniz güvenliği ve gemilerin yol açtığı kirliliğe ilişkin AB mevzuatının tam olarak
uygulanmasıyla ilgili konularda teknik ve bilimsel
yardım sağlamaktır. Güven ve kirliliğe ilişkin ilk
çalışmasının yanı sıra 2004’te EMSA’ya petrol kirliliğine müdahaleyle ilgili ek görevler verilmiştir.
Avrupa Topluluğu aynı zamanda uluslararası
işbirliği çalışmalarına da aktif olarak katılmaktadır. Avrupa Topluluğu, Baltık Denizi’nin korunması için 1992’de imzalanan Helsinki Anlaşması;
Kuzey Denizi’nin korunması için 1983’te imzalanan Bonn Sözleşmesi; Akdeniz’in korunması için
1976’da imzalanan Barselona Anlaşması, ve Kuzey
Doğu Atlantik’in korunması için düzenlenen (henüz onaylanmayan) Lizbon Anlaşması gibi tüm
önemli bölgesel anlaşmalara ve Avrupa’nın etrafındaki bölge denizlerini kapsayan sözleşmelere

taraf olarak katılan tüm üye devletler arasında
merkezi bir rol oynamaktadır.
Deniz kirliliği konularını kapsayan kanunların
yanı sıra Topluluğun bu alanda başkaca karar ve
tüzükleri de bulunmaktadır. Yakıt Olarak Kullanılan Petrolden Kaynaklanan Zararların Hukuki
Sorumluluğuna ilişkin Uluslararası Sözleşme’yi
(Yakıt Kirliliği Sözleşmesi) imzalama, onaylama
ya da kabul etme konusunda üye devletlerin yetkilendirilmesine ilişkin 2002/762/EC sayılı Konsey
Kararı gibi, çift cidarlı tankerlerin aşamalı uygulanışının hızlandırılmasına ilişkin 18 Şubat 2002
tarihli ve (EC) 417/2002 sayılı Konsey Tüzük’ü
de buna bir örnektir.
Deniz kirliliği alanında olduğu gibi, sivil savunma alanında da Avrupa Topluluğu eylemleri;
Sivil Savunma Birimi, Çevre Genel Müdürlüğü/
D3 tarafından yönetilmektedir. Bu birimin temel
amaçları aşağıdaki Tablo’da özetlenmiştir.
SİVİL SAVUNMA BİRİMİNİN TEMEL AMAÇLARI
Sivil Savunma:
• Felaket önleme, sivil savunmadan sorumlu
birimlerin hazır bulunmaları ve felaket
durumunda müdahaleleriyle ilgili ulusal, bölgesel
ve yerel düzeyde çabaları desteklemek ve
eksikleri gidermek.
• Avrupa Vatandaşlarının kendilerini koruma
düzeyini artırma amaçlı bilgilendirilmesine
katkıda bulunmak.
• Karşılıklı yardıma ihtiyaç duyulduğu durumlarda
ulusal sivil savunma hizmetleri arasında etkili ve
hızlı işbirliği için bir çerçeve oluşturmak.
• Sivil savunma alanında, özellikle genişleme
hedefi doğrultusunda, aday CEEC’ler ve Akdeniz
bölgesindeki ortaklarla işbirliği bağlamında,
uluslararası düzeyde girişilen eylemlerin
uyumluluğunu artırmak.
Deniz Kirliliği:
• Üye devletlerin, petrol ve diğer zararlı maddeleri
içeren denizlerdeki büyük kirlilik olaylarına
müdahale kapasitelerini geliştirme çabalarını
desteklemek.
• Karşılıklı etkili yardım ve işbirliğinin koşullarını
yaratmak.
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1.2 Yasal Düzenlemeler
Sivil savunma ve deniz kirliliği konusunda
doğrudan veya dolaylı etkilere sahip olan birtakım
ilke kararları, kararlar, direktifler ve bildirimler
mevcuttur.
Bu yayında ele alınanlar, aşağıdaki kutuda
listelenmiştir.
• Sivil savunma yardımı müdahalelerinde
güçlendirilmiş işbirliğini kolaylaştırmak
için bir Avrupa Topluluğu mekanizması
kuran 2007/779/EC sayılı Konsey Kararı.
• Sivil Savunma Finansal Aracı’nı oluşturan
2007/162/EC sayılı Konsey Kararı.
• 2007/162/EC sayılı Konsey Kararı’ndaki
ulaşıma ilişkin hükmün uygulanmasına
ilişkin 2007/606/EC, Euratom sayılı Avrupa Komisyonu Kararı.
• Sivil savunma yardımı müdahalelerinde
güçlendirilmiş işbirliğini kolaylaştırmak
için bir Avrupa Topluluğu mekanizması
kuran 2001/792/EC sayılı Konsey Kararının uygulanması için kurallar koyan
2004/227/EC, Euratom sayılı Konsey
Kararı.
• Mekanizmanın uygulanmasıyla ilgili kurallar bağlamında 2004/227/EC, Euratom sayılı Kararı değiştiren 2008/73/EC, Euratom sayılı Komisyon Kararı.
• Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı’nı kuran
27 Haziran 2002 tarihli ve (EC) 1406/2002
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzük’ü ve değiştiren 724/2004 sayılı Tüzük.
Avrupa Birliği sivil savunma ve deniz kirliliği
önleme ve müdahale yönünü şekillendirmeye yardım eden diğer mevzuat bölümleri veya politik
belgeler aşağıdakileri kapsamaktadır:
• Endüstriyel Kazaların Sınır ötesi Etkileri’ne
ilişkin Sözleşme’nin sonucuna dair 23
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Mart 1998 tarihli ve 98/685/EC sayılı
Konsey Kararı.
• (EC) 2978/94 sayılı Konsey Tüzük’ünü
yürürlükten kaldıran ve tek cidarlı petrol
tankerleri için çift gövde veya muadili tasarım şartlarının aşamalı uygulanışının hızlandırılmasına ilişkin 18 Şubat 2002 tarihli ve (EC) 417/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük’ü.
• Yakıt Olarak Kullanılan Petrolden Kaynaklanan Zararların Hukuki Sorumluluğuna
İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi (Yakıt Kirliliği Sözleşmesi, 2001)) imzalama, onaylama ya da kabul etme konusunda üye devletlerin yetkilendirilmesine ilişkin 19 Eylül
2002 tarihli ve 2002/762/EC sayılı Konsey
Kararı.
• Birliğin Felakete Müdahale Kapasitesini
Güçlendirmeye ilişkin COM(2008) 130
sayılı Bildirim.
• SEC(2007) 1721 sayılı Avrupa Komisyonu
Personel Çalışma Dokümanı, Felaket Risklerine karşı Vatandaşları Daha İyi Korumaya Doğru: Avrupa’da Erken Uyarı Sistemlerini Güçlendirme
• Tehlikeli maddeler içeren büyük kaza risklerinin kontrolüne ilişkin 1996/82/EC sayılı Konsey Direktifi, 2003/105/EC sayılı
Konsey Direktifi ile değişik (bkz. Handbook for Implementation of EU Environmental
Legislation - http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.pdf Bölüm 7).
• Sel risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin 23 Ekim 2007 tarihli ve
2007/60/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifi.
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2. Strateji ve
Uygulama Planının
Geliştirilmesi
2.1 Giriş
Yayının ekinde yer alan (EK I) Direktifler’e
Yönelik Uygulama Yönetimi Kontrol Listesi, sivil
savunma mevzuatını uygulamak için bir strateji
hazırlanması adına detaylı bir çerçeve sunar. Aşağıdaki metin bu mevzuatla ilgili temel konulara
odaklanmaktadır.
Sivil savunma uygulamalarına yönelik mevzuat
iki gruba ayrılır, biri sivil savunmaya ilişkin olup
diğeri kaza sonucu oluşan veya kasti deniz kirliliğine ilişkin bilgiyi içermektedir. Bu iki gruptaki
mevzuatın uygulanması, muhtemelen farklı devlet
dairelerini ve yetkili makamları ilgilendireceğinden, özellikle de yetkili makamların ve birimlerin
işbirliği bakımından, bu mevzuatın uygulanmasının eş güdüm ihtiyacını dikkate almak önemlidir.
Bununla birlikte, sivil savunma mevzuatının 2006
yılında revize edilmiş olması ve hem sivil savunma
hem de kasti veya kaza sonucu oluşan deniz kirliliğiyle ilgilenen Avrupa Topluluğu Sivil Savunma
Mekanizması’na ilişkin 2007/779/EC, Euratom
sayılı Karar’ın kabul edilmiş olmasından dolayı,
devamlılığı ve birlikteliği sağlamak açısından, kararı uygulayan yetkili makam ve birimlerin aynı
olması daha etkili olacaktır.

2.2 Sivil Savunma ve Deniz
Kirliliği
Sivil Savunma Mekanizması’na katılan aday
ülkelerin, 2004/277/EC, Euratom; 2007/162/
EC,
Euratom;
2007/606/EC,
Euratom;
2007/779/EC,Euratom ve 2008/73/EC, Euratom sayılı Konsey Kararları’nın uygulanmasında
göz önünde bulundurması gereken temel yükümlülükler şunlardır:
• Yetkili makamı seçmek, iletişim noktalarını belirlemek ve Avrupa Komisyonu’nu

bunlarla ilgili bilgilendirmek (örnek;
2007/779/EC, Euratom sayılı Karar, Madde 4(8)).
• Önemli bilgiyi yaymak ve buna erişimi
sağlamak (örnek; 2007/779/EC, Euratom
sayılı Karar, Madde 4(6)).
• Bir yardım talebinin ardından, ulaşılabilir
müdahale ekiplerini ve uzmanları belirlemek ve seçmek (örnek; 2007/779/EC, Euratom sayılı Karar, Madde 4(1,2)).
• Aşağıda belirtildiği gibi sivil savunma yardım müdahalelerine katılmak ve ulaşılabilir kaynaklara ilişkin etkili bir bilgi alışverişi yapmak:
• 2007/779/EC, Euratom sayılı Karar’ın
3(a) Maddesine uygun olarak belirlenen müdahale ekipleri.
• 2001/792/EC, Euratom sayılı Karar’ın
3(b) Maddesine ( 2004/277/EC, Euratom sayılı Karar Madde 3(1)) uygun
olarak belirlenmiş uzmanların tahsis
edilmesi.
• Sivil savunma ve uygun olduğunda doğal, teknolojik, radyolojik veya kaza sonucu oluşan deniz kirliliği de dâhil çevresel kazalarla ilgilenen hizmetler bağlamında iletişim noktalarına ilişkin bilgi
sağlamak (Madde 11(2), 2004/277/
EC,Euratom sayılı Karar).
• Ortak Acil Durum İletişim ve Bilgi
Sistemi’nin CECIS) test edilmesinde ve
onaylanmasında Avrupa Komisyonu’na
yardım eden “kullanıcı grup” için temsilciler görevlendirmek (Madde 12,
2004/277/EC, Euratom sayılı Karar).
• Katılımcı ülkenin büyük bir acil durumdan etkilenmesi durumunda, sınır
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ötesi etki risklerin ortaya çıkması ihtimaline karşı İzleme ve Bilgi Merkezi’ne
durum değerlendirmesiyle ilgili bilgilendirmede bulunmak .(Madde 28(4),
2004/277/EC, Euratom sayılı Karar).
• Katılımcı devletin veya üçüncü bir ülkenin büyük bir acil durumdan etkilenmesi ve Avrupa Topluluğu mekanizması aracılığıyla yardım ihtiyacı duyulması
durumunda, İzleme ve Bilgi Merkezi’ne
resmi bir sivil savunma yardımı talebinde bulunulması mümkündür (Madde
29(1), 2004/277/EC, Euratom sayılı
Karar).
• Avrupa Topluluğu Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla sivil savunma
modülleri sunulurken; bunların nitelik,
bileşenler, öz yeterlilik unsurları ve kapasite bakımından 2008/73/EC, Euratom sayılı Karar, Ek-II ve III ve Madde
3’le uyumlu olmasının sağlanması.
• Avrupa Topluluğu Sivil Savunma Mekanizması çerçevesindeki bir eyleme ve özellikle aşağıda belirtilen konulara yönelik
olarak, 2007/162/EC, Euratom sayılı Karar kapsamında aday ülkelere açık olan
mali yardıma başvuruda bulunma konusunda karar vermek;
• sivil savunma yardım müdahalelerindeki güçlendirilmiş iş birliğini kolaylaştıracak Avrupa Topluluğu mekanizması
alanındaki eylemlere yönelik;
• büyük bir acil durum olması durumunda hızlı ve etkili müdahaleyi kolaylaştır-
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mak için belli ulaşım kaynaklarını hazır
tutmaya yönelik;
• bir acil durumun etkilerini önleyecek
veya azaltacak önlemlere yönelik.
• II. Seveso Direktifi bağlamında, işletmecilerin büyük kazaları önlemek ve kazaların
insan nüfusu ve çevre için sonuçlarını sınırlandırmak için tüm gerekli önlemleri almasını; acil durum planlarının hazırlanmasını
ve büyük kazalara maruz kalması muhtemel kişilere bir kaza durumunda alınması
gereken güvenlik önlemleri ve alınması gereken tutum hakkında bilgi verilmesini
sağlamak.
Bu araçların Avrupa Komisyonu’yla mutabakat zaptı imzalayan aday ülkeler tarafından da
kullanılabilir olduğunu belirtmek önemlidir
(2004/277/EC, Euratom sayılı Karar, Madde 2).
Deniz kirliliğinin 2006 sonundan itibaren, ya
temel sivil savunma hukuki araçları kapsamında
(Örnek: bir Sivil Savunma Finansal Aracı oluşturan 2007/162/EC sayılı Konsey Kararı; 2007/162/
EC sayılı Konsey Kararındaki ulaşımla ilgili hükmün uygulanmasına ilişkin 2007/606/EC, Euratom sayılı Komisyon Kararı ve sivil savunma yardım müdahalelerinde güçlendirilmiş işbirliğini
kolaylaştıran bir Avrupa Topluluğu mekanizması
oluşturan 2007/779/EC sayılı Konsey Kararı) ele
alınacağını ya da özellikle hazırlıklı olma ve önleme bakımından Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı’na
(EMSA) aktarılacağını belirtmek de aynı derecede
önemlidir.
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3. Kurumlar ve
İlgili Taraflar
3.1 Paydaşlar
Kilit paydaşlar ve sivil savunma mevzuatının
uygulanmasındaki rolleri aşağıdaki Tablo’da belirtilmektedir.

3.2 Merkezi Kamu
Kurumlarına 84 Bağlı
Kurumlar

rebilir. Deniz kirliliği; çevre, donanma, deniz taşımacılığı veya ulaşımdan sorumlu bakanlıkların
görev alanına girerken; acil durumlar karşısındaki
sivil savunmayla ilgili konular genellikle iç işleri
veya dış işlerinden sorumlu bakanlıkların görev
alanına girer.
(Mevcut üye devletlerdeki yetkili makamlarla ilgili detaylar
için http://europa.eu.int/comm/environment/civil/prote/
cp10_en.htm)

Sivil savunma mevzuatında ele alınan başlıklar
çeşitli hükümet bakanlıklarının görev alanına giTEMEL PAYDAŞLAR VE SİVİL SAVUNMA MEVZUATI’NIN UYGULANMASINDAKİ ROLLERİ
Paydaşlar

Rolleri

Merkezi Hükümet (örnek: bir bakanlık
veya departman)

Sivil savunmaya ilişkin mevzuatı uygulamak. Sivil savunma ve
kaza sonucu oluşan deniz kirliliğinde acil durum müdahalesi
için ulusal politika oluşturmak. Yetkili makam gibi hareket etmek
ve komitelere temsilciler atamak. Sivil savunma programları ve
komitelere katılım yoluyla diğer üye devletler ile işbirliği yapmak.

Merkezi Hükümet adına çalışan birimler
(örnek: bir çevre koruma birimi veya deniz
kirliliği izleme makamı)

Yetkili makam gibi davranmak ve komitelere teknik uzmanlar
atamak. Veri toplama ve raporlamayı üstlenmek. Acil durum
müdahale çalışmalarını yönetmek. Hükümete, olası fon
projelerine ilişkin yardım ve öneriler sunmak.

Bölgesel ve yerel yönetim

Ulusal hükümete, olası fon programlarına ilişkin öneriler sunmak.
Deniz kirliliğine ilişkin veri sağlamak. Bir kriz anında acil durum
müdahalesini yönetmek. Avrupa Topluluğu eylem programlarına
katılmak.

Özel sektör (örnek: petrol arama şirketleri,
petrol tankeri şirketleri, diğer denizcilik
şirketleri, liman makamları)

Yetkili makamlara, deniz kirliliği ve acil durum müdahalelerine
yönelik kaynaklarla ilgili veri sağlamak.

STK’lar

Yetkili makamlara, çevre tehditleriyle ilgili veri sağlamak. Bazı
acil durum vakalarında yardım sağlamak. Kazaların ve petrol
sızıntılarının etkilerini izlemeye yardımcı olmak.

84 (National government)
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3.3 Yetkili Makamlar
Üye devletler ve aday ülkeler (Avrupa
Komisyonu’yla mutabakat zaptı imzalamış olanlar),
sivil savunma ve deniz kirliliğiyle ilgili Konsey
Kararları’nı (2007/779/EC, Euratom ve 2004/
277/EC, Euratom sayılı Kararlar) uygulayacak
yetkili makamları belirlemelidirler. Bunun yanı
sıra, 2004/277/EC, Euratom sayılı Karar’a göre,
katılımcı ülkelerden Ortak Acil Durum İletişim
ve Bilgi Sistemi (CECIS)’nin test edilmesinde ve
onaylanmasında Avrupa Komisyonu’na yardım
eden “kullanıcı grup” için temsilciler görevlendirmesi istenir. Bu temsilciler aslında genellikle yetkili makamların bünyesinde çalışan uzmanlardır.

3.4 Yerel Yönetim
Üye devletlerde sivil savunma faaliyetlerinin
uygulanması sorumluluğu genel olarak bölgesel
veya yerel birimlere, örneğin belediyelere, yerel
planlama makamlarına, liman makamlarına ya da
yerel veya bölgesel kirlilik kontrol makamlarına
devredilir.
Sivil savunma mevzuatının amaçlarından biri,
acil durum müdahalelerinden sorumlu bölgesel
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veya yerel kurumlara bilgiyi yaymaktır. Bu yüzden
bunlar, 2004/277/EC sayılı Karar’ın, özellikle de
Madde 3’ün uygulanmasında yer almalıdır. Finansal hukuki araçlar; pilot projeler, atölyeler, simülasyon tatbikatları ve teknik uzmanlar için değişim programları gibi üye devletlerin katıldığı çeşitli projelere yardım sağlar.
Bu faaliyetler, katılımcılar arasında bilgi ve deneyimin yayılmasına yardımcı olmuştur.

3.5 Özel Sektörün Katılımı
Sivil savunma ve deniz kirliliği alanlarının
kontrolü ve ıslahında birincil sorumluluk kamu
sektöründe olmakla beraber; özel sektörde sivil savunma birimleri, kurtarma ekipleri ve deniz kirliliği arıtma çalışmaları için ekipman ve insan kaynakları sağlayarak katkıda bulunabilir. Ortak Acil
durum İletişim ve Bilgi Sistemi (CECIS) için bilgi sağlamada petrol şirketleri, denizcilik şirketleri
ve özel liman ve barınaklar gibi çeşitli kuruluşlara
başvurulabilir. Deniz kirliliğinin çevreye etkisiyle
ilgilenen bazı STK’lardan, acil durumlara müdahale ve temizleme çalışmalarında personel ve ekipman kaynakları bakımından faydalanılabilir.
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4. Teknik Hususlar

Sivil savunma mevzuatı tarafından desteklenen birçok faaliyet MIC (İzleme ve Bilgi Merkezi)
ve EMSA (Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı) çerçevesinde; atölyeler, uzman değişim programları, sivil savunma modüllerinin sağlanması ve CECIS’in
geliştirilmesi gibi araçlar yoluyla teknik bilgi ve
uzmanlığın aktarılmasını amaçlamaktadır.
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5. Raporlama

2004/277/EC, Euratom sayılı Karar’a göre; talepte bulunan devletlerin ve yardım sağlayan katılımcı devletlerin yetkili makamları, görevlendirilmiş Avrupa Topluluğu uzmanlarıyla birlikte, müdahalelerin tüm sonuçlarını İzleme ve Bilgi
Merkezi(MIC)’ne tüm yönleriyle aktarmalıdır.
2007/779/EC, Euratom sayılı Karar, üye devletlerin 8 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla; ekipler, uzmanlar, birimler ve ilgili maddenin 1- 4. paragraflarında belirtilen diğer müdahale desteklerine ilişkin genel bilgi sağlamasını gerektirir.
2007/779/EC sayılı Konsey Kararı, Avrupa
Komisyonu’na sağlanacak bilginin kapsamını genişletir . Bu karar uyarınca oluşturulacak müdahale takımı ile ilgili bilgi, buna bir örnektir.
Kurtarma çalışmalarına konu olan üçüncü taraflarla ilgili olarak, eş güdüm merkezi ( 2004/277/
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EC, Euratom sayılı Karar uyarınca) yardıma gerek
kalmaması veya yardım sağlanamaması durumunda MIC’e rapor sunmalıdır. Aynı kararın 16.
maddesinde tanımlanan görevlerini sürdüren
gönderilmiş uzmanlar, talepte bulunan devlet yetkililerine olduğu gibi MIC’e de düzenli olarak rapor sunmalıdır.
Finansal araç -kısıtlı da olsa- bu kararın uygulanması için gerekli olan izleme, kontrol, denetim
ve değerlendirmeye ilişkin masrafları karşılamada
kullanılabilir. Bu gibi faaliyetler; gizli çalışmaları ve
bilgi faaliyetlerini, yayınları ve Sivil Savunma Mekanizması, CECIS ve MIC’in yeterli işleyebilmesi
adına gerekli bilgi değişimi için bilişim ağları (ve ilgili ekipman) ile ilgili harcamaları kapsayabilir.
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6. Ekonomik ve
Finansal Hususlar
Müdahale ekipleri ve uzman görevleri dışında,
katılımcı ülkelerin (sivil savunma ve deniz kirliliğiyle ilgili ) kararları uygulamasının maliyeti görece düşüktür. Yapılacak masraflar temelde aşağıdaki gibidir:
• CESIS ve MIC için veri toplanması ve
derlenmesi.
• Avrupa Komisyonuyla bilgi alış verişi.
• 2007/779/EC, Euratom ve 2004/277/EC,
Euratom sayılı Konsey Kararlarının amaç-

larına yönelik müdahale ekipleri ve uzmanların belirlenmesi ve oluşturulması.
• 2007/606/EC, Euratom sayılı Karar’a uygun olarak ulaşım hizmetleri sağlanması.
2007/162/EC, Euratom sayılı Karar, Sivil Savunma Finansal Aracı’nın 2007’den 2013’e kadar
olan dönemde uygulanmasının maliyetine yönelik referans miktarını 190 milyon avro olarak
belirlemiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   307  

MEVZUATA GENEL BAKIŞ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ - SİVİL SAVUNMA MEVZUATI

7. Temel Konuların
Özeti
Sivil savunma mevzuatındaki kararların uygulanmasına yönelik bir program hazırlarken dikkate alınması gereken temel konular aşağıdaki tablo-

da özetlenmektedir. Bu kararların yürürlüğe konması, insan kaynakları ve teknik gerekliliklerin eşgüdümünde büyük bir çaba gerektirecektir.

SİVİL SAVUNMA MEVZUATI’NIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI
GEREKEN TEMEL KONTROL LİSTESİ
2007/779/EC, Euratom sayılı Karar uyarınca aday ülkenin Avrupa Topluluğu Sivil Savunma Mekanizması’na
katılmaya karar verip vermediği (katılım, Avrupa Komisyonu’yla mutabakat zaptı imzalayan ülkelere açıktır); eğer
katılmaya karar verdiyse:
• Uygun yetkili makamın belirlenmesi.
• Diğer üye devletler veya üçüncü ülkelerden gelecek acil durum talepleri için sivil savunma modülleri,
uzmanlar v.b. oluşturulup, bunların kullanılabilir olup olmayacağının değerlendirilmesi.
• Aday ülkedeki projelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir mekanizma kurulup kurulmadığının
değerlendirilmesi.
• Belirli faaliyetlerin ortak finansmanının sağlayan Sivil Savunma Finansal Aracı’ndan yararlanıp
yararlanılmayacağının değerlendirilmesi.
• 2007/779/EC, Euratom, 2004/277/EC, Euratom ve 2007/606/EC, Euratom sayılı Kararların gerektirdiği
gibi, özellikle de Avrupa Komisyonu, MIC ve CECIS’e gönderilecek bilgiyle ilgili raporlama ve bilgi alış
verişinin sağlanması.
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Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Önemli AB Çevre Direktiﬂerine Yönelik
Uygulama Örnekleri

Önemli AB Çevre Direktiﬂerine
Yönelik Uygulama Önerileri
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Yatay Mevzuat
Çevresel Sorumluluk Direktifi
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Yatay Mevzuat:
Çevresel Sorumluluk
Direktifi
Resmi Adı:
Çevresel zararın önlenmesi ve çözümlenmesi
ile ilgili olarak çevresel sorumluluğa ilişkin 21 Nisan 2004 tarihli ve 2004/35/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (OJ L 143,
30.4.2004), yeraltı madenleri endüstrisi atıklarının yönetimine ilişkin 15 Mart 2006 tarihli ve
2006/21/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile değişik ve 2004/35/EC sayılı Direktifi (OJ L 102, 11.4.2006) değiştiren.

1. Ana Amaç ve Hükümlerin
Özeti
Çevresel Sorumluluk Direktifi:
• Çevresel zararın önlenmesi ve çözümlenmesi için bir yasal çerçeve belirlemek konusunda açıkça ifade edilmiş bir hedef
amaçlar.
• Öncesinde 9 Şubat 2000 tarihli: “Çevresel
Sorumluluk Beyaz Kitabı”85 bulunur.
• “Kirleten öder” ilkesinin uygulanması için
mevzuatta düzenleme yapmayı amaçlar
(Avrupa Topluluğu Anlaşması: 74. maddenin 2. paragrafı).
• Komisyon’un Sürdürülebilir Kalkınma
Stratejisi’nde yer alan “Tehlike sorumluluğuna ilişkin AT mevzuatının 2003 yılına
kadar uygulanmasını” hedefleyen taahhüdü karşılamayı amaçlar.
• Çevresel zararı – veya herhangi bir zararın
oluşması yakın tehdidini – üç kategori altında ele alır:

a. Direktif tarafından tanımlanan şekliyle,
korunan türlere ve doğal habitatlara verilen zarar.
b. 2000/60/EC sayılı Direktif ’te tanımlanan şekliyle suya verilen zarar; yani suyun, ekolojik, kimyasal ve/veya nicel
durum ve/veya ekolojik potansiyeline
ciddi olumsuz etkileri olan zarar.
c. Toprağa verilen zarar, yani; maddelerin,
preparatların, organizma veya mikroorganizmaların toprağın içine, üstüne
veya altına doğrudan veya dolaylı olarak uygulanması sonucunda, insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacak ciddi risk yaratan her türlü toprak
kirliliği.
• Yukarıda belirtilen üç çeşit çevresel zarara
yönelik, Direktif ’in Ek- III’ ünde listelenen AT mevzuatı kapsamında bir faaliyette
bulunan işletmeler için tehlike sorumluluğu getirir.
• Bu listede bulunmayan mesleki faaliyetlerle uğraşan işletmeler için kusur sorumluluğu getirir. Bu işletmeler korunan türlere ve
doğal habitatlara verilen zararlardan sorumlu tutulabilir (yukarıdaki ‘a’ maddesine
bakınız) ancak diğer zarar türlerinden (yani
yukarıdaki ‘b’ ve ‘c’ maddelerinden) sorumlu
tutulamaz.
• Ek- I’de listelenen mesleki faaliyetler sonucu oluşan çevresel zarar ve bu tür zarara yönelik herhangi bir tehdit (yukarıdaki açıklamalara bakınız) için uygulanır.
• Ek- I’de sayılmayan mesleki faaliyetlerden
kaynaklanan ve biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlar için de uygulanır.

85 COM (2000) 66 nihai.
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• Silahlı çatışmadan, ulusal savunmadan, bir
doğal afetten, bir resmi izinli olaydan, zamanın bilimsel bilgi birikimine göre zararlı sayılmayan faaliyetlerden kaynaklanan
çevresel zararı veya bir işletmeye nedensellik bağı kanıtlanamayan yaygın veya yayılmış nitelikteki kirliliği kapsamaz.
• İlgili üye devlet tarafından kabul edilmişse,
adı geçen (petrol ve zararlı veya tehlikeli
ürünlerin belirli nakliyelerinden kaynaklanan zarar sorumluluklarına ilişkin) beş
uluslararası anlaşmanın kapsamındaki çevresel zararlar veya ‘Euratom Anlaşması’
veya diğer dört uluslararası anlaşmada ele
alınan nükleer riskler/çevresel zararlar için
uygulanmaz.
• İşletmenin (potansiyel kirleticinin) çevresel
zarara ilişkin gerekli önleyici ve düzeltici
önlemleri (ki bunlar sonradan, Ek- II’de yer
alan kural ve ilkelere dayandırılmıştır) alması yükümlülüğünü getirir.
• İşletmenin önleyici veya düzeltici önlemleri almasının mümkün olmadığı durumlarda; bu önlemlerin yetkili makam tarafından alınması ve maliyetlerin en geç beş yıl
içinde tazmin edilmesi yükümlülüğünü
getirir.
• Üye devletleri, “izin savunması” denilen savunmayı sağlama konusunda serbest bırakır. İzin savunması, işletmelerin belirli koşullar altında kusurlu olmadıklarını veya
ihmallerinin bulunmadığını ve zararın ilgili ulusal mevzuat hükümleri altında açık
şekilde izin verilen salım veya faaliyetler sonucu meydana geldiğini kanıtlamaları halinde, önlemlerin maliyetlerini karşılama
yükümlülüğünden kurtulmalarını sağlar.
• Üye devletleri, “teknik bilgi savunması” denilen savunmayı sağlama konusunda serbest bırakır. Teknik bilgi savunması, işletmelerin kusurlu olmadıklarını veya ihmallerinin bulunmadığını ve zararın; salımın
veya faaliyetin meydana geldiği tarihte
mevcut olan bilimsel ve teknik bilgi uyarınca çevresel zarara neden olması muhtemel görülmeyen bir salımdan veya faaliyetten veya faaliyet sırasında bir ürünün kulla-
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nımından kaynaklandığını kanıtlamaları
halinde, önlemlerin maliyetlerini karşılama
yükümlülüğünden kurtulmalarını sağlar.
• Zarara birden fazla tarafın sebep olduğu
durumlar için belirli maliyet dağılımı mekanizmalarını öngörmez; bu konuyu üye
devletlerin kararına bırakır.
• Yetkili makamlara soruşturma yetkisi ve
benzer yetkiler sağlar.
• Üçüncü tarafların taleplerine yönelik bir
“eylem talebi” usulü düzenler ve eylem taleplerinin tatminkâr bir biçimde ele alınmaması durumunda bunların düzeltilmesi
için mahkemelere veya benzer karar alma
organlarına ilgili erişimi sağlar.
• Üçüncü taraflar, çevresel zarardan etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan veya
zarara ilişkin çevresel karar alma ile ilgili
yeterli çıkarı bulunan veya ulusal hukuka
göre bir hakkın ihlal edildiğini ileri süren
gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanır.
Çevre koruma alanında çalışan ve ilgili
ulusal hukuk gerekliliklerini karşılayan
herhangi bir sivil toplum kuruluşu da yeterli çıkarı bulunan/bir hakkın ihlalini ileri
süren taraf olarak kabul edilir.
• Çevresel zararın çözümlenmesi için kural
ve usulleri belirler (Ek- II).
• Üye devletlerden, finansal güvenlik/sigorta
mekanizmalarının geliştirilmesi konusunun teşvik edilmesini talep eder.
• Ortak etkilenen devletlerarasında, çevresel
veya biyoçeşitlilikle ilgili zararın önlenmesi
veya çözümlenmesi ile ilgili konularda işbirliği yapılması şartını getirir.
• Fiili olarak yürürlüğe girdiği tarihten (30
Nisan 2007) ileriye yöneliktir, geçmişe yönelik değildir.
• Üye devletler ve Komisyon tarafından karşılanması gereken ayrıntılı raporlama gerekliliklerini sağlar.
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2. Üye Devletlerin Başlıca
Yükümlülükleri
2.1 Planlama
• Direktif ’in gerekliliklerini uygulayacak
yetkili makamların ve diğer birimlerin
belirlenmesi.
• Yetkili makamın çevresel zararın boyutunu
ve bu zararın çözümlenmesi için gereken
önlemleri belirlemek üzere çevresel değerlendirmeler yapması için gereken usullerin
oluşturulması.
• İlgili işletme veya işletme adına yetkili makam tarafından önlemlerin ne zaman alınması gerektiğini belirleyecek bir usulün
oluşturulması.
• Direktif ’in uygulanmasına katılacak veya
uygulanmasından etkilenecek temel aktör
ve paydaşların, uygulamanın ilk aşamasında belirlenmesi.
• Paydaşlarla, önleme, etkisini azaltma ve çözümleme/onarma konularına odaklı tartışma ve danışma faaliyetlerinin başlatılması
ve çevresel zararın meydana gelebileceği
veya geldiği alanların belirlenmesi.
• Yaklaştırmaya giden en etkili yolun izlenmesi, yüksek maliyete sebep olacak hatalardan kaçınılması (örneğin mevzuatın ve tüzüklerin hazırlanması ve kurumların oluşturulması sırasında ortaya çıkabilecek hatalar)
ve işletmelerin ulusal hukuki araçlara uymasına yönelik işbirliğinin teşvik edilmesi
amacıyla bütün potansiyel kirletici sektörlerin temsilcilerinin belirlenmesi ve bunlarla ilk görüşmelerin yapılması.
• Direktif ve ulusal hukukun izin verdiği bir
dizi mekanizmayı da göz önüne aarak maliyet dağılımı yaklaşımlarının tartışılması.
Bu özellikle, birden fazla tarafın sebep olduğu zararlar söz konusu olduğu durumlarda önemli bir adımdır.
• Baştaki yetkili makam, çevrenin korunmasından sorumlu bakanlık veya ulusal çevre
koruma ajansı olabilir. Ancak hangi maka-

mın yetkili olacağı üye devletten üye devlete farklılık göstermektedir. Yetkili makam,
yetkisi altındaki konulara ulusal çapta bakabilmeli, eylemlerin eş güdümünü ve raporlamayı ulusal çapta sağlayabilmelidir.
Ancak bu koşullar pek çok üye devlette
karşılanmamıştır; zira birçok üye devlette
bölgesel makamlar ve hatta yerel belediyeler yetkili makam olarak belirlenmiştir.
• Bu Direktif ’in uygulanmasından birincil
derecede sorumlu olan yetkili makam ile
izleme, uygulama ve denetleme rollerini
üstlenebilecek yerel ve bölgesel kurumlar
arasında etkin bir eş güdümün sağlanması
önem taşımaktadır.
• Sınırdaş/komşu üye devletlerin yetkili makamları, sınır ötesi çevresel zararın uygun
ve etkin şekilde önlenmesini ve çevresel zararın sınır ötesi nitelik taşıdığı hallerde çevre koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak
usullerin uygulanması hakkında işbirliği ve
dayanışma yapabilirler.

2.2 Düzenleme
• Çevresel zararı ve biyoçeşitliliğe verilen zararı kapsayacak yasal dayanağın Direktif ’in
öngördüğü şekilde oluşturulması.
• Kişilere ve durumlara ilişkin öngörülen sorumluluk istisnaları da dâhil olmak üzere,
Direktif ’in istisnalara ilişkin hükümlerinin
kapsamının açıkça anlaşılır olmasının
sağlanması.
• Önleme, etkisini azaltma, çözümleme ve
onarma faaliyetleri ile ilgili uygulanacak tanım ve usullerin belirlenmesi.
• Önleyici veya onarıcı önlemleri işletmeci
adına yetkili makamın uygulaması gereken
veya zarara ilişkin çevre değerlendirmesini
işletmeci adına yetkili makamın üstlendiği
durumlarda, maliyetlerin karşılanmasına
yönelik usullerin oluşturulması.
• Özellikle izin savunması veya teknik bilgi
savunması konularında olmak üzere, maliyetlerin karşılanması ile ilgili getirilecek istisnaların kararlaştırılması.
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• İşletmecilerin, sigorta gibi finansal güvenceleri oluşturmalarını teşvik edecek ve sağlanan sigortanın yeterliliğini değerlendirecek usullerin oluşturulması.
• Çevreye verilen zararlardan olumsuz etkilenmesi muhtemel gerçek ve tüzel kişilerin
ve koşulları karşılayan kurumların talepte
bulunabilmesi ve uygun durumlarda yasal
yollara başvurabilmesi için gerekli usullerin
oluşturulması.
• Önleyici veya onarıcı önlemlerin gerektiği
durumlarda, diğer üye devletler ile sınır
ötesi işbirliğini sağlayacak usullerin
oluşturulması.
• Yargı denetimi ve gerçek ve tüzel kişiler ve
koşulları karşılayan kurumlar tarafından eylemlere veya eylemsizliğe karşı yapılacak başvurular için gerekli usullerin oluşturulması.
• Hükümlerin geçmişe yönelik olarak uygulanmayacağı ile ilgili yasal durumun, kanunda yazılı olarak belirtilmiş olmasının
sağlanması.

2.3 İzleme
• İzlemeyi ve yürütmeyi gerçekleştirecek ve
gerektiğinde, hükümlere uyulmaması durumunda yasal işlem yapacak yetkili makamların belirlenmesi.
• Olası ve mevcut çevre zararının belirlenmesi için bir sistemin oluşturulması.
• İzleme faaliyetlerinin önleme, etkisini
azaltma ve çözümleme faaliyetlerini de
içermesinin sağlanması.

2.4 Bilgilendirme ve Raporlama
Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor verilecektir:
• Direktif ’in hükümlerinin ulusal hukuktaki karşılığını gösteren bir tablo eşliğinde;
üye devletlerin, bu Direktif kapsamında
ulusal hukuklarında kabul ettikleri temel
hükümler.
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• Bu Direktif ’in uygulanmasından kazanılan
deneyim (en geç 30 Nisan 2013 tarihine
kadar raporlanmalıdır). Raporlar Ek-IV’te
belirtilen bilgi ve verileri içermelidir.

2.5 Ek Hukuki Araçlar
Diğer hukuki araçların bir kısmı Çevresel Sorumluluk Direktifi Tasarısı ile ilgilidir ve
Direktif ’in uygulanmasında göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar:
• Entegre kirlilik önleme ve kontrolüne ilişkin 2008/1/EC sayılı Direktif (2003/35/
EC ile değişik IIPC Direktifi) (bkz. El Kitabı, 7. Bölüm).
• Tehlikeli maddelerin su ortamına deşarjına
ilişkin 2006/11/EC sayılı Direktif (bkz. El
Kitabı, 5. Bölüm).
• Yeraltı suyunun tehlikeli maddelerden korunmasına ilişkin 2006/118/EC sayılı Direktif (bkz. El Kitabı, 5. Bölüm).
• Atıklara ilişkin 2006/12/EC sayılı Direktif
(bkz. El Kitabı 4. Bölüm).
• Atıkların yakılmasına ilişkin 2000/76/EC
sayılı Direktif.
• Tehlikeli atıklara ilişkin 91/689/EC sayılı
Direktif (bkz. El Kitabı, 4. Bölüm).
• Atıkların düzenli depolanmasına ilişkin
1999/31/EC sayılı Direktif (bkz. El Kitabı,
4. Bölüm).
• Atıkların
taşınmasına
ilişkin
(EC)1013/2006 sayılı Tüzük (bkz. El Kitabı, 4. Bölüm).
• Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin
67/548/EC sayılı Direktif (bkz. El Kitabı,
8. Bölüm).
• Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi,
izni ve kısıtlanmasına ilişkin (EC)
1907/2006 sayılı Tüzük (REACH) (bkz. El
Kitabı, 8. Bölüm).
• Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına
ilişkin 91/414/EEC sayılı Direktif.
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• Biyosidal ürünlerin piyasaya arzına ilişkin98/8/EC sayılı Direktif.

• Biyoçeşitlilik Sözleşmesine bağlı Cartagena
Biyogüvenlik Protokolü.

• Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin 94/55/EC sayılı Direktif.

• Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar
Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya
Başvuru Sözleşmesi (Aarhus Sözleşmesi).

• Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin 96/49/EC sayılı Direktif.
• Tehlikeli veya kirletici yük taşıyan deniz taşıtlarına ilişkin 93/75/EEC sayılı Direktif.

3. Uygulama

• GDO’ların kapalı kullanımına ilişkin
90/219/EEC sayılı Direktif; 98/81/EC sayılı Direktif ile değişik. (bkz. El Kitabı, 8.
Bölüm).

“Komisyon Yeşil Kitabı- 1993”86 ve ardından
gelen “Avrupa Parlamentosu ile Müşterek Oturum”, her ikisi de 1994’te çıkan “Topluluk Direktifi talep eden Parlamento İlke Kararı” ve “Ekonomik ve Sosyal Komitenin Görüşü” ve 9 Şubat
2000 tarihli “Çevresel Sorumluluk Beyaz Kitabı”87 Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin hedefleri
ve bu hedeflere ulaşma yolları hakkında faydalı
bilgiler sağlayabilir (Ancak, bahsi geçen bu belgelerin, Direktif ’in son kabul edilen hali ile bağdaşmayan noktalar içerebileceği de unutulmamalıdır).
Aynı derecede yararlı olabilecek diğer belgeler ise Beyaz Kitap’ın ve ilgili tarafların görüşlerinin88 ardından hazırlanan istişare belgeleri ve
kanaatlerdir.
Genel olarak, kamu hukukunun mekanizmalarına güvenilir. Üye devletler ve aday ülkelerin bu
tür sistemlerin en azından bazı öğelerini hali hazırda bulunduruyor olması muhtemeldir ve bu,
Direktif ’in uygulanmasına yardımcı olacaktır.

• GDO’ların kasıtlı salımı ve nakline ilişkin
2001/18/EC sayılı Direktif.(Bkz. El Kitabı, 8. Bölüm).
• Tehlikeli maddeler içeren büyük kaza risklerinin kontrolüne ilişkin 96/82/EC sayılı
Direktif; 2003/105/EC sayılı Direktif (Seveso II Direktifi) ile değişik (Bkz. El Kitabı, 7. Bölüm).
• Habitat Direktifi (92/43/EEC) (Bkz. El
Kitabı; 6. Bölüm).
• Kuş Direktifi (79/409/EEC) (Bkz. El Kitabı; 6. Bölüm).
• Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) (Bkz.
El Kitabı, 5. Bölüm).
• Tehlikeli Faaliyetler Neticesinde Meydana
Gelen Zararlardan Hukuki Sorumluluk’a
ilişkin Lugano Sözleşmesi.
• Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı ve
Bertarafı’ndan Doğan Zarardan Sorumluluk ve Tazminata ilişkin Basel Protokolü.
• Endüstriyel Kazaların Sınır Ötesi Etkilerine ilişkin Helsinki Sözleşmesi.
• Sınır Ötesi Su Yollarının ve Uluslararası
Göllerin Korunması ve Kullanımına ilişkin
Helsinki Sözleşmesi.

86 COM(93)47 nihai.
87 COM(2000)66 nihai.
88 http://europe.eu.int/comm/environment/liability/followup.htm
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ÇEVRESEL SORUMLULUK DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
1.Planlama
1.1 Direktif’in uygulanmasında sorumluluğu bulunan yetkili makamın veya makamların belirlenmesi ve yeterli
mali, insan ve teknik kaynakların sağlanması.
1.2 Yetkili makamların sorumluluklarının dağılımının belirlenmesinde, uyumlulaştırılmış kurallar, usuller ve
standartlar ile alt ulusal uygulama sorumlulukları arasındaki dengenin belirlenmesi.
1.3 Direktif’in, mevcut çevresel sorumluluk usullerine entegre mi edileceğine, usullerin birleştirileceğine mi
veya ayrı usullerin mi oluşturulacağına karar verilmesi.
1.4 Yetkili makamın, çevresel zararın oluşup oluşmadığını ve işletmenin sorumlu olup olmadığını tespit
edebilmek için kullanacağı değerlendirme usulünün tasarlanması.
1.5 Yetkili makamın, onarıcı/çözümleyici faaliyeti ne zaman başlatması gerektiğinin belirlenmesi için bir usul
geliştirilmesi.
1.6 Temizleme operasyonlarını denetlemekten sorumlu olacak, yetkili makam bünyesindeki kişilerin
belirlenmesi.
1.7 Yetkili makamın, hangi önleyici ve onarıcı önlemlerin nasıl alınacağını belirleyebileceği bir usulün
tasarlanması.
1.8 Önleme, etkisini azaltma, çözümleme stratejileri ve maliyetlerin karşılanmasına yönelik önlemler vb.
konularda paydaşlarla ayrıntılı istişare usullerinin geliştirilmesi.
1.9 Sınır ötesi işbirliği ve danışma gerekliliklerine verilecek kurumsal tepkilerin ve protokollerin belirlenmesi.
2. Düzenleme
2.1 Çevreye ve biyoçeşitliliğe verilen zarar ile izin verilebilecek istisnalarla ilgili olarak Direktif’in kapsamına
ilişkin açık yasal kuralların ve yönlendirmenin sağlanması.
2.2 Önleme ve etkiyi azaltma faaliyetlerinin yürütülmesi ve çevrenin onarımı/çözümlenmesi ile ilgili, onarım
hedeflerinin karşılanmasını da sağlayacak ve etkin bir şekilde yürütülmesini mümkün kılacak bir usulün ve
kılavuz ilkelerin oluşturulması.
2.3 Yetkili makamın, çevresel zararı değerlendirmede ve hangi onarım/çözümleme önlemlerinin gerekli
olduğunu belirlemede uygulayacağı usullerin oluşturulması.
2.4 Yetkili makamın çevresel zararı veya zarar tehdidini değerlendirme maliyetlerini işletmeden geri alabilmesi
için bir usulün oluşturulması. Uygulanan ulusal mevzuatta izin savunması ve teknik bilgi savunmasına (8.
madde, 4. paragraf) onay verilip verilmeyeceğine karar verilmelidir, zira Direktif her iki seçeneği de serbest
bırakmaktadır.
2.5 Sorumlu işletmenin zarar verilen çevreyi iyileştirmesini sağlamak için bir usul oluşturulması.
2.6 Sorumlu bir işletmenin bulunamadığı ve kirleten öder ilkesinin uygulanamadığı durumlarda, yetkili
makamın zarar verilen çevrenin iyileştirilmesini sağlamasına yönelik bir usulün oluşturulması.
2.7 Yetkili makamın sorumlu bir işletme adına çevreyi iyileştirme sorumluluğunu üzerine almak zorunda kaldığı
durumlarda, işletmeden maliyetleri tazmin etmesi için gerekli usulün oluşturulması.
2.8 Tümünün aynı anda çözümlenmesinin mümkün olmadığı birden fazla çevresel zarar söz konusu ise, yetkili
makamın çözümleme ve temizleme sürecinde öncelikleri belirleyebileceği usullerin oluşturulması.
2.9 Alınmış fonlar varsa, bunları temizleme ve çözümleme işlemlerine aktaracak usulün oluşturulması.
2.10 Ortak ve çeşitli sorumluluklarının olduğu durumlarda işletmeler arasında temizleme maliyetlerinin
bölüştürülmesi için bir usulün oluşturulması.
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ÇEVRESEL SORUMLULUK DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
2.11 İşlemin yarattığı çevresel zarardan olumsuz etkilenmiş veya olumsuz etkilenmesi olası kişilerin
veya koşulları karşılayan kurumların, yetkili makamın harekete geçmesini talep etme süreci hakkında
bilgilendirilmelerini sağlayacak bir usulün oluşturulması.
2.12 Makul bir sürede karar almanın mümkün olmadığı durumlarda, yetkili makamın ilgili tarafı bu konuda
bilgilendirmesine yönelik bir usulün oluşturulması.
2.13 Yetkili makamın kararlarının, eylemlerinin ve eylemde bulunmamasının incelenmesine yönelik bir usulün
oluşturulması.
2.14 Yetkili makamın, işletmeye çevreye yönelik gerçekleşmesi olası tehlikeleri önlemeye yönelik tedbirler
almasını şart koşabilmesi için gerekli usulün oluşturulması.
2.15 Olası veya mevcut sınır ötesi çevresel zarar tehditleri ile ilgili sınır ötesi işbirliğine ve istişareye yönelik
usulün belirlenmesi.
2.16 Soruşturmaya konu olan işletmenin soruşturma için gerekli bilgi ve verileri sağlamasını zorunlu kılacak bir
usulün oluşturulması.
3. Rehberlik ve Eğitim
3.1 Personelin, işletmelere uygun sigorta çeşitleri hakkında tavsiye verebilmek üzere eğitilmesi.
3.2 Personelin, çevresel zararın oluşup oluşmadığını değerlendirebilmek üzere eğitilmesi.
3.3 Personelin, çevresel ihlal gerçekleştiren işletmeler hakkında sorumluluk davası açmak üzere eğitilmesi.
3.4 Personelin, temizleme operasyonlarını denetlemek üzere eğitilmesi.
3.5 Uygulamadan sorumlu hukukçu olmayan personelin, Direktifin ulusal hukuka aktarılmış şekliyle öngördüğü
hukuki kavramlar ve yükümlülükler konusunda eğitilmesi.
4. İstişare
4.1 Olası işletmelerle istişarede bulunularak, teklif edilen bu Direktif uyarınca önleyici çevre koruma tedbirleri
ve/veya mali ve sigorta ile ilgili önlemler almalarının sağlanması.
4.2 Sorumlu işletmelerle gerekli çözümleme önlemleri ve yaklaşım yöntemi hakkında istişarede bulunulması.
4.3 Yukarıdaki 1.8 alt maddesi uyarınca paydaşlarla istişarede bulunulması.
5. Raporlama
5.1 Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor verilecektir:
Direktif’in hükümlerinin ulusal hukuktaki karşılığını gösteren bir tablo eşliğinde; üye devletlerin, bu Direktif
kapsamında ulusal hukuklarında kabul ettikleri temel hükümler.
Bu Direktif’in uygulanmasından kazanılan deneyim en geç 30 Nisan 2013 tarihine kadar raporlanmalıdır.
Raporlar Ek-VI’ da belirtilen bilgi ve verileri içermelidir.
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4. Uygulama Kılavuzu
4.1 Planlama
ÜYE DEVLETLERİN DENEYİMLERİNDEN ÖRNEKLER
Direktifin uygulanmasına yönelik ulusal sistemin planlanması aşamasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri
izin savunmasına ve teknik bilgi savunmasına onay verilip verilmeyeceği sorunudur. Üye devletler bu konuda
farklı yaklaşımlar benimsemişlerdir. Başka bir sorun da sigorta ve diğer mali güvence araçlarının zorunlu tutulup
tutulmayacağıdır.
Almanya’da Direktif, “Çevresel Zarar Kanunu” olarak bilinen federal düzeydeki bir kanunla ulusal hukuka
aktarılmıştır. Bu isim, hali hazırda 1990 yılında yapılmış bir çevresel sorumluluk kanunu (medeni hukukta)
bulunduğu için seçilmiştir. Almanya’daki federal sistem uyarınca bölgeler uygulama mevzuatlarında izin
savunması ve teknik bilgi savunmasına onay verip vermeyeceklerine kendileri karar vermektedirler. Alman
federal hukuku, sigorta ve mali güvenceler hakkında hükümler içermemektedir.
İspanya, Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin asgari yükümlülüklerinin ötesine geçmiş ve ulusun doğal kaynaklarını
koruyabilmek için, en büyük potansiyel kirleticileri hedef alan zorunlu bir sigorta sistemi öngörmüştür.

4.2 Düzenleme
AVUSTURYA ÖRNEĞİ
Avusturya’da, Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin ulusal hukuka aktarılması henüz tamamlanmamış bir iş olarak
tanımlanabilir. Avusturya’da, kirletenin meydana gelen çevresel zararları temizleme masraflarını karşılayacağına
dair yükümlülük getiren ve öteden beri süregelen idare hukuku araçları bulunmaktadır. Bununla birlikte
Avusturya Mevzuatı’nı Direktif’in gereklilikleriyle uyumlu hale getirecek yeni bir yasal düzenleme gereklidir.
Görevli bakanlık tarafından 2007 yılında bir kanun taslağı hazırlanmış ancak, Direktif’in izin savunmasıyla ilişkili
sunduğu seçeneklerin nasıl ele alınacağına dair farklı görüşler olması sebebiyle Parlamento tarafından henüz
yasalaştırılamamıştır.
Federal bir devlet olan Avusturya’da bazı sorumluluklar eyaletlere aittir. Federasyon suya zarar verilmesi ve
toprak kirliliğine dair olaylardan sorumluyken, eyaletler ise biyoçeşitliliğe (korunan türler ve doğal habitatlar)
zarar verilmesi olaylarından sorumludur.
Yürürlükteki mevzuatın bir örneği olarak Su Yasası’nın 31. maddesinin 3. paragrafına bakıldığında: Eğer
çevreye yönelik ciddi bir tehdit varsa, suların korunmasıyla ilgili makam, sorumlu olan kişiden gerekli tedbirleri
almasını isteyecek veya acil bir müdahalede bulunulması gerekiyorsa hangi tedbirlerin alınacağına dair emir
verecektir. Eğer sorumlu kişi verilen süre içerisinde harekete geçmezse, makam yetkin bir uzmanın (şirket) bu
tedbirleri almasını sağlar ve sorumlu kişinin de ortaya çıkan masrafı ödemesini mecbur kılar. 1969 yılından beri
yürürlükte olan bu hükümler, yeraltı ve/veya yüzey sularına yönelik (olası) birçok zararın engellenmesine veya
temizlenmesine yardımcı olmuştur.
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4.3 Rehberlik ve Eğitim
4.3.1 Avrupa Birliği düzeyinde Rehberlik
ve Eğitim
Avrupa Birliği tarafından fonlanan REMEDE
projesi, bu ortak çerçeve için kullanılabilecek farklı yöntemlerin listelendiği Direktif Ek- II’ yi desteklemek için hazırlanmıştır.
REMEDE projesinin amacı, çevresel zararın
yeterince giderilmesi için gerekli çözümleme tedbirlerinin kapsamını belirlemeye yönelik yöntemlerin geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Proje, yöntemsel gelişimler ve karşılaşılan
uygulama sorunları bakımından Birleşik
Devletler’in ve Avrupa Birliği’ne üye devletlerin

deneyimlerinden faydalanmaktadır. Proje bu deneyimleri; Çevresel Sorumluluk, Çevresel Etki
Değerlendirmesi, Habitat ve Kuş Direktifleri’nin
gereklilikleri doğrultusunda Avrupa Birliği’nde
meydana gelen bütün zarar hallerinde uygulanabilecek standart bir paket oluşturabilmek amacıyla geliştirmeyi ve uygulamayı hedeflemektedir.
Proje; kaynak denkliği yöntemlerinin uygulanması deneyimlerinin incelenmesi, AB için bir paket
doküman taslağı oluşturulması, bu paketin farklı
üye devletlerde vaka çalışmalarında uygulanmak
yoluyla test edilmesi ve ilgili paydaşlar arasında
yaygınlaştırılması amacıyla ABD ve Avrupa’dan
ekolojistleri, ekonomistleri ve bilirkişileri bir araya
getirmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.envliability.eu.

AVUSTURYA’DAN REHBERLİK VE EĞİTİM ÖRNEĞİ
1. Avusturya Çevre Koruma Ajansı’nın (UBA) Romanya’daki Eşleştirme Projeleri: Avusturya bu proje
çeşidinin geliştirildiği 1998 yılından bu yana 60 eşleştirme projesinde aktif olarak rol almıştır. Şimdiye kadar
Romanya’daki beş farklı eşleştirme projesinde aktif rol alan UBA, 2007 yazında çevre denetçilerine ve Sibiu
kentindeki devlet memurlarına Direktif hakkında eğitimler vermiştir. Direktif üzerine başka eğitim faaliyetleri
de planlanmaktadır.
2. Çevresel Sorumluluk Direktifi ile ilgili STK faaliyetleri: ‘Aarhus Sözleşmesi’ uyarınca STK’lara Direktif
tarafından usul hakları verilmiştir. STK’lar işlem yapılması için talepte bulunabilir ve işlemi yeterli bulmazlarsa
bir mahkemeye veya tarafsız bir makama şikâyet başvurusu yapabilirler (ayrıntılı bilgi için yukarıdaki
maddelere bakınız). Avusturya STK’sı ÖKOBÜRO ve Brüksel merkezli Avrupa Çevre Bürosu (EEB),
Direktif’in uygulanmasını aktif olarak izlemektedir. Aralık 2007 tarihinde, Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin
Uygulanmasına Yönelik STK Kılavuz İlkeleri el kitabı EEB tarafından yayımlanmıştır, bkz. http://www.eeb.
org/activities/env_liability/ELDHandbook-final-2-RS.pdf.
3. Avusturya Ticaret Odası, Direktif’in Avusturya’da gelecekte uygulanmasına ilişkin hususlarda üyelerine bilgi
vermektedir: http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AnglD=1&StlD=303280&DstlD=31&BrlD=507.
Başka bir üye devlet olan Birleşik Krallık’ta; Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, Şubat 2008 tarihinde
kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere bir kılavuz yayımlamıştır: “Çevresel Zarar (Önleme ve Çözümleme)
Düzenlemeleri 2008 Taslak Kılavuzu”. Bu kılavuz belge, Çevresel Sorumluluk Direktifi’nden etkilenen
paydaşların “Çevresel Zarar (Önleme ve Çözümleme) (İngiltere) Düzenlemeleri- 2008” ve “Çevresel Zarar
(Önleme ve Çözümleme) (Galler) Düzenlemeleri -2008” belgelerinin koşullarını ve pratikte uygulanışını daha
iyi anlamalarını sağlayacaktır. Kılavuz esas olarak, olası çevresel zarar tehdidi oluşturabilecek veya çevresel
zarara neden olan faaliyetlerle uğraşan işletmeleri ve ilgili makamları hedeflemektedir. Kılavuz belgesi şu
adreste bulunabilir: http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/env-liability-regs/guidance.pdf.
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5. Maliyetler
Ortaya çıkan maliyetler büyük oranda ülkenin
büyüklüğüne, anayasal ve idari sisteme (örneğin,
merkezi olarak örgütlenmiş idare veya merkezi ol-

mayan/federal idare) ve mevcut yapıya bağlı olarak değişir. Pek çok üye devletin hali hazırda çevresel zararın kirleten tarafından temizlenmesine
ilişkin bir sistemi bulunmaktadır.

DİREKTİF’İN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN MALİYETLERİN TÜRLERİ İLE İLGİLİ KONTROL LİSTESİ
Başlangıç Kurulum Maliyetleri:
• Kurumsal değişikliklerin maliyetleri, denetleme birimlerinin kurulum maliyetleri.
• Veri toplama, depolama ve veriye erişim usullerin iyileştirilmesi.
• Bilgisayar sistemleri ve kişisel bilgisayarlar da dâhil olmak üzere veri tabanlarının sağlanması veya
iyileştirilmesi.
• Denetleyicilerin iletişim ve bilginin yayılması yöntemleri hakkında eğitilmesi.
• Kullanılmakta olan ilgili veri tabanları, bilgi ağları ve web sitelerine yönelik bilgi teknolojisi.
Devam eden maliyetler:
• Denetleme birimlerinin masraflarının karşılanması (personel, ofis alanı, v.b.).
• Kamuoyu ve Komisyon’a raporlama.
• Gerekli durumlarda bilgi teknolojisi bakımı ve güncellemesi.
AVUSTURYA’DAN BİR ÖRNEK
Avusturya için aşağıdaki maliyet tahminleri yapılmıştır:
• İdari maliyetler bakımından tahminler yapmak güçtür; çünkü Direktif’te maliyetlerin tanımları Avusturya
Sistemi’nde olduğundan daha farklı yapılmıştır.
• Temizleme maliyetlerine ilişkin olarak suya verilen zarar hakkında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir;
çünkü Direktif tarafından önerilen sistemin benzeri bir sistem hali hazırda Avusturya’da yürürlüktedir.
• Toprağa verilen zarar hakkında Avusturya’nın geçmişteki çevresel zararların temizlenmesine ilişkin kapsamlı
bir sistemi bulunmaktadır. Bu sistem çok yüksek maliyetler öngörmektedir; ancak değiştirilmeyecektir;
çünkü Direktif geçmişte verilen zararlara uygulanmamaktadır.
• Tahmin edilmesi en zor maliyetler biyoçeşitliliğe verilen zararlardan kaynaklanan maliyetlerdir; zira
Avusturya’da benzer bir sistem henüz mevcut değildir. Biyoçeşitliliğe verilen zararın temizlenmesi eyaletlerin
sorumluluğunda bir konudur; ancak eyaletler henüz bu konuda hangi yaklaşımı benimseyeceklerine karar
vermemişlerdir.
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Hava Kalitesi Mevzuatı
Petrolün Depolanması ve
Dağıtımından Kaynaklanan
VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
Salımları Direktifi
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HAVA KALİTESİ MEVZUATI:
Petrolün Depolanması ve
Dağıtımından Kaynaklanan
VOC (Uçucu Organik Bileşik)
Salımları Direktifi
Resmi Adı:
Petrolün Depolanması ve Terminallerden Servis İstasyonlarına Dağıtılmasından Kaynaklanan
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) kontrolüne
dair 94/63/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi (OJ L 365, 31.12.1994),
(EC)1882/2003 sayılı Tüzük ile89 değişik.

1. Ana Amaç ve Hükümlerin
Özeti
Direktif, petrolün depolanması, yüklenmesi ve
bir terminalden diğerine veya bir terminalden bir
servis istasyonuna yüklenmesi, taşınması ve depolanması sırasında kullanılan işlemler, tesisatlar, taşıtlar ve gemilerden kaynaklı VOC salımlarını
azaltarak hava kirliliğiyle savaşmayı amaçlamaktadır. Direktif, taşıtların servis istasyonlarından benzin almasını kapsamamaktadır.

2. Üye Devletlerin Başlıca
Yükümlülükleri
2.1 Düzenleme
• Terminallerdeki depolama tesisatlarının
Direktif ’te belirtilen teknik hükümlere (3.
madde ve Ek-I) uygun olarak tasarlanmasını ve işletilmesini gerektirir.

• Terminallerdeki mobil konteynerlerin yükleme ve boşaltma ekipmanlarının
Direktif ’te belirtilen teknik hükümlere (4.
madde ve Ek-II) uygun olarak tasarlanmasını ve işletilmesini gerektirir.
• Karayolu tankerleri için yükleme tesisleri
bulunan bütün terminallerin, alttan yükleme ekipmanları hakkında Direktif ’te belirtilen özelliklere (4. madde ve Ek-IV) uygun en az bir rampa donanımına sahip olmasını gerektirir.
• 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Direktif uyarınca muafiyet kapsamında olmadığı sürece bütün terminallerdeki karayolu tankeri yükleme rampalarının, Direktif ’te belirlenen alttan yükleme
ekipmanlarına ilişkin özelliklere sahip olmasını gerektirir.
• Mobil konteynerlerin, Direktif ’te belirtilen
gerekliliklere (5. madde) uygun olarak tasarlanmasını ve işletilmesini gerektirir.
• Servis istasyonları ve terminallerde buharların ara depolanmasının yapıldığı yükleme ve depolama ekipmanının, Direktif ’te
belirtilen teknik hükümlere (6. madde ve
Ek-III) uygun olarak tasarlanmasını ve işletilmesini gerektirir.

89 Avrupa Birliği Anlaşmasının 251. maddesinde belirtilen usule tabi olan belgelerde belirlenen Komisyon uygulama
yetkilerinin kullanılmasında Komisyon’a yardımcı olan komitelere dair hükümleri, 1999/468/EC sayılı Konsey Kararına
uyarlayan 29 Eylül 2003 tarihli ve (EC) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü.
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2.2 İzleme ve Uygulama
• Karayolu tankerlerinin buhar sızdırmazlığı
bakımından düzenli olarak kontrol edilmesinin ve bütün mobil konteynerlerdeki vakum/basınç valflarının düzgün çalışması
bakımından (5. madde) düzenli olarak denetlenmesinin sağlanması.
• Terminallerdeki bütün yükleme ve boşaltma tesislerindeki buhar geri kazanım ünitesinden çıkan buharın ortalama konsantrasyonunun belirlenmesine yönelik ölçüm
ve analiz yöntemlerinin oluşturulmasının
ve bunların sıklıklarının belirlenmesinin
sağlanması. Yöntemler ve sıklıkları,
Direktif ’te belirlenen koşulları (Ek-II, 2.
paragraf ) karşılamalıdır.
• Terminallerdeki yükleme ve boşaltma tesisatlarındaki bağlantı hatlarının ve boru tesislerinin sızmalara karşı düzenli olarak
kontrol edilmesinin sağlanması (Ek-II, 3.
paragraf ).
• Terminallerdeki yükleme işlemlerinin buhar
sızması durumunda rampada durdurulmasının sağlanması; bu tür durdurma işlemleri
için kullanılan ekipmanın rampaya kurulmasının sağlanması (Ek-II, 4. paragraf ).
2.3. Raporlama

• Komisyon’a ve diğer üye devletlere aşağıdaki konularda bilgi verilir:
• Direktif ’te düzenlenen koşulları karşılayan ve Direktif ’te belirlenen tedbirlerden daha katı olan mevcut veya düşünülen tedbirler ve bunların alınma
nedenleri (3. 4. ve 6. maddeler).
• En az Direktif ’te düzenlenen önlemler
kadar etkin olduğu belirlenmiş olan
mevcut veya düşünülen alternatif teknik önlemler ve bunların alınma nedenleri (3. 4. ve 6. maddeler).
• Komisyon’a aşağıdaki konularda bilgi verilir:
• Yükleme, boşaltma ve depolama ekipmanına ilişkin özellikler bakımından
derogasyona maruz kalan terminaller
(4. ve 9. maddeler).
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• Devletin yükleme ve depolama ekipmanına ilişkin yükümlülükler bakımından
belirli servis istasyonları için derogasyon
uygulamayı düşündüğü alanların ayrıntıları ve daha sonra bu alanlardaki tüm
değişiklikler (6. madde).
• Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor
verilir:
• Direktif ’in uygulanması (Karar 2004/
461/EC).
• Aktarma önlemleri ve Direktif tarafından düzenlenen alanda kabul edilen
ulusal kanunların hükümlerinin metinleri (10. madde).

2.4 Ek Hukuki Araçlar
Mobil kaynaklardan salımları kontrol etmeye
yönelik başka bir dizi hukuki araç bulunmaktadır
ve bunların da Direktif ’in uygulanması sırasında
dikkate alınması gerekir. Bunlar:
• Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi; 96/62/
EC.
• Hava Kalitesi Standartları:
• Ortam havasındaki ozon (2002/3/EC).
• Sülfür dioksit ve asılı partiküller
(99/30/EC).
• Kurşun (99/30/EC).
• Nitrojen dioksit (99/30/EC).
• Arsenik, kadmiyum, cıva, nikel ve polisiklik
aromatik
hidrokarbonlar
(2004/107/EC).
• Belirli sıvı yakıtların sülfür içeriği (93/12/
EEC; 99/32/EC ve 98/70/EC ile değişik) .
• Ortam havasındaki sülfür dioksit, nitrojen
dioksit ve nitrojen oksitler, parçacık madde
ve kurşun oksitlerin sınır değerleri
(1999/30/EC).
• Benzin ve dizel yakıtların kalitesi (98/70/
EC; 2000/71 ve 2003/17/EC ile değişik).
• Motorlu araçlar ve römorklarının tip onayları (70/156/EEC; en son Direktif 2006/
40/EC ile değişik.
• Taşıtlarda kullanılan sıkıştırmalı ateşlemeli
motorlardan salınan gaz ve parçacık nitelikli kirleticilere ve taşıtlarda kullanılan do-
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ğalgaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan pozitif ateşlemeli motorlardan çıkan
gaz nitelikli kirleticilere karşı alınacak önlemlere ilişkin 2005/55/EC sayılı Direktif.
• Hafif yolcu ve ticari taşıtlardan kaynaklı salımlar bakımından (Euro 5 ve Euro- 6)
motorlu araçların tip onayına ve taşıt tamir
ve bakım bilgilerine erişimine ilişkin (EC)
715/2007 sayılı Tüzük.
• Hafif hizmet motorlu araçların egzoz salımları (70/220/EEC; değiştirilmiş) (Bu
Direktif ’in 2013 itibariyle (EC) 715/2007
sayılı Tüzük tarafından yürürlükten kaldırılacağı göz önünde bulundurulmalıdır).
• Dizel motorlardan kaynaklı salımlar – İs,
kurum vs. (72/306/EEC; değiştirilmiş) (Bu
Direktif ’in 2013 itibariyle (EC) 715/2007
sayılı Tüzük tarafından yürürlükten kaldırılacağı göz önünde bulundurulmalıdır).
• Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin dizel motorlarından duman salımları
(77/357/EEC; 97/54/EC sayılı Direktif ile

değişik).
• Mobil makinelerden salımlar (97/68/EC’yi
değiştiren 2002/88/EC).
• Motorlu araçların karbondioksit salımları
ve yakıt tüketimleri (80/1268/EEC;
93/116/EC, 99/100/EC, 1999/100/EC
sayılı Komisyon Direktifi ve 2004/3/EC
sayılı Direktif ile değişik).
• Binek otomobillerin karbondioksit salımlarının azaltılması (99/125/EC sayılı Komisyon Tavsiye Kararı).

3. Uygulama
3.1 Temel Görevler
Bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin temel
görevler aşağıdaki kontrol listesinde özetlenmiştir.
Temel görevler, alt başlıklar altında ve (mümkün
olduğunca) kronolojik uygulama sırasına göre düzenlenmiştir.

PETROLÜN DEPOLANMASI VE DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN VOC SALIMLARINA İLİŞKİN
DİREKTİF – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
1. Düzenleme
1.1. Direktif’in uygulanmasından sorumlu yetkili makamların belirlenmesi. Sorumluluklar şunları içermektedir:
• Terminallerin ve servis istasyonlarının yetkilendirilmesi.
• Salım sınırlarına uygunluğun izlenmesi.
1.2 Terminallerin ve servis istasyonlarının, Direktif’in gerekliliklerine uymalarını sağlamak amacıyla
yetkilendirilmelerine yönelik sistem ve usullerin oluşturulması.
2. İzleme
2.1 Yetkili laboratuarların belirlenmesi de dâhil olmak üzere, depolama hazneleri ve mobil konteynerlerden
çıkan benzin buharının salım sınırlarına uygunluğunu izleyecek yetkili makamların kurulması.
2.2 Terminallerden çıkan buharların ortalama konsantrasyonlarını belirlemek için ölçüm ve analiz yöntemlerinin
ve bunların sıklığının belirlenmesi.
2.3 Karayolu tankerlerinin buhar sızdırmazlığının düzenli olarak test edilmesine ilişkin sistem ve usullerin
oluşturulması.
2.4 Bütün mobil konteynerlerde düzgün çalışma bakımından vakum/basınç valflarının düzenli olarak
denetlenmesine ilişkin sistem ve usullerin oluşturulması.
2.5 Terminallerdeki yükleme ve boşaltma tesislerinde bağlantı hatları ve boru tesisatlarında sızmanın düzenli
olarak kontrol edilmesine ilişkin sistem ve usullerin oluşturulması.
2.6 Buhar sızmaları durumunda terminallerdeki yükleme işlemlerinin rampada durdurulmasının sağlanması için
gereken sistem ve usullerin oluşturulması.
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PETROLÜN DEPOLANMASI VE DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN VOC SALIMLARINA İLİŞKİN
DİREKTİF – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
3. Raporlama
3.1 Komisyon’a aşağıdaki konularda bilgi verilmesi:
• Daha katı ulusal önlemler.
• Alternatif teknik önlemler.
• Derogasyon uygulanan terminaller.
• Derogasyon uygulanması düşünülen servis istasyonlarının bulunduğu alanlar.
• Uygulama ve aktarma tedbirleri.
3.2. Diğer üye devletlere aşağıdaki konularda bilgi verilmesi:
• Daha katı ulusal önlemler.
• Alternatif teknik önlemler.
4. Teknik Destek ve Rehberlik
4.1. Direktif’te belirlenen teknik özellikler ve gerekliliklerin tam olarak anlaşılmasını ve petrolün terminallerde
ve servis istasyonlarında işleme tabi tutulurken veya taşıma sırasında oluşan buhar kayıplarını asgari düzeye
indirecek teknik ve yönetimsel gerekliliklerin uygulanmasını sağlamaya yönelik teknik yönlendirmenin
hazırlanması ve yayımlanması.
4.2 İzleme makamlarının, petrolün taşınmasında kullanılan araç ve gemileri olduğu kadar terminalleri ve servis
istasyonlarını da izlemelerini sağlayacak, ulusal olarak uyumlulaştırılmış test usullerini uygulamalarına yardımcı
olmak üzere teknik yönlendirmenin hazırlanması ve yayımlanması.

3.2 Aşamalandırma ile İlgili
Konular
Üye devletlerdeki deneyim, bu Direktif ’in uygulanmasındaki en zorlu ve zaman alıcı görevlerin
aşağıda sayılan görevler olduğunu göstermektedir:
• Depolama hazneleri ve mobil konteynerlerden, yani kamyonlardan, trenlerden ve iç
sulardaki gemilerden çıkan benzin buharının, salım sınırlarına uymasını sağlayacak
kanunların oluşturulması. Özellikle, Direktif ’in kapsadığı konuların birden fazla
bakanlığın sorumluluğunda olduğu (örneğin; sabit tesislerden çevre bakanlığının,
mobil konteynerlerden ulaştırma bakanlığının sorumlu olduğu) ülkelerde, aktarma yapısı çok dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.
• Aşağıdaki konularda kurumsal yapının,
sistemlerin ve usullerin oluşturulması ve
geliştirilmesi:
•

Kapsam dâhilindeki ilgili terminallerin
ve servis istasyonlarının; depolama,
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yükleme ve boşaltma tesislerinin tasarımı ve işletilmesi bakımından Direktif ’in
gerekliliklerine uymalarını sağlamak
amacıyla yetkilendirilmesi.
• Özellikle yeterli personelin alınması ve
eğitilmesi olmak üzere, depolama hazneleri ve mobil konteynerlerden benzin
buharı salımı sınırlarının Direktif ’te
belirlenen şekilde uygulatılması ve
izlenmesi.
Mevcut kurumsal yapıya bağlı olarak yeni bir
yapının kabulünün öncesinde mevzuatın aktarılması gerekli olabilir; zira yeni kurumların mevzuat doğrultusunda kurulması gerekebilecektir.
Üye devletler, buharlaşma kayıplarına ilişkin
olarak Direktif ’te belirlenen önlemlerden daha
katı önlemler almak ve kabul etmek konusunda
serbesttirler. Bu önlemler; terminallerdeki depolama tesisleri, mobil konteynerlerin yüklenmesi,
terminallerdeki yükleme ve boşaltma tesisleri ve
servis istasyonlarındaki yükleme ve depolama
ekipmanları için uygulanabilir. Bu tür önlemlere;
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üye devletin sınırları dâhilinde veya özel koşullar
nedeniyle insan sağlığını veya çevreyi korumak
amacıyla gerekli oldukları düşünülen coğrafi alanlarda izin verilebilir ve bu önlemler Direktif ’te belirlenen ilave koşullara tabidir. Üye devletler ayrıca Direktif ’te belirlenen önlemlere alternatif olacak teknik önlemlere de sahip olabilir veya bunları geliştirebilir. Üye devlet, alternatif önlemlerin
en az Direktif ’te belirlenen önlemler kadar etkili
olduğunu kanıtlayabilmelidir. Daha katı ve alternatif önlemler; terminallerdeki depolama tesisleri,
mobil konteynerlerin yüklenmesi, terminallerdeki
yükleme ve boşaltma tesisleri ve servis istasyonlarındaki yükleme ve depolama ekipmanlarına ilişkin olabilir.
Bazı üye devletlere Direktif ’in gerekliliklerine
uyum sağlayabilmeleri için daha uzun süreler tanınmıştır. Bu tür derogasyonlarda, Direktif ’le ilgili konuları kapsayan ve bu ülkelerin hali hazırda
kabul etmiş oldukları tüm büyük çevresel önlemler veya bu ülkelerin ağlarının yapısına bağlı olarak Direktif ’teki önlemlerin dayattığı belirli külfetler dikkate alınmıştır. Her bir aday ülkede uygulanacak olan uygulama zaman çizelgesi, katılım
müzakerelerinde gündeme getirilmeli ve tartışılmalıdır. Direktif ’te uygulama; tesislerin, taşıtların
ve gemilerin yaşına ve verimliliğine bağlı olarak
aşamalandırılmıştır.
Direktif ’in uygulanmasında, üye devletin yerel aktörleri önemli rol oynamaktadır. Direktif ’in
uygulanması; petrol terminalleri, servis istasyonları ve petrol taşımacılığındaki bütün işletmelerin,
petrolün işlenmesi sırasında meydana gelen buhar
kayıplarını asgari düzeye indirecek bir dizi teknik
ve idari gereklilikleri uygulamalarını zorunlu kılar.

4.Uygulama Rehberi
4.1 Düzenleme
• Birden fazla ulusal bakanlığın, bu Direktifin çeşitli boyutlarının uygulanması bakımından sorumlulukları bulunabilir – örneğin, çevre, enerji ve ulaştırma bakanlıkları.
Dolayısıyla, bu farklı bakanlıklar arasında
işbirliğinin sağlanması ve diğer çıkar gruplarıyla (örneğin petrol endüstrisi) ön danış-

ma faaliyetleri yürütülmesi büyük önem
taşımaktadır.
DANİMARKA’DAN UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Danimarka), Çevre ve Enerji
Bakanlığı Direktif’in aktarılmasının idaresinden
sorumlu bakanlıktır. Direktif’in aktarılmasını
sağlayan düzenleme90 Çevre Koruma Kanunu (Lov
om Miljøbeskyttelse) adı altında kabul edilmiştir.

• Direktif ’in kapsadığı sabit terminal ve servis istasyonlarının Direktif ’in gereklilikleri
uyarınca tasarlanmasını ve işletilmesini
sağlamak amacıyla aday ülkelerin bir yetkilendirme rejimi kurmaları tavsiye edilir.
FİNLANDİYA’DAN UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Finlandiya) terminallerin ve servis
istasyonlarının çevre izinlerine sahip olmaları
gerekmektedir. İzin alma usulü, VOC Direktifi’nde
belirlenen gerekliliklerle uyum içinde olmalıdır.
Petrol rafinerileri ve büyük petrol depolama tesisleri
için çevre izinlerini veren yetkili makam, Bölgesel
Çevre Merkezi’dir (REC). Servis istasyonları için
izinleri veren kurum yerel çevre makamıdır.

4.2 İzleme ve Uygulama
• Üye devletlerin yetkili makamları, ölçüm
ve analiz yöntemlerinin ve bunların sıklıklarının belirlenmesini sağlamalıdır. Terminalleri, servis istasyonlarını ve petrolün
nakliyesinde kullanılan taşıt ve gemileri izleyen yetkili makamlar, ulusal olarak uyumlulaştırılmış test usullerini uygulamalıdır.
• Sabit terminallerin ve servis istasyonlarının
Direktif ’in gerekliliklerine uygunluğunu
genellikle bölgesel veya yerel çevre makamları izlemektedir. Mobil konteynerleri izleme sorumluluğu bulunan kurumlar, genellikle sabit tesisleri izleme sorumluluğu olan
kurumlardan farklıdır.

90 Bekendtgørelse nr. 852 af 11. November 1995 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distibution af benzin.
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FİNLANDİYA’DAN UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Finlandiya), Güvenlik Teknolojisi
Kurumu (TUKES), karayolu tankerlerinin Direktif’in
koşullarına uygunluğunu izleyen yetkili makamdır.
TUKES, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak
çalışan teknik bir kurumdur. Uygulamada, VOC
salım sınırlarına uygunluk kontrolleri ve düzenli
denetimleri karayolu tankerlerinin tip onay sistemi
ile yapılmaktadır. TUKES ADR’nin (Tehlikeli malların
karayolu ile uluslararası nakliyesine ilişkin bir Avrupa
anlaşması) idaresinden sorumlu yetkili makamdır.
Karayolu tankerlerinden VOC salımlarına ilişkin
Direktif’in aktarımı ve uygulanması, tehlikeli malların
karayolu ile taşınmasına ilişkin belirlenen genel
gereklilikler sistemine dâhil edilmiştir.
DANİMARKA’DAN YAPTIRIM UYGULAMASI
ÖRNEĞİ
Bir üye devletteki (Danimarka) aktarılmış Direktif,
Direktif’e uymama halinde uygulanacak yaptırımları
düzenlemektedir. Çok ciddi durumlarda,
terminallerdeki depolama tesisleri, terminallerdeki
yükleme ve boşaltma tesisleri, mobil konteynerler
ve servis istasyonlarındaki yükleme ve depolama
tesisleri için, belirlenen gerekliliklere uymama
halinde azami yaptırım iki yıla kadar hapis cezasıdır.

5. Maliyetler
Bu Direktif ’in uygulanmasından kaynaklanan
ana maliyetler aşağıdaki kontrol listesinde
sunulmaktadır.
DİREKTİF’İN UYGULANMASINDAN
KAYNAKLANAN MALİYET ÇEŞİTLERİ KONTROL
LİSTESİ
Başlangıç kurulum maliyetleri:
• Yetkili makamların oluşturulması.
• Sistemlerin ve usullerin kurulması.
• Eğitimlerin verilmesi.
• Teknik rehberin hazırlanması.
Yatırım harcamaları:
• Doldurma istasyonları için buhar geri kazanım
sistemleri (her istasyon için ortalama 2.000
avro).
Devam eden işletme maliyetleri:
• Buhar geri kazanım sistemlerinin bakım
maliyetleri.
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Hava Kalitesi Mevzuatı
Uçucu Organik Bileşiklere
İlişkin Direktifler
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HAVA KALİTESİ MEVZUATI:
Uçucu Organik Bileşiklere
ilişkin Direktifler
Resmi Adı:
Belirli faaliyet ve tesislerde organik çözücülerin
kullanımından kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin salımının sınırlanmasına ilişkin 1999/13/
EC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 85, 19.3.99),
(EC) 1882/2003 sayılı Tüzük ile değişik.
Belirli boya, vernik ve oto boya ürünlerinde
kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan
uçucu organik bileşiklerin salımının sınırlanmasına İlişkin 1999/13/EC sayılı Direktif ’i Değiştiren
21 Nisan 2004 tarihli ve 2004/42/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (OJ L
143/87, 30.4.2004).
1999/13/EC sayılı Konsey Direktifi’nin 6.
maddesi uyarınca ulusal planların değerlendirilmesine yönelik ölçütlere ilişkin 6 Eylül 2000 tarihli ve 2000/541/EC sayılı Komisyon Kararı (OJ
L 230, 12.9.2000).
Belirli faaliyet ve tesislerde organik çözücülerin kullanımından kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin salımının sınırlanmasına ilişkin
1999/13/EC sayılı Direktif ’in uygulanmasına
ilişkin üye devletlerin raporlarına yönelik ankete
ilişkin 27 Haziran 2002 tarihli ve 2002/529/EC
sayılı Komisyon Kararı (OJ L 172, 2.7.2002).

1. Ana Amaçların ve
Hükümlerin Özeti
99/13/EC sayılı Direktif ’in amacı, uçucu organik bileşiklerin (VOC) çevreye salımlarının etkilerini ve insan sağlığına yönelik potansiyel risklerini engellemek veya azaltmaktır. Direktif üye
devletlere, ‘tesislerden’ yani belirli çözücü tüketim
eşik değerlerini aşan faaliyetleri ve bunlara eşlik
eden belirli faaliyetleri yürüten sabit teknik birimlerden çıkan VOC salımlarının kontrolüne yönelik bir dizi yükümlülük getirmektedir. 99/13/EC

sayılı Direktif ’in hedeflerine ulaşabilmesi için gereken önlemler, salım sınır değerlerinin ve salım
azaltma programlarının uygulanmasını ve izleme
ve raporlamayı içermektedir. Bu Direktif, belirli
bazı atmosferik kirleticiler için ulusal salım üst değerlerine ilişkin olan ve ayrıca AB’nin asitlenme ve
zemin düzeyi ozonuna karşı mücadele stratejisinin
önemli bir parçası olarak 2010 itibarıyla ulaşılması hedeflenen VOC salımı üst değerlerini de belirleyen 2001/81/EC sayılı Direktif ile birlikte okunmalı ve uygulanmalıdır. Ancak, bu hava Direktifi
belirli kaynaklardan salınan VOC’lara yönelik sınır değerlerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla, belirli faaliyetler ve tesislerde organik çözücülerin
kullanımından kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin salımlarının sınırlandırılmasına ilişkin
1999/13/EC sayılı Direktif; belirli boya, vernik ve
oto boya ürünlerinde kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin salımının sınırlandırılmasına ilişkin 2004/42/EC
sayılı Direktif ve petrolün depolanması ve terminallerde servis istasyonlarına dağıtımı sırasında ortaya çıkan uçucu organik bileşiklerin (VOC) salımlarının kontrolüne ilişkin 94/63/EC sayılı Direktif de dâhil olmak üzere, çeşitli VOC salım
kaynaklarını özel olarak hedefleyen bir dizi direktif kabul edilmiştir.
1999/13/EC sayılı Direktif belirli faaliyet ve
tesislerde çözücü kullanımından kaynaklanan organik uçucu bileşiklerin salımını, çözücü kullanan
bir dizi sektördeki tesislere yönelik salım sınır değerleri belirlemek suretiyle sınırlandırmayı amaçlamaktadır. Ancak, tesislerin büyüklüğü ve fazla
sayıda olması nedeniyle, bu Direktif ’in kapsamına
dair pratik bazı kısıtlılıklar bulunmaktadır. Gerçekçi olmayan derecede aşırı idari yükü ve çevresel
yararın azalmasını önlemek amacıyla, faaliyete
bağlı olarak farklı tüketim eşikleri belirlenmiştir ve
bu eşik değerlerin altında Çözücü Salımları Direktifi uygulanmayacaktır. Bu, uçucu organik bileşik-

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   333  

ÖNEMLİ AB ÇEVRE DİREKTİFLERİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖNERİLERİ - HAVA KALİTESİ MEVZUAT

lerin salımlarına ciddi düzeyde katkıda bulunan
bazı endüstriyel sektörlerin ya tamamen ya da kısmen mevcut mevzuatın kapsamının dışında kalması anlamına gelmektedir. Direktif, bazı önlemler belirlemekte ve VOC tesislerinin kaydını veya
ruhsatlandırılmasını gerektirmektedir. ‘Yeni’ tesisler bu önlemlere daha erken bir tarihte uymak zorunda iken, ‘mevcut tesisler’ 31 Ekim 2007 tarihi
itibarıyla bu önlemlere uymak ve kayıt veya yetkilendirmelerini bu tarih itibarıyla bitirmek zorundadır. 2008/50/EC sayılı yeni ortam havası Direktifi uyarınca üye devletlerin, 2008/50/EC sayılı
Direktif ’in 22. maddesinin 1. paragrafında belirtilen bilgiler çerçevesinde 1999/13/EC sayılı
Direktif ’in uygulanmasına ilişkin rapor sunmaları
gerektiği de unutulmamalıdır (Bu hüküm, çeşitli
kirleticiler için belirlenen bazı sınır değerleri uygulamakla ilgili geçici derogasyon veya muafiyet talep
edilmesi olasılığına ilişkindir).
2004/42/EC sayılı Direktif iki sektöre odaklanmaktadır: Dekoratif boyalar, vernikler ve oto boyaları. 2004/42/EC sayılı Direktif dekoratif boyalar
ve oto boya ürünlerinden yayılan uçucu organik
bileşik (VOC) salımlarının olumsuz çevresel etkilerini engellemeyi amaçlamaktadır. 99/12/EC sayılı
Direktif esas olarak belirli tesislerden VOC salımlarını azaltmayı hedeflerken, 2004/42/EC sayılı
Direktif ürün odaklı bir yaklaşım benimsemiştir.
2004/42/EC sayılı Direktif, kapsadığı dekoratif boya ve oto boya ürünlerini alt kategoriler halinde sıralar (Ek-I) ve bu ürünlere ilişkin aşağıdaki
gereklilikleri yerine getirir. 2004/42/EC sayılı Direktif, Ek-I’ inde tanımlanan ürünlere uygulanır
ve şunları gerektirir:
a. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren çözücülerin azami içerik sınırları (VOC) (1. Aşama);
b. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren çözücülerin azami içerikleri hakkında daha katı sınırlar (2. Aşama). Ancak bu tarihlerden
önce üretilmiş ürünlerin bir yıl daha raflarda kalmasına izin verilebilir.
Bu iki ürün kategorisine ait ürünler ancak EkII’ deki özelliklere uymaları ve uygun olarak etiketlenmeleri halinde AB’de pazarlanabilir. Üye
devletler, 2004/42/EC sayılı Direktif ’in kapsadığı
ürünlerin VOC içeriklerini doğrulamak amacıyla
bir piyasa izleme sistemi kurmalıdır. Her bir üye
devlet, 2004/42/EC sayılı Direktif ’in hükümlerine uyulmasını sağlamakla sorumlu bir kurum be334   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

lirlemeli ve ihlaller için etkin, orantılı ve caydırıcı
cezaların bulunduğu bir sistem kurmalıdır.
Son olarak, 2004/42/EC sayılı Direktif ’teki
Tablo 1, 2010 yılı için sektöre ve kaynağa göre
VOC salımları tahminlerini içermektedir. Komisyon çalışmalarına göre, bu Direktif 2010 yılına
kadar VOC salımlarını her yıl 280 kilo-ton düşürmeye yardımcı olabilir.
2004/42/EC sayılı Direktif, Ek-I’ de belirlenen ve ürünlerin kendilerinde VOC azaltılması
kadar etkin olan salım sınırlama önlemlerini yürürlüğe koyan 1999/13/EC sayılı Direktif uyarınca yetkilendirilen VOC tesislerine münhasıran satılan boya ve verniklere uygulanmamaktadır. Bu
Direktif ayrıca 1999/13/EC sayılı Direktifi de değiştirmiştir. 2004/42 sayılı Direktif oto boya
ürünlerini de kapsadığı için, 1999/13/EC sayılı
Direktife ait Ek-I’ in kapsamından karayolu taşıtlarının boyanmasını (70/156/EEC sayılı
Direktif ’te tanımladığı şekliyle) kaldırmaktadır.
Ancak üye devletler, oto boya ürünlerindeki VOC
içeriğine ilişkin kısıtlamalara paralel olarak oto
boya ürünlerinden kaynaklı salımların kontrolüne
yönelik önlemler alma veya devam ettirme konusunda serbesttirler.
2004/42/EC sayılı Direktif, 30 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 20 Ekim 2005 tarihi itibarıyla uygulanması gerekmektedir.
2000/541 sayılı Karar, 1999/13/EC sayılı
Direktif ’in 6. maddesinde belirlenenlerden öte
bilgi toplama ölçütleri belirlemektedir. Bu ölçütler, ulusal planların değerlendirilmesi; 6. maddenin gerekliliklerine uyulduğunun kanıtlanması;
Direktif ’in diğer hükümlerine uyulduğunun kanıtlanması; ulusal planın yıllık salımlarda eşdeğer
azalmaya neden olacağının kanıtlanması ve plana
uyulduğunun doğrulanması konularında uygulanır. 2000/541/EC sayılı Karar ile ilgili temel yönler ve eylemler bu fişin sonunda belirtilmiştir.
Uçucu Organik Bileşikler Direktifi’nin uygulanması hakkında raporlamaya ilişkin anketle ilgili
2002/529/EC sayılı Komisyon Kararı, devletlerin
Direktif ’in uygulanması hakkında nasıl rapor verebileceği konusunda daha ayrıntılı destek sunmaktadır. Uygulama meseleleri raporlama ile ilgili
olduğundan, bu fişin raporlama ve ilgili planlama
ve izleme bölümlerinde ele alınmaktadır. Bu bölümde rehberlikle ilgili 14 maddelik bir anket tanımlanmaktadır ve Direktif ’in uygulanması ile ilgili konular da bu anket içerisinde yer almaktadır.
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Aralık 2007 tarihinde Komisyon, endüstriyel
salımlara ilişkin bir direktif teklifi hazırlamıştır.91
Bu teklif, yedi ayrı aracı tek bir yasal düzenleme
altında revize edip birleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu yedi araç; IPPC Direktifi, VOC Direktifi, üç
Titanyum Dioksit Direktifi, Büyük Yakma Tesisi
Direktifi ve Atık Yakma Direktifi’dir. Taslak direktif; endüstriyel tesislerin denetimi, izinlerin gözden geçirilmesi, uygunluğun raporlanması ve toprağın korunması hakkında asgari hükümler içermektedir. İzin verme, raporlama ve izleme gerekliliklerinin düzenlenmesi ve uygulamanın kolaylaştırılmasına yönelik üye devletler arasındaki işbirliğinin yenilenmesi, idari yükte yılda 105 ila 255
milyon avro tutarında bir azalmaya neden olacaktır. Taslak direktif, 2008-2010 yıllarını kapsayan
ve mevcut mevzuatın uygulanmasını desteklemeyi
amaçlayan bir IPPC Eylem Planı belirleyen 2007
tarihli Bildirim92 ile birlikte değerlendirilmelidir.

2. Üye Devletlerin Başlıca
Yükümlülükleri
2.1 Planlama
• Eğer belirli mevcut tesislere salım sınır değerlerini uygulamaya alternatif olarak seçilmişse, VOC’ların salımlarında eşdeğer
azalmaları sağlayacak bir ulusal planın tanımlanması ve uygulanması (1999/13/EC
sayılı Direktif (birleştirilmiş versiyon93), 5.
ve 6. maddeler).
• Bilginin toplanması, değerlendirilmesi ve
2000/541/EC sayılı Karar’da belirlenen ölçütleri dikkate alan ulusal planın uygulanmasından sorumlu bir ulusal makamın belirlenmesi (1999/13/EC sayılı Direktif,
birleştirilmiş versiyon, 6. maddenin 4.
paragrafı).

• Ürünlerin, VOC tavan değerlerine uygunluğunun sağlanmasından, AB pazarına sunulacak uygun ürünler için etiketlerin çıkarılmasından, 2004/42/EC sayılı Direktif ile
uyumun doğrulanmasından ve Komisyonun bunlardan haberdar edilmesini sağlayacak bir izleme programının oluşturulmasından sorumlu bir ulusal makamın belirlenmesi (2004/42 sayılı Direktif, 5. madde).
• 2007 ila 2010 arasında geçerli olmak üzere,
aşamalı olarak belirlenmiş VOC sınır değerlerinin doğrulanmasını sağlayacak bir
izleme sisteminin oluşturulması. Bu sistem, bu tarihlerden önce hali hazırda raflarda olan ürünlerin bir yıl daha pazarlanmasına izin vermelidir (2004/42/EC sayılı
Direktif, 3. maddenin 4. paragrafı ve 6.
madde).
• Yetkilendirmelerin verilmesi ve bağlayıcı
kuralların belirlenmesinde mevcut Komisyon rehberinin dikkate alınmasının sağlanması (1999/13/EC sayılı Direktif 7. maddenin 2. paragrafı).
•

Yetkili makamlar; raporlama ve ilgili bilgiye ulaşma veri tabanlarını, Uçucu Organik
Bileşikler Direktifi’nin uygulanmasına ilişkin raporlama anketiyle ilgili 2002/529/
EC sayılı Komisyon Kararı’nın raporlama
gereklilikleri ile bağlantılı olarak geliştirmelidir. Veri tabanları özellikle aşağıdaki
bilgileri izlemelidir:
• Direktif ’in kapsayacağı tesisler.
• Ruhsatlandırılan veya kayıtlı tesisler.
• Kaçak salım sınır değerleri ile ilgili olarak
5. maddenin 3. paragrafında bahsi geçen
derogasyonlar ve ayrıca muafiyetler.
• Ulusal planlar ve tesisler, ara ve nihai
salım azaltma hedefleri ve mevcut toplam salımlar.

91 Endüstriyel salımlara ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Teklifi (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü)
(Değiştirilmiş) [COM(2007) 843 nihai] [SEC (2007) 1679] [SEC (2007) 1682]
92 COM/2007/0843 nihai şu adreste bulunabilir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC 0843:EN:NOT
93 Birleştirilmiş versiyonu şu adreste bulunabilir: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:199
9L0013:20040430:EN:PDF. Ancak, 1999/13/EC ‘nin resmi versiyonuna başvurulması gerekebileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
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• Bütün işletmeler ve tesislere yönelik izleme ve uygunluk faaliyetleri.
• Uyumsuzluk örnekleri ve bunlara karşı
alınan önlemler.
• Salım azaltma planlarına katılım ve ilgili sonuçlar.

2.2 Düzenleme
• (2004/42 sayılı Direktif ’in Ek-I’ inde belirtilen belirli boya ve vernikler ve oto boya
ürünleri de dâhil olmak üzere) salım sınır
değerlerine uygunluk, azaltma planlarının
uygulanması ve/veya alternatif maddelerin
( 3, 4, 5. maddeler ve Ek-IIB) kullanımı da
dâhil olmak üzere, tesislerin, (ruhsatlandırma koşulları veya genel bağlayıcı kurallar
yoluyla) 1999/13/EC sayılı Direktif ’in gerektirdiği VOC salımlarını sınırlayacak önlemleri almasının sağlanması.
• Mevcut tesislerin ve (IPPC’ ye ilişkin)
2008/1/EC sayılı Konsey Direktifi’nin
kapsamadığı yeni tesislerin işletmeye geçmeden önce kayıt edilmelerinin veya Ruhsatlandırılmalarının ve Direktif ’in gerekliliklerini karşılayacak bir azaltma programı
uygulayan tesislerin yetkili makamlara bildirimde bulunmalarının (1999/13/EC sayılı Direktif, 3. madde) sağlanması.
• Köklü bir değişiklik geçiren mevcut tesislerin 1999/13/EC sayılı Direktif ’in gerekliliklerine uygunluklarının sağlanması
(1999/13/EC sayılı Direktif, 4. madde).
• Yetkili makamların, 1999/13/EC sayılı
Direktif ’te belirtilen standartlarla ilgili derogasyonlara, mevcut en iyi tekniklerin
kullanımı (1999/13/EC sayılı Direktif, 5.
madde) da dâhil olmak üzere yalnızca belirli koşullar doğrultusunda izin vermesinin sağlanması.
• Direktif ’e uygun olarak kabul edilen ulusal
hükümlerin ihlallerinde uygulanacak etkin, orantılı ve caydırıcı yaptırımların belirlenmesi ve uygulanmalarının sağlanması
(1999/13/EC sayılı Direktif, 14. madde ve
2004/42/EC sayılı Direktif, 10. madde).
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• Uygun olmamanın insan sağlığı için olası
bir tehlike oluşturması durumunda işletmenin durdurulması da dâhil olmak üzere
(1999/13/EC sayılı Direktif, 10. madde),
1999/13/EC sayılı Direktif ’in gerekliliklerine uyulmaması durumlarında uygun uygulatma eylemlerinin alınması.
• Ek-I’ de sayılan dekoratif boyalar ve oto
boya ürünleri alt kategorileri için, bu ürünlerin ancak 1 Ocak 2007 ve 1 Ocak 2010 tarihleri arasında uygulanan sınır değerleri bakımından Ek-II’ de belirlenen özelliklere uymaları ve en geç 30 Ekim 2005 tarihi itibariyle uygun etiket taşımaları halinde (2004/
42 sayılı Direktif, 3. ve 4. maddeler) Avrupa
Birliği sınırları içerisinde pazarlanmalarına
izin verilmesi için uygun idari ve düzenleyici
usullerin ve yasal şartların getirilmesi.
• Üye devletler, 1999/13/EC sayılı Direktif
tarafından kapsanan bir faaliyette kullanılmak üzere satılan boyalar, vernikler ve oto
boya ürünleri için, bu Direktif ’in 3 ve 4.
maddeleri uyarınca kayıt edilmiş veya ruhsatlanmış tesisler (2004/42 sayılı Direktif,
3. maddenin 2. paragrafı) bakımından
yukarıdaki gereklilikleri uygulamamayı
seçebilir.
• Ek’te yer alan değerleri aşan VOC içeriğine
sahip boya ve verniklerin, yetkili makamlar
tarafından özel bir tarihi ve kültürel değere
sahip olduğu tespit edilmiş olan binalar ve
klasik araçların restorasyonu ve bakımı için
kullanıldığı durumlarda(2004/42 sayılı
Direktif, 3. maddenin 3. paragrafı), sınırlı
miktarda satılması ve satın alınması için bireysel ruhsatların verilebilmesine yönelik
bir ruhsatlandırma sisteminin getirilmesi.
• 2004/42/EC sayılı Direktif ’in Ek- I’ inde
sayılan ve Ek- II’ de belirlenen azami VOC
içerikleri hakkındaki gereklilikleri karşılayan boya, vernik ve oto boya ürünlerinin;
ürünün ilgili alt kategorisini, ilgili VOC sınır değerlerini ve kullanıma hazır durumdaki ürünün azami VOC içeriğini gösteren
bir etikete sahip olmasının sağlanması
(2004/42/EC sayılı Direktif, 4. madde).
• 2000/541/EC sayılı Karar’ın hükümlerinin, VOC’larla ilgili ulusal planların değerlendirilmesinde uygulanacak ölçütlere uy-
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gunluğunun sağlanması. Aday ülkeler
2000/541/EC sayılı Karar’da belirlenen ölçütleri de dikkate alarak, ulusal planı uygulamaktan sorumlu bir yetkili makam belirlemelidir. Bu ölçütler şunları sağlamalıdır:
• Mevcut salımlarla ilgili ayrıntılı bilgi
sunmalıdır.
• Bir ulusal plan uygulanmasını gerekçelendirmelidir.
• Ulusal planın, Avrupa Birliği müktesebatı ve politikalarına ve uluslararası taahhütlere uygun olduğunu göstermelidir.
• İlk üç ölçüt karşılandığında, daha ayrıntılı ölçütleri dikkate almalıdır.
• Ulusal planın yalnızca mevcut tesislere
uygulanabileceğini göstermelidir.
• Ulusal planın bazı belirli faaliyetlere uygulanamayacağını, ancak diğer faaliyetlerin de dışlanmaması gerektiğini
tanımalıdır.
• Teklif edilen bir izleme mekanizması
belirlemelidir.
• 1999/13/EC sayılı Direktif ’in amaçlarının ölçülebilmesini sağlayacak bağlayıcı ara hedefler belirlemelidir.
• Planın kapsadığı faaliyeti/faaliyetleri
belirlemelidir.
• Salımları azaltacak spesifik faaliyetleri
belirlemelidir.
• Plandan etkilenecek tesislerin sayısını,
salımları ve toplam salım rakamlarını
belirlemelidir.
• Salımları azaltmak için uygulanacak
araçları tanımlamalı ve bunların nasıl
uygulatılacağını ve plana nasıl uygunluk
göstereceklerini ayrıntılandırmalıdır.
• VOC Direktifi’nin diğer ilgili hükümlerine uygun olmalıdır.
• Plandan etkilenen tesislerin 31 Ekim
2007 tarihi itibariyle kayıt altına alınmasını sağlayacak mevcut veya uygulanması düşünülen önlemleri tanımlamalıdır.

sağlamak üzere
belirlemelidir.

atılan

adımları

• Etkilenen tesislerin planın öngördüğü
salım standartlarına uygun olmasını
sağlamak üzere alınacak önlemleri
belirlemelidir.
• Diğer üye devletlerin VOC Direktifi’nin, 6. maddesine uygunluğu nasıl
sağladıklarını belirtmelidir.
• Toplumun, plan kapsamındaki tesisler
hakkındaki bilgiye erişimini sağlamak
üzere alınan ve alınacak önlemleri
tanımlamalıdır.
• Mevcut salımlar ve plana göre beklenen
salım çıktıları temel alındığında, planın
yıllık salımlarda bir azalmaya neden
olacağını göstermelidir.
• Plana göre belirlenen tesisleri ve bu tesislerin faaliyetlerini içeren bir listenin
sunulması da dâhil olmak üzere, plana
uygunluğu sağlamak üzere kullanılacak
ölçütleri tasarlamalıdır.
• Planı uygulamakla sorumlu yetkili makamı belirlemelidir.
• Yetkili makamın, zaman çizelgelerini
nasıl belirleyeceğini ve bu çizelgeleri nasıl izleyeceğini belirtmelidir.
• Plana dâhil edilen tesislerin kayıtlarının
yetkili makam tarafından nasıl tutulacağını ve hangi ayrıntıların bu kayıtlara
dâhil edileceğini belirtmelidir.
• İzleme, raporlama ve plana uyulduğunu göstermeye yönelik yöntemler
belirlemelidir.
• Temsili veri ve yöntemlerin kullanımı
da dâhil olmak üzere, plandan etkilenen
bütün tesisler için bir salım envanteri
oluşturmalı ve Komisyon’a sunmalıdır.
• Planın, planın hedeflerinin ve plan kapsamındaki diğer bilgilerin kamuoyunun erişimine nasıl sunulabileceğini tanımlamalıdır.

• Etkilenen tesislerin 8. maddede belirtilen izleme gerekliliklerini karşılamasını
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2.3 İzleme
• Yetkili makamların 1999/13/EC sayılı
Direktif ’e uyulduğunu doğrulayabilmesini
sağlayacak verilerin, tesis işletmecileri tarafından bu makamlara sağlanmasını gerektirir (1999/13/EC sayılı Direktif, 8. maddenin 1. paragrafı).
• 1999/13/EC sayılı Direktif ’e uygunluğun
sağlanması için sürekli izlemenin yapılmasını veya gerek görüldüğü üzere düzenli ölçümlerin yapılmasını sağlar (1999/13/EC
sayılı Direktif, 8. madde).
• Salım sınır değerlerine uygunluğun, yetkili
makamları tatmin edecek şekilde kanıtlanmasını ve 1999/13/EC sayılı Direktif ’te
belirlenen standartlar uyarınca doğrulanmasını sağlar (1999/13/EC sayılı Direktif,
9. madde).
• AB pazarında serbest dolaşımına izin verilen
boyalar, vernikler ve oto boya ürünlerinin,
VOC konsantrasyonları için belirlenen sınır
değerlerine uymasını ve uygun biçimde etiketlenmesini sağlamaya ilişkin 2004/42/EC
sayılı Direktif ’e uygunluğun doğrulanması
amacıyla bir izleme programı kurar
(2004/42/EC sayılı Direktif, 6. madde).
• 2002/529/EC sayılı Komisyon Kararı’nın
anketle bağlantılı raporlama amaçlarına
yönelik olarak; izleme ve uyum faaliyetlerini, veri tabanı geliştirme ve güncelleme süreçlerine bağlar.

2.4 Raporlama ve Bilgi Sağlama
• 2002/529/EC sayılı Karar’ın uygulanmasıyla bağlantılı olarak, üye devletler ve aday ülkeler tarafından cevaplandırılması gereken
anketin temel öğeleri aşağıda belirtilmiştir:
• Yetkilendirme ve kayıt sistemlerinin
kurulması için gereken mevzuatın genel
bir tanımı.
• Raporlama döneminde kayıtlı mevcut
tesisler ve raporlama dönemi süresince
kayıt olan veya yetkilendirilen tüm tesisler de dâhil olmak üzere, Ek-II (20
kategori) tesislerinin tahmini sayısı.
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• 5. maddede ifade edilen Direktif ilkelerine uygunluğun sağlanması için gereken
idari hükümler de rapora konmalıdır.
• Ek-IIB azaltma planını kullanan mevcut yetkilendirilmiş veya kayıtlı tesislerin sayısı belirtilmelidir.
• Kaçak salım sınır değerlerinin uygulanması ile ilgili derogasyonlar ve yanı sıra
teknik ve ekonomik fizibilite ile ilgili
eksiklikler belirtilmeli ve insan veya
çevre sağlığı bakımından ciddi risklerin
hesaba katılması gerekliliği de dikkate
alınmalıdır. Teknik ve ekonomik fizibilite etmenleri ve mevcut en iyi tekniklerin kullanılması ihtiyacı da dikkate alınarak, 5. maddede (3b) bahsedilen muafiyetler açıkça belirtilmelidir.
• Ara hedeflerle karşılaştırmaları da içerecek şekilde; kapsanan tesislerin sayısı,
toplam salım ve salım azaltma hedefleri
de dâhil olmak üzere ulusal planlar.
• 7. maddenin 1. paragrafı ile ilgili ikamelerin – yetkilendirme ve genel bağlayıcı
kuralların oluşturulması ile ilgili olarak
– nasıl ele alındığı açıkça belirtilmelidir.
• İşletmelerin yıllık raporlama yükümlülükleri ile ilgili olarak, işletme ve tesislerin raporlama aksaklıkları belirtilmelidir.
• Direktif ’in gerekliliklerin ihlal eden işletmelerin sayısı gibi Direktif ’e uymama
etmenleri, ihlalleri düzeltmek için alınan önlemler ve yetkilerin askıya alınması ve iptali kayıt altına alınmalıdır.
• Atık gazlardaki salım sınır değerleri, kaçak salım değerleri ve toplam salım değerleri ile ilgili uygunluk çalışmalarından belirli örnekler ve saha denetim uygulamaları veya bunların ikameleri
belirtilmelidir.
• Azaltma programlarının, Ek-II’ de belirtilen salım sınır değerlerine yakın değerlere ulaşmasını sağlayacak önlemlere
ve bu tür programlar ile ilgili genel deneyime bu raporlarda yer verilmelidir.
Ek-IIB-(2) azaltma programları için,
yıllık referans salım hedefinin hesaplanması ile ilgili usul ve uygulamaların ra-
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porlanması yükümlülüğü bulunmaktadır. Hedef salım ile uygunluğu sağlayacak uygulamalar raporlanmalıdır.
• İşletmelerin, çözücü yönetimi planlarına uygunluğu raporlanmalıdır.
• Halkın bilgiye erişimini (12. madde)
sağlayacak uygulamalar açıklanmalıdır.
Üye devletler ayrıca aşağıdaki konularda da
Komisyon’a rapor sunmalıdır:
• Direktiflerin uygulanması (1999/13/
EC sayılı Direktif, 11. madde;
2004/461/EC sayılı Karar; 2004/42/
EC sayılı Direktif, 14. madde).
• VOC salımlarını azaltmaya yönelik
ulusal planlar ve bunları destekleyen
belgeler, hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere alınan tüm düzeltici önlemler (1999/13/EC sayılı Direktif, 6.
madde).
• Ulusal hükümlerin ihlali halinde uygulanabilecek yaptırımlar ve takip eden
değişiklikler (1999/13/EC sayılı Direktif, 14. madde).

yetkili makamı 30 Nisan 2005 tarihi itibarıyla
Komisyon’a bildirmek zorundadır (2004/42/EC
sayılı Direktif, 5. madde).
Üye devletler, 2004/42/EC sayılı Direktif ’le
uyumu doğrulayacak izleme programının sonuçlarını ve 3. maddenin 3. paragrafına uygun olarak
ruhsatlandırılan ürünlerin kategorilerini ve miktarlarını raporlamalıdır. İlk raporlar 30 Ekim
2005 tarihi itibarıyla sunulmalı ve bundan sonra
her beş yılda bir rapor sunulmalıdır (Bir sonraki
rapor tarihi 30 Ekim 2010’dur). Üye devletler ayrıca Komisyon tarafından talep edilmesi halinde
yıllık verileri de sunmalıdır (2004/42/EC sayılı
Direktif, 7. madde).
2008/50/EC sayılı yeni ortam havası
Direktifi’ne göre üye devletlerin, 2008/50/EC sayılı Direktif ’in 22. maddesinin 1. paragrafı (Bu
hüküm, çeşitli kirleticiler için belirlenmiş belirli sınır değerlerinin uygulanmasıyla ilgili geçici derogasyon veya muafiyet talebi olasılığı ile ilgilidir) uyarınca sağlanacak bilgiler çerçevesinde 1999/13/
EC sayılı Direktif ’in uygulanmasına ilişkin rapor
sunmaları gerektiği de unutulmamalıdır.

• Uygulama (1999/13/EC sayılı Direktif,
15. madde).

3. Uygulama Rehberi

• Direktifler kapsamında kabul edilen
ulusal hukuk ana hükümlerinin metinleri ile birlikte aktarım (1999/13/EC
sayılı Direktif, 15. madde).

3.1 Düzenleme

• Etkin, orantılı ve caydırıcı cezalara
ilişkin kuralları belirleyen ulusal hükümler (2004/42/EC sayılı Direktif,
10. madde).
Ruhsatlandırma başvuruları, ruhsatlandırma
hakkında yetkili makamların verdiği kararlar, kayıtlı ve yetkilendirilmiş faaliyetlerin listesi, salım
izleme sonuçları ve Komisyon’a gönderilen uygulama raporları da dâhil olmak üzere belirli bilgilerin halkın erişimine açık olması sağlanmalıdır (Bu
yükümlülük, 90/313/EEC sayılı Çevresel Bilgiye
Erişime İlişkin Konsey Direktifi’nde belirlenen
kısıtlamalara tabidir(11. ve 12. Maddeler)) (Bu
Direktif ’in, 2003/4/EC sayılı Direktif ile güncellenmiş olduğunu dikkate alınız).
Üye devletler, 2004/42/EC sayılı Direktif ’in
gerekliliklerine uyum sağlamak için belirledikleri

1999/13/EC
ve
2004/42/EC
sayılı
Direktifler’in uygulanmasını sağlayacak yetkili
makamların düzenleme, denetim ve izleme faaliyetlerini, ulusal salım tavan değerlerini getiren
2001/81/EC sayılı Direktif ve ilgili kardeş Direktifler de dâhil olmak üzere hava salım mevzuatının
uygulanmasından sorumlu makamlarla yakın eş
güdüm içinde yürütmesi, maliyet açısından uygun olacaktır. Ayrıca her ruhsatlandırma usulü,
IPPC Direktifi ve benzeri direktifler kapsamındaki diğer ruhsatlandırma usulleriyle aynı doğrultuda ve eş güdüm içinde olmalıdır.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   339  

ÖNEMLİ AB ÇEVRE DİREKTİFLERİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖNERİLERİ - HAVA KALİTESİ MEVZUAT

ÜYE DEVLETLERDE 2004/42/EC SAYILI DİREKTİF’İN UYGULANMASI VE MEVZUAT YAKLAŞIMI
TERCİHLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
Birleşik Krallık’ın 2005 tarihli Boyalar, Vernikler ve Oto Boya Ürünlerindeki Uçucu Organik Bileşiklere ilişkin
Tüzüğü, 2004/42/EC sayılı Direktif’in yükümlülüklerine uygun olarak çıkarılan ve dekoratif boyalar, vernikler
ve oto boya ürünlerinin içerdiği azami çözücü sınır değerlerinin teknik özelliklerini belirleyen bir yasal belgedir.
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren, imalatçıların sadece bu çözücü sınırlarını karşılayan kullanıma hazır ürünleri
satmalarına izin verilecektir.
Birleşik Krallık Hükümeti Direktif’in uygulanmasıyla ilgili olarak 1 Nisan - 27 Haziran 2005 tarihleri arasında;
aralarında endüstri kolları, ürün imalatçıları ve perakendecileri, çevre organizasyonları, tarihi binaların ve
taşıtların korunmasıyla ilgilenen organizasyonlar ve yerel makamların da bulunduğu 300’ün üzerinde paydaşa
danışmıştır. (Danışılanların tam listesi için bkz: http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/vocs-transpose/
consultlist.htm)
Birleşik Krallık, tarihi binaların ve araçların aslına uygun restorasyonunda ve bakımında “eski tarz” boyaların
sınırlı miktarda sürekli kullanımına izin veren derogasyondan faydalanmayı tercih etmiştir. Bu, ya doğrudan
uygulama tüzükleriyle ya da Birleşik Krallık örneğinde olduğu gibi derogasyonun uygulanmasına yönelik ayrı
tüzüklerle yapılabilir.
Birleşik Krallık, 2004/42/EC sayılı Direktif’in uygulanmasının uygun maliyetli olmasını, ulusal önlemlerin
potansiyel etkilerini/sonuçlarını ve bütün büyük paydaşlarca kabulünü sağlamak bakımından, eşitlik
meselelerini de dikkate alarak üç ana seçenek belirlemiştir:
Seçenek 1-2: CEPE Aşama I ve II Gönüllü Anlaşmasının uygulanması - 2007 ve 2010 için önerilen sınır değerler.
Bu seçenek, çözücü bazlı boya ürünlerinden su bazlı ürünlere hâlihazırda ciddi bir yönelim varken, Avrupa
Birliği Mevzuatı’nın kabul edilmemiş olması halinde neler olabileceğini göstermektedir. Avrupa Boya
İmalatçıları Birliği (CEPE) ulusal üyelerinden, ürün temelli bir “Dekoratif Boyalar Direktifi”ne gönüllü bir şekilde
uymalarını istemiştir. Britanya Kaplama Federasyonu’nun (BCF) 26 üyesi bu gönüllü anlaşmayı 1998 yılında
kabul etmiştir. BCF’ ye üye olmayan ancak Direktif’te belirlenen VOC sınır değerlerini kabul etmesi gereken
beş veya altı küçük şirket bulunmaktadır.
CEPE, gönüllü anlaşmasının birinci aşaması için, Direktif’in 2007 yılı sınır değerlerine denk gelen sınır değerler
önermiş ve Birleşik Krallık’ta birinci aşama neredeyse tümüyle karşılanmış olmasına rağmen; CEPE’nin
Aşama II önerileri daha gevşektir. Dahası, Birleşik Krallık, yasal yaklaşımın tüm Avrupa sektörü çapında
eşitliği sağlayacağı yönünde tavrını ortaya koymuştur. Bu seçeneğin, Birleşik Krallık’a VOC değerlerinin
azaltılmasından daha az fayda sağlayacağı sonucuna da varılmıştır.
Seçenek 3: Ürünler için Direktif’te belirtilen sınır değerlerin uygulanması.
Bu seçenek, Birleşik Krallık’ın, Direktif’in Aşama I ve Aşama II’ den kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen
yerine getirmektedir. Birleşik Krallık, VOC değerlerinin azaltılmasını; bu seçeneği ve bu seçeneğin maddi
faydalarını uygulayarak ve mümkün olduğunca bunlara ek faydalar ekleyerek sağlamıştır.

Aday ülkelere, Büyük Yakma Tesisleri Direktifi de dâhil olmak üzere, bu yeni mevzuat parçasının kapsamına girecek olan yedi direktifle ilgili
çerçevelerin ve getirilecek kanuni ve idari hükümlerin planlanması ve kabulü süreçlerinde, endüstriyel salımlara ilişkin taslak direktiften yararlanmaları tavsiye edilmektedir. Bunun, endüstriyel
salımlara izin verilmesi, salımların raporlanması
ve izlenmesi bakımından idari ve mali kaynaklardan tasarruf etme konusunda büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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3.2 İzleme ve Uygulatma
2004/42/EC sayılı Direktif ’in 6. maddesi, üye
devletlerin Direktif ’e uyulduğunu doğrulayacak
bir izleme sistemi kurmalarını gerektirir. Bu izleme sisteminin etkin ve caydırıcı yaptırımlara bağlanması ve hatta idari maliyetleri azaltmak için işletmelere belirli bir düzeyde kendi kendine düzenleme yükümlülüğü getirilmesi önerilmektedir.
Ancak bu tür bir kendi kendine düzenlemenin
uygulandığı yerlerde, uygunsuzluk durumlarına
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karşı uygulanan yaptırımların katı olması büyük
önem taşımaktadır.

4. Maliyetler
Direktiflere uyum sağlamakla ilgili ortaya çıkacak maliyetlerin büyük bölümü işletmeler ve sanayi tarafından karşılanmalıdır. Bunlar, faaliyetlerinin ve ürünlerinin VOC sınır değerlerine uygunluğunu sağlamak için gerekli yatırımları yapmalıdır. Boya ve vernik üreticileri, VOC’ları diğer
daha az zararlı maddelerle ikame edecek gerekli
adımları atmalıdır.
Ancak, 1999/13/EC ve 2004/42/EC sayılı
Direktifler’in uygulanması ile bağlantılı çeşitli
maliyetler bulunmaktadır. Bu maliyetlerin birçoğu, idari usuller ve izleme sistemi ile ilgilidir. Bu
maliyetlerden bazıları şunlardır:
• 1999/13/EC sayılı Direktif ’in kapsadığı
tesisler ve nokta kaynaklara yönelik bir yetkilendirme usulünün tasarlanması ve idaresi ile ilgili maliyetler.
• 2004/42/EC sayılı Direktifin Ek-I’ inde
listelenen ürünlerin VOC azami konsantrasyonlarını karşılamasının sağlayacak bir
düzenleyici sistemin kurulması ile ilgili
maliyetler.

• Bir izleme programının tasarlanması ve uygulanması ile ilgili maliyetler.
• VOC azami değerlerine uyan boya ve verniklerin uygun şekilde etiketlenmesinin ve
bu değerlere uymayan veya uygun etiketlenmeyen ürünlerin Avrupa Birliği pazarına sunulmasına izin verilmemesinin sağlanması için gerekli bir düzenleyici ve idari
sistemin kurulması ile ilgili maliyetler.
• 2004/42/EC sayılı Direktif uyarınca, zorunlu olan raporlamaya yönelik veri toplama ve işleme ile ilgili maliyetler.
• Etiketleme sisteminin idaresi ile ilgili
maliyetler.
Bu Direktif ’in uygulanmasının, üye devletler
ve sanayi sektörleri için yalnızca maliyetlere değil,
eşit derecede vurgulanması gereken faydalara yol
açacağı da dikkate alınmalıdır. Örneğin, Birleşik
Krallık, ulusal VOC salımındaki düşüşlerin faydaları ve bunun insan sağlığı ve çevre vs. üzerindeki
etkileri bakımından 2004/42/EC sayılı Direktif ’in
getirdiği kazanımların altını çizmektedir. Birleşik
Krallık’ta ülke içinde Direktif ’ten sağlanan kazanımların 2010 yılında 0,7 milyon ila 26 milyon
sterlin olması tahmin edilmektedir.

ÜYE DEVLETLERİN 2004/42/EC SAYILI DİREKTİF’İN MALİYET SONUÇLARI HAKKINDAKİ TAHMİNLERİ
Birleşik Krallık tarafından yayımlanan bir raporda94 2004/42/EC sayılı Direktif’in uygulanması ile ilgili ana
maliyetlerin sanayiden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Direktif’in aktarılması halinde, 32 Birleşik Krallık
boya imalatçısının her birinin, 0,25 milyon sterlini yatırım maliyeti ve 1,25 milyon sterlini işletme maliyetleri
olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyon sterlin maliyetle karşılaşacağı hesaplanmaktaydı. Bir çözücü imalatçısı
ve reçine imalatçısı için maliyetler sırasıyla 0,57 milyon ve 1,58 milyon sterlin olarak tahmin edilmektedir. Oto
boya sektöründeki küçük bir imalatçı için ortalama yıllık maliyet 604 sterlindir. Bu rakamın 493 sterlini yatırım
maliyetleri ve 111 sterlini işletme maliyetleridir.
Her ne kadar devletin izleme ve raporlama yükümlülükleri için gereken harcamalar tam olarak
hesaplanmadıysa da, bunların asgari idari maliyetler olacağı tahmin edilmekteydi. Bunun yanı sıra, hükümet,
yerel makam düzenleyicilerine düzenleme ile ilgili bütün maliyetleri karşılayacak şekilde masrafların geri
ödenmesini sağlamak için, bir azaltılmış düzenleyici ücretler sistemi getirdi. Ancak ücret düzeyinin ya 12 ya da
18 ay sonra yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. 1999/13/EC sayılı Direktif’in uygulanması ile ilgili maliyetler
daha fazla boyutta olacaktır; ancak burada da maliyetlerin büyük bölümünün sanayi tarafından karşılanması
beklenmektedir. Aşağıdaki tabloda değişik uygulama seçenekleri için Birleşik Krallık’ın fayda ve maliyet
tahminleri gösterilmektedir.

94 2773 sayılı Boya, Vernik ve Oto Boya Ürünleri Uçucu Organik Bileşenler 2005 Tüzüğü için Açıklayıcı Memorandum.
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FARKLI UYGULAMA SEÇENEKLERİ İÇİN FAYDA VE MALİYET ÖZETLERİ
2010’da Birleşik Krallık’ta Faydalar (1.000 sterlin)

Birleşik Krallık yıllık maliyet tahminleri (1.000
sterlin)

Birleşik Krallık VOC azaltımından

Birleşik Krallık ve AB VOC azaltımından

Seçenek 1

Hesaplanmadı

Hesaplanmadı

3.680 (Gönüllü inisiyatife
bağlı Aşama I’ de ortaya
çıkmıştır)

Seçenek 2

695-24.505

Hesaplanamaz

76.810

Seçenek 3

747-26.355

2.266-89.692

80.580

Seçenek 4 (tercih edilen seçenek)
(VR deregülasyon önlemlerini de
içerir)

3.123-28.731

4.642-92.068

80.580

Aday ülkelere, Büyük Yakma Tesisleri
Direktif ’i de dâhil olmak üzere, bu yeni mevzuat
parçasının kapsamına girecek olan yedi direktifle
ilgili çerçevelerin ve getirilecek kanuni ve idari hükümlerin planlanması ve kabulü süreçlerinde, endüstriyel salımlara ilişkin taslak direktiften95 yararlanmaları tavsiye edilmektedir. Bunun, endüstriyel salımlara izin verilmesi, salımların raporlanması ve izlenmesi bakımından idari ve mali kaynaklardan tasarruf etme konusunda büyük fayda
sağlayacağı düşünülmektedir. Komisyon tarafından Aralık 2007 tarihinde sunulan ve yedi direktifi aynı hukuki çerçeve altında bir araya getirme-

yi amaçlayan endüstriyel salımlara ilişkin taslak
direktifin hem kamu yönetimi hem de sanayi açısından maliyetleri düşürmesi beklenmektedir. Örneğin; Avrupa Birliği çapında zararlı endüstriyel
salımları azaltmak için bir yol olarak “Mevcut En
İyi Tekniker”in kullanımı hedeflenmekte ve bunun çevre ve insan sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olması amaçlanmaktadır. Bunun yanı
sıra, izin verme, raporlama ve izleme yükümlülüklerinin düzenlenmesi ve üye devletler arasındaki
işbirliğinin, uygulamayı basitleştirmek üzere yenilenmesi sayesinde gereksiz idari yükte yıllık 105
ila 255 milyon avro düşüş gerçekleşecektir.

95 2773 sayılı Boya, Vernik ve Oto Boya Ürünleri Uçucu Organik Bileşenler 2005 Tüzüğü için Açıklayıcı Memorandum.

342   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

ÖNEMLİ AB ÇEVRE DİREKTİFLERİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖNERİLERİ - ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI

Atık Yönetimi Mevzuatı
Atıkların Depolanması Direktifi
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ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI:
Düzenli Depolama
Direktifi
Resmi Adı:
Atıkların düzenli depolanmasına ilişkin Konsey Direktifi (99/31/EC) (OJ 182, 16.7.99),
(EC)1882/2003 sayılı Tüzük ile değişik.

(dolayısıyla belirtilen ilk politika amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak) için çalışmaktır.
(EC)1882/2003 sayılı Tüzük yalnızca, belirli
komiteler tarafından desteklenen Komisyon iç
usulleri ile ilgilidir.

1. Ana Amaç ve Hükümlerin
Özeti:

2. Üye Devletlerin Başlıca
Yükümlülükleri

Bu Direktif ’in esas amacı, atıkların depolanmasının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve insan sağlığı üzerinde oluşturacağı riskleri engellemek veya azaltmak için önlemler, usuller ve rehberlik sunmaktır. Direktif bu hedefe ulaşmak için
üye devletlere; atıkları depolamadan önce işleme
tabi tutmak, birleşik tasfiyeyi aşamalı olarak (tehlikeli atıkların tehlikeli olmayan atıklarla karışması) ortadan kaldırmak ve alanın kapatılması ve
sonrasındaki bakım üzerinde kontrol sağlamak da
dâhil olmak üzere bir dizi önlem alma zorunluluğu getirmektedir. Önemli olan bir başka nokta da
kirleten öder ilkesinin iki önemli yolla hayata
geçirilmesidir:
i. Atık deposu işletmecisine, atık deposu ile
ilgili ve atık deposundaki işlemler süresince
mali güvence sağlama zorunluluğunun getirilmesi.
ii. İşletmeci harçlarının, atık depolama alanının kurulması, işletilmesi, kapatılması ve
sonrasında bakımı ile ilgili bütün maliyetleri kapsamasının sağlanması.
Bu Direktif ’in ana politika amaçları; üye devletleri ve işletmecileri, (halk da dâhil olmak üzere)
atık yönetimini, atık hiyerarşisinde daha üste çıkarmaları için teşvik etmek ve dolayısıyla özellikle atık
depolanması yolu ile nihai tasfiye isteğini ve ihtiyacını azaltmak ve atığın depolanması ile ilgili daha
“gerçek” maliyetler ve daha fazla şeffaflık yaratmak

2.1 Planlama
• Depolara giden biyoçözünebilir kentsel
atıkların miktarının belirlenen hedefleri
karşılayacak şekilde azaltılmasını sağlamaya yönelik bir ulusal stratejinin hazırlanması ve uygulanması (5. madde).
• Depolama alanlarının, alanda tasfiye edilecek atığın türüne göre sınıflandırılması (4.
madde).
• Mevcut atık depolama alanlarının gözden
geçirilmesi ve tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tasfiyesi için ihtiyaç duyulacak yeni atık
depolama alanlarının değerlendirmeye
alınması ve özel tehlikeli atıkların tasfiyesi
ile ilgili kapasite artırımı ihtiyacına yönelik
planlama yapılması (4, 5 ve 6. maddeler).
• Direktif ’in belirli hükümlerinden muaf
olabilecek adalarda ve izole yerleşim alanlarındaki atık depolama alanlarının belirlenmesi (3. madde).
• Mevcut atık depolama alanları için iyileştirme planları (8 ila 14. maddeler) hazırlanmasının, bunların gözden geçirilmesinin ve yeni düzenleyici kontrollerin uygulanmasının sağlanması.
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2.2 Düzenleme
• Atık depolama alanlarının, belirlenmiş
standartlar doğrultusunda konumlandırılmasının, kurulmasının ve işletilmesinin
sağlanması (8 ila 14. maddeler ve Ek-I).
• Belirli atık çeşitlerinin atık depolama alanlarına kabul edilmemesinin ve atıkların
yalnızca, denetleme ve belgeleme usulleri
de dâhil olmak üzere belirlenen ölçütlere ve
usullere uygun olması halinde kabul edilmesinin sağlanması (5, 6 ve 11. maddeler
ve Ek-II). 2003/33/EC sayılı Komisyon
Kararı bu amaçla; atıkların atık depolarına
kabul edilmesine yönelik usuller, farklı atık
depolama çeşitleri için kabul ölçütleri ve
kullanılacak örnekleme/test yöntemleri ortaya koyar.
• Atıkların, atık kabul ölçütlerini karşılayabilmesi amacıyla seyreltilmesinin yasaklanması (5. madde).
• Atık deposu izinleri için başvuruların, belirlenmiş asgari bilgileri içermesinin sağlanması (7. madde).
• Belirli koşullar sağlanmadıkça, atık deposu
izinlerinin verilmemesinin sağlanması. Bu
koşullar aşağıdaki gereklilikleri içermelidir:
• Atık depoları teknik açıdan yetkin kişiler tarafından yönetilmelidir.
• Alanın yönetimi ve sonrasında bakımı
için yeterli mali güvence sağlanmış
olmalıdır.
• Atık deposu projesi, Atık Çerçeve
Direktifi’nin (2006/12/EC) (8. ve 9.
maddeler) gerekliliklerini uygulamak
için geliştirilen ilgili ulusal atık yönetimi planlarına uygun olmalıdır.
• Mevcut atık depolama alanlarının işletmecilerine alanlar için iyileştirme planları hazırlama yükümlülüğünün getirilmesi.
• Sunulan iyileştirme planlarına dayanarak,
mevcut atık depolama alanlarının işletilmeye devam edip etmeyeceğine karar verilmesi
ve devam etmesi doğrultusunda izin verilmeyen alanların kapatılması (14. madde).
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• İşletmeye devam etmesine izin verilen alanların Direktif ’in yükümlülüklerini en kısa
zamanda, ancak her koşulda belirlenen son
tarihten önce, karşılamalarının sağlanması
(14. madde).
• İzinlerin asgari olarak, Direktifçe belirlenen bilgileri içermesinin sağlanması.
• Atık depolama alanlarının işletmecilerinden atıkların atık depolarında tasfiyesi için
alınan asgari ücretlerin; mümkünse mali
güvence sağlanması ile ilgili maliyetler ve
kapatma ile sonrası bakımın tahmini maliyetleri de dâhil olmak üzere, alanın kurulması ve işletilmesi ile ilgili tüm maliyetleri
kapsamasının sağlanması (10. madde).
• Atık depolama alanları işletmecilerine, tasfiye edilmek üzere alana kabul etmedikleri
atıkları yetkili makama haber verme zorunluluğunun getirilmesi (11. madde).
• Atık depolama alanlarının ancak, yetkili
makam tarafından denetleme ve kontrolü
de içeren, belirlenmiş kapatma usullerine
uygun olarak kapatılmasının sağlanması
(13. madde).

2.3 İzleme ve Uygulatma
• Atık depolama alanlarına giden kentsel
atıkların miktarını ve bunların içindeki biyoçözünebilir atık oranlarını izlemeye yönelik sistemlerin oluşturulması (5. madde).
• Aşağıdaki yerlerde denetimlerin yapılması:
• İzin koşullarına uygunluğun sağlanması amacıyla, tasfiye işlemlerinin başlaması öncesinde yeni atık deposu alanlarında (8. madde).
• Yalnızca tehlikeli olmayan yerel atıkların kabul edilmesini sağlamak amacıyla, adalardaki ve izole yerleşimlerdeki
muaf tutulmuş atık deposu alanlarında
(11. madde) .
• Direktif ’in ilgili hükümlerine uygunluğu ve daha sonra atık depolama izni
doğrultusunda devam eden faaliyetlerin
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koşullara uygunluğunu sağlamak amacıyla, mevcut atık deposu alanlarında.

da ulusal stratejinin uygulanması (5.
madde).

• Atık deposu iznine sahip işletmecilere, tasfiye edilen atıkların çeşitleri, miktarları ve
izleme programlarının sonuçları konusunda en azından yıllık rapor verme yükümlülüğünün getirilmesi (9. madde).

• Uygulamanın raporlanmasına yönelik
bir anketle ilgili 2000/738/EC sayılı
Komisyon Kararı’nda belirlenen formata uygun olarak her üç yılda bir (15.
madde), Direktif ’in uygulanması.

• Muaf tutulan alanlar da dâhil olmak üzere,
atık depolama alanlarında toplanan atıkların miktarları ve özellikleri hakkında tutulacak bir kayıt zorunluluğunun getirilmesi
(11. madde).

• Direktif ’e uyum için alınan önlemler
(18. madde).

• Atık depolama alanlarının işletmeye açık
oldukları dönemde asgari kontrol ve izleme
usullerinin takip edilmesinin, sonuçların
yetkili makama raporlanmasının ve yetkili
makam tarafından gerekli görülmesi halinde düzeltici önlemlerin alınmasının sağlanması (12. madde ve Ek-III).
• Bir atık depolama alanının, (belirlenen
usullere uygun olarak) kapatılmasının ardından, yetkili makam tarafından talep edilen süre boyunca işletmecinin; alanın bakımı, izlenmesi ve kontrolünden sorumlu olmasının sağlanması (13. madde ve Ek-III).
• Kontrol ve izleme usullerinden elde edilen
sonuçların analizinin, yetkili laboratuarlar
tarafından kalite kontrolüne tabi tutulmasının sağlanması (12. madde).

2.4 İletişim ve Raporlama
• Talep edilmesi durumunda, ulusal ve Topluluk istatistik makamlarına, atık depolama alanlarına giden atıkların miktarı ve
türü ile ilgili veriler ve izin başvurularında
verilmiş olan bilgilerin ayrıntıları da dahil
olmak üzere, bilgilerin sunulması (5, 7. ve
11. maddeler)
• Komisyon’a aşağıdaki konulara ilişkin rapor sunulur:
• Muaf tutulan adalar ve izole yerleşimlerin listesi (3. madde).
• Atık depolama alanlarına giden biyoçözünebilir atıkların azaltılması konusun-

• Direktif kapsamında kabul edilen ulusal hukuk ana hükümlerinin metinleri
ile birlikte aktarım (18. madde).

2.5 Ek Hukuki Araçlar
Düzenli Depolama Direktifi’nin uygulanmasında, bu Direktif ’le ilgili diğer birkaç hukuki belge de dikkate alınmalıdır. Bunlar:
• Atık Çerçeve Direktifi (2001/12/EC;
91/156/EEC sayılı Konsey Direktifi ile
değişik).
• Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC;
91/689 sayı ile değişik).
• Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC).
• Ömrü Tamamlanmış Araçlara ilişkin Direktif (2000/53/EC sayılı Direktif;
2002/525/EC, 2005/437/EC ve 2005/438/
EC sayılı Kararlarla değişik).
• Elektronik ve Elektrik Ekipman Atıkları
Direktifi (2002/96/EC).
• Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC)
Direktifi (2008/1/EC) (Bkz. El Kitabı; 7.
Bölüm).
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi
(85/337/EEC, 97/11/EC ve 2003/35/EC
ile değişik) (Ayrıca bkz. Belirli plan ve programların
değerlendirilmesine
ilişkin
2001/42/EC sayılı SEA Direktifi) (Bkz. El
Kitabı; 2. Bölüm).
• Çevresel Sorumluluk Direktifi (2004/35/
EC) (Bkz. El Kitabı; 2. Bölüm).
• Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) (Bkz.
El Kitabı; 5. Bölüm).
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• Atıkların Taşınımı’na ilişkin Tüzük ((EC)
1013/2006).

3. Uygulama

• Atıkların Taşınımı’na ilişkin Tüzük ((EC)
1013/2006, 1379/2007 sayılı Tüzük ile
değişik).

3.1 Temel Görevler

• Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/
EC) (Bkz. El Kitabı; 2. Bölüm).
• Depolama tesislerine kabul edilecek atıklara
yönelik ölçüt ve yöntemleri belirleyen
2003/33/EC sayılı Komisyon Kararı.
• Belirli tehlikeli maddelerin su ortamına deşarjına ilişkin Direktif (2006/11/EC) (Bkz.
El Kitabı; 5. Bölüm).
• Bir Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı
oluşturan (EC) 166/2006 sayılı Tüzük.

Bu Direktif: atık depolama alanlarının tasarımına ve işletilmesine yönelik teknik koşullar,
alanların izlenmesi ve kapatılması ve depolanacak
atıkların türleri hakkındaki kısıtlamalar da dâhil
olmak üzere, hangi depolama tesislerinin atık tasfiyesinde kullanılabileceği ile ilgili köklü kısıtlamalar getirir. Bu kısıtlamaları karşılamak için gereken idari sistemler, Atık Çerçeve Direktifi
(2006/12/EC) uyarınca kurulması gereken kurumlar aracılığıyla oluşturulacaktır.
Bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin temel
görevler aşağıdaki kontrol listesinde özetlenmiş ve
mümkün olduğunca her bir alt başlık altında kronolojik sırayla düzenlenmiştir.

DÜZENLİ DEPOLAMA DİREKTİFİ TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
1. Altyapının İdaresi, Planlanması ve Sağlanması
1.1. Atıkların depolama alanlarına iletiminin kontrolünden sorumlu yetkili bir makamın belirlenmesi. Bu
makamın, depolama alanlarının yetkilendirilmesinden, kontrol ve izleme usullerinin uygulanmasından,
depolama alanlarının ne zaman kapatılacağından ve kapanmış alanların izlenmesinin ve bakımının
denetlenmesinden sorumlu olması gerekir.
1.2. Birleşik tasfiyenin sona erdirilmesi ve mevcut depolama alanlarının muhtemel erken kapatılma durumları
da hesaba katılarak, depolama tesislerine gidecek biyoçözünebilir atıkların azaltılmasına yönelik ulusal bir
strateji oluşturulması ve gerekli stratejilerin ulusal atık yönetimi planına dâhil edilmesi.
1.3. Ulusal atık yönetimi planının, Direktif’in gerekliliklerine dâhil edilecek ve bunun sonuçlarını sağlayacak
şekilde güncellenmesi.
1.4. Direktif’in uygulanacağı depolama alanlarının belirlenmesine ve sınıflandırılmasına yönelik usullerin
oluşturulması. Bu usullerin sonucu olarak, hangi depolama alanlarının izin gerekliliklerinden muaf
tutulacağının ve hangilerinin tehlikeli atıkları, tehlikeli olmayan atıkları ve inert atıkları depolamak üzere
sınıflandırılacağının belirlenmesi.
1.5 Ulusal stratejide belirtilen gerekli olanakların zamanında sunulmasının sağlanması.
2. Düzenleme
2.1. Atık Çerçeve Direktifi (2006/12/EC) uyarınca atık yönetim tesislerine izin vermekle sorumlu yetkili
makamların, bu Direktif’in teknik gerekliliklerinin uygulanması için gerekli teknik uzmanlığa sahip olması
ve böylece sadece Direktif’in gerekliliklerine uygun olduğu kanıtlanmış alanlara ve işletmecilere izin
verilmesinin sağlanması.
2.2. Depolama alanlarına yönelik izin koşullarını ve izin içeriğini belirleyecek bir izin sisteminin oluşturulması.
Başvuranların, izin koşullarına ilişkin yeterli bilgiyi sağlaması gerekmektedir.
2.3. İzin gerekliliklerine uygun olmayan tüm depolama alanlarının kapatılmasını ve atık kabulüne ilişkin gerekli
usullerin uygulanmasını sağlayacak bir izleme, denetleme ve uygulatma sisteminin oluşturulması.
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DÜZENLİ DEPOLAMA DİREKTİFİ TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
2.4. Depolama alanı işletmecisinin hangi koşullar altında kapatma işlemlerine başlayacağı, bakımdan kimin
sorumlu olacağı, kapandıktan sonra depolama tesisinin izlenmesi ve kontrolü ile depolama alanının
kapatılmasından sonra işletmecinin ne kadar zaman daha izlemeden sorumlu tutulacağı konularını da
kapsayacak, tesisin kapatılması ve sonrasındaki bakıma dair kural ve usullerin oluşturulması.
2.5. Denetçilerin, depolama alanlarının tasarımı ve yönetimi konularında teknik yönden yeterli düzeyde eğitimli
olmasının sağlanması.
3. Teknik Yeterlilik
3.1. Depolama alanı işletmecilerinin teknik yeterliliklerini kanıtlayan bir resmi nitelikler sisteminin oluşturulması.
3.2. Depolama alanı işletmecileri için gerekli eğitim olanaklarının sağlanması.
3.3. Depolama alanı işletmecilerini sınava tabi tutan ve sertifikasyonunu sağlayan bir sistemin oluşturulması.
4. Mali Konular
4.1. Erişilebilecek mali araçlar dikkate alınarak, mali güvencenin hangi yöntemle sağlanabileceğine karar
verilmesi.
4.2. Atık düzenleyicilerine, depolama alanı izin başvurularındaki mali gereklilikleri nasıl yorumlayabileceklerine
ilişkin kılavuz hazırlanması.
4.3. Depolama ücretlerinin, en azından depolama alanı kurulum ve işletim maliyetini karşılamasını sağlayacak
bir sistemin geliştirilmesi ve uygulanması.
5. Raporlama
5.1. (Aşağıda belirtilen) gerekli verilerin toplanmasını sağlayacak raporlama ve veri kayıt sistemlerinin
oluşturulması.
Ulusal ve Topluluk istatistik makamlarına aşağıdaki konularda bilgi sağlanması:
• Depolama alanlarındaki atıkların miktarı ve çeşitlerine ilişkin veriler.
• Biyoçözünebilir atıkların oranı.
• İzinlerin ayrıntıları.
Komisyonun şu konularda bilgilendirilmesi:
• Muaf tutulan adaların ve izole yerleşim alanlarının listesi.
• Depolama alanlarındaki biyoçözünebilir atıkların miktarını asgariye indirecek azaltma stratejisi.
• Direktif’in iç hukuka aktarılması ve uygulanması.

3.2 Aşamalandırma ile İlgili
Konular:
Bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin en zor ve
zaman alıcı görevler olasılıkla aşağıda sayılan görevler olacaktır:
• Zaman çizelgelerini ve sorumlulukları açık
bir şekilde belirleyen bir uygulama planını
da içeren, depolanan biyoçözünebilir atık
miktarını azaltmaya yönelik stratejinin
hazırlanması.
• (i) Bazı mevcut depolama alanlarının daha
erken kapatılması olasılığı ve birleşik tasfiyenin sona erdirilmesiyle gereksinim duyulabilecek yeni tesisler de dikkate alınarak,

yeni veya mevcut atık depolama alanlarının ve (ii) bundan sonra depolanmasına
izin verilmeyecek atıkları kabul edecek diğer tesislerin, ayrıntılı şekilde planlanması,
tasarlanması, izin verilmesi ve kurulması.
• Atık depolama tesislerinin teknik yeterliliğini ve mali güvencesini sağlayacak ve en
azından atık depolama faaliyetlerinin tüm
maliyetini karşılayacak ücretlendirme sistemlerinin getirilmesi.
Dolayısıyla bu görevler, uygulamanın başlangıç aşamasında planlanmalıdır.
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4. Uygulama Rehberi
Uygulama için tanınan son tarih geçmiş olsa
da uygulama pratikte yavaş ilerlemektedir. Dolayısıyla, aktarma ve uyum bakımından örnek alınacak çok az deneyim bulunmaktadır. Ancak, pek
çok hazırlık çalışması yapılmıştır ve bu Direktif ’in
uygulanmasıyla ilgili bir dizi genel gözlem ve tavsiye aşağıda sunulmuştur.

4.1 Altyapının Planlanması ve
Sağlanması
• Atık depolama alanlarına gönderilecek biyoçözünebilir atıkların azaltılmasına yönelik ulusal stratejiyi hazırlayacak bir kurum
atanmalıdır. Bu kurumun, ulusal atık yönetimi planını hazırlamakla görevlendirilen
kurum olması muhtemeldir. Ancak plana,
biyoçözünebilir kentsel atıkların tasfiyesi ile
ilgili hizmet sunan ve/veya bunu düzenleme sorumluluğu olan belediye makamlarından da girdi sağlanması gerekecektir.
• Atık depolama alanlarına gönderilecek biyoçözünebilir kentsel atıkların miktarının
azaltılmasına yönelik ulusal strateji temel
öneme sahiptir. Bu stratejinin hazırlanması; geri dönüşüm, yakma veya kompostlama (gübreye dönüştürme) tesisleri gibi gerekli alternatif tesislerin uygulanabilirliğinin ve maliyetlerinin değerlendirilmesini
gerektirir. Ayrıca, geri dönüşümü veya
kompostlamayı uygulanabilir ve ekonomik
olarak sürdürülebilir kılmak için kentsel
atıkların türlerine göre ayrı toplanması da
gerekebilir.
• Strateji ve planın bir parçası olarak, aday
ülkelerin, adalarda veya izole yerleşim bölgelerinde bulunan atık depolama alanlarını
Direktif ’in belirli yükümlülüklerinden
muaf tutma konusunda karar vermesi gerekmektedir. Strateji ayrıca bu tür kararların dayanacağı ölçütleri de içermelidir ve
planda tam olarak hangi atık depolama
alanlarının muaf tutulduğunun ayrıntıları
bulunmalıdır. Bu alanlar izin verme sistemi
yoluyla kontrol edilemeyeceğinden, bu
alanları düzenlemek ve izlemek için özel
kurallar getirilmelidir.
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DÜZENLEYİCİ KONTROL ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Birleşik Krallık), atık depolama
alanları, pek çok tehlikeli olmayan ve bazı tehlikeli
atıklar için ana tasfiye yöntemi olagelmiştir.
Depolanan biyoçözünebilir kentsel atık miktarının
azaltılması, alternatif tesislerin kurulmasına yönelik
köklü bir program gerektirir. Kapsamlı teknik
koşullar içeren bir atık depolama alanı izin sistemi,
20 yıldan fazla bir süredir uygulanmaktadır.
Depolamanın ana tasfiye yöntemi olmasından
dolayı Birleşik Krallık, depo tasarımı ve işletimi
hakkında güçlü bir teknik altyapıya sahiptir. Birleşik
Krallık ayrıca tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların
birleşik tasfiyesi sistemini uygulamakta olduğundan,
bunun yasaklanması mevcut usullerde değişiklikler
gerektirecektir.
Başka bir üye devlet (Fransa), yalnızca
işleme tabi tutulmuş atıkların depolanmasını
gerektiren bir mevzuat getirmiş, ancak bu
hedefe ulaşma konusunda sağlanan ilerleme
henüz tamamlanmamıştır. Fransa hali hazırda,
ağırlıklı olarak kentsel atıkların yakılması
sistemini kullanmaktadır, dolayısıyla depolanan
biyoçözünebilir kentsel atık oranı buna uygun
olarak daha düşüktür.
Yine ağırlıklı olarak yakma yöntemini kullanan bir
diğer üye devlet (Danimarka), üç tip atık depolama
alanı için toplam organik karbon (TOC) değerleri
bakımından bir sınır getirerek biyoçözünebilir
atıkların depolanmasını önlemeyi amaçlayan
bir mevzuat çıkarmıştır. Bu koşullar, Direktifin
gerekliliklerinin ötesindedir.

• Direktif, atık depolama alanlarına gönderilen atık miktarında bir azalmaya neden
olacaksa da atık depolama alanları, atık yönetimi altyapısının önemli bir parçası olmaya devam edecektir. Mevcut atık depolarının iyileştirilmesi veya kapatılması ve
yerlerine yeni atık depolarının kurulması
gerekebilir. Yeni depoların kurulması, inşaatın kalitesi ve/veya atık depolarının yeri
bakımından gerekli olabilir. Gereklilikler,
aşağıdakileri içermektedir:
• Coğrafi bir bariyere ek olarak, uygun
olan durumlarda, Direktif ’in Ek- I’ ine
uygun olarak bir sızıntı izolasyonu ve
toplama sistemi sağlanmalıdır. Gereklilikler, sızıntının çevre ve yeraltı suları
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üzerinde yaratacağı riske bağlı olarak
değişebilir.
• Biyoçözünebilir atık toplayan bütün
alanlardan çöplük gazının toplanması
gerekmektedir. Enerji üretemiyorsa, gazın tutuşturulması gerekmektedir.
• Koku, toz, gürültü, trafik, kuşlar ve zararlı böceklerin etkilerini ve yangın tehlikesini en aza indirgeyecek önlemler
alınmalıdır.
• Atık kütlesinin ve ilgili yapıların kararlılığını ve alanın etrafının çit veya duvarla çevrilmesi yoluyla güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
• Taşıt lastikleri, tıbbi atıklar, yanıcı ve sıvı
atıklar gibi bundan böyle düzenli atık depolarına kabul edilmeyecek olan atıklar
için yeni tesisler gerekecektir.
• Bundan böyle birleşik tasfiyeye izin verilmeyecektir ve tehlikeli atıklar için özel atık
depolama alanlarına ihtiyaç duyulacaktır.
• Strateji, atıkların atık deposuna gönderilmeden önce nasıl işleneceğini belirlemeli
ve gerekli tesisleri sağlamalıdır. Basit sıkıştırma işleminin “arıtma” olarak değerlendirilebileceği ortaya çıkmaktadır.
• Ulusal atık yönetimi stratejisi, Direktif ’in
gerektirdiği yeni tesisler göz önüne alınarak
revize edilmelidir. Bu, hem düzenli atık depolarını hem de artık depolanmayacak
olan atıkları kabul edecek geri dönüşüm
veya kompostlama tesisleri gibi gerekli diğer tesisleri içermektedir.
• Biyoçözünebilir kentsel atıkların miktarının azaltılmasına yönelik hedeflere ulusal
bazda ulaşabilmek için iki seçenek vardır:
Birincisi, bütün belediyeler tarafından eşit
olarak erişilebilecek bir azaltma hedefi belirlemektir. İkincisi ise ulusal hedefin yakalanması için her bir belediyeye verilecek
kotaları belirlemektir. Bazı belediyelerin
diğerlerinden daha fazla alternatif tesisler
sunma potansiyeline sahip olması dolayısıyla, ikinci yaklaşımın en az maliyetli çözüm olması muhtemeldir.
• Eğer bir kota sistemi kullanılacaksa, kotaların nasıl dağıtıldığının dikkatli bir şekilde

ele alınması gerekecektir. Burada bir yaklaşım; her bir belediyeden atık depolama
alanlarına gönderilecek biyoçözünebilir
kentsel atıkların miktarının azaltılması konusundaki planlarının tekliflerini istemek
ve bu planların, hedefleri yakalayıp yakalayamayacağını hesaplamaktır. Eğer bu hesaplar eksik çıkıyorsa, gereken ilave tesisleri belirlemek ve en az maliyetli yaklaşımı
seçerek ulusal hedefi yakalayamayan belediyeler için kota koymak üzere daha pratik
bir yaklaşım gerekli olacaktır.

4.2 Düzenleme
• Depolama alanlarına izin verilmesi ve bunların denetiminin, Atık Çerçeve Direktifi
(2006/12/EC) uyarınca atanmış yetkili
makamlar tarafından gerçekleştirilmesi
muhtemeldir.
• Atık yönetim tesislerine izin verilmesi sürecinde, diğer AT mevzuatının da etkisi vardır. Örneğin, normalde bir çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gereklidir ve çoğu
düzenli atık deposu da IPPC Direktifi
(2008/1/EC) tarafından düzenlenecektir.
Ayrıca bakınız; belirli plan ve programların
değerlendirilmesine ilişkin Stratejik ÇED
Direktifi (2001/42/EC).
• Düzenli atık depolarının kurulacağı yerlere
izin verilirken, yerleşim ve eğlence-dinlence
alanlarına olan uzaklık, yeraltı suları, kıyı
suları ve doğa koruma bölgelerinin varlığı,
jeolojik ve hidrojeolojik şartlar, sel, çökme,
toprak kayması veya çığ riski ve sit alanlarının korunması konularını da içeren çeşitli
etkenler hesaba katılacaktır. Üye devletler,
izin verilmesi hakkında karar alırken bu etmenlere ilişkin kendi standartlarını ortaya
koymalıdır.
• Yetkili makamın, Direktif ’in teknik koşullarını yerine getirecek teknik bilgiye sahip
olmasının sağlanması önemlidir. Bunun
sağlanması için ek eğitim çalışmaları
gerekebilir.
• Mevcut düzenli atık depoları için işletmecilerin, alanın uzun vadeli bakımı ile ilgili
olarak, Direktif ’in teknik standartlarına
uymak için gereken düzeltici önlemleri beAVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   351  
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lirleyen bir plan (iyileştirme planı) hazırlaması gerekmektedir ve bu da ayrıca yeni bir
izni gerektirir. Yetkili makam, yeni bir izin
çıkartırken Direktif ’te belirtilmiş diğer etmenleri de hesaba katarak düzenli atık deposunun çevreye etkileri hakkında bir değerlendirme yapmalıdır.
• Direktif gerekliliklerinin dâhil olduğu bir
izin usulünün geliştirilmesinde şunlara ihtiyaç duyulmaktadır:
• Düzenli atık depolarının sınıflandırılması.
• Düzenli atık depolarına kabul edilmeyecek atıklar.
• Başvurularda yer alacak bilgiler.
• İzin koşulları.
• İznin içeriği.
• Atık kabul usulleri.
• Tesisin yeri.
• Tasarım ve inşaat.
• İşletme usulleri.
• Kontrol ve denetim usulleri.
• Kapatma ve sonrasındaki bakım usulleri.
• Mevcut düzenli atık depolarına yönelik
iyileştirme usulleri.
• Yetkili makam, yeni düzenli atık depolarının izinleri için, Direktif ’in teknik gerekliliklerine dayanan ayrıntılı standart koşullar
geliştirmeli ve denetçilerin, düzenli atık depolarının tasarımı ve yönetimi konusunda
teknik yönden yeterli eğitime sahip olmalarını sağlamalıdır.

4.3. İzleme
• Her bir düzenli atık deposunda, tesis içindeki süreçlerin istenen şekilde ilerlemesini,
çevre koruma sistemlerinin düşünülen şekilde işlemesini ve izin koşullarının karşılanmasını sağlamak için bir dizi parametrenin izlenmesi zorunludur. Yetkili makam,
analiz için yetkin bir laboratuvar kullanarak, işletmenin uygun bir izleme programı
uygulamasını sağlamalıdır.
• Kapatma sonrası (sonraki bakım) izleme, bu
gerekliliklerin bütünleyici bir parçasıdır.
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• Yetkili makam, izin koşullarına uyumu
sağlamak üzere, tesis faaliyete geçmeden
önce alanı denetlemelidir.
• Yetkili makam bir düzenli atık deposunun
çevresel zararlara neden olabileceğini düşünüyorsa; işletmeci, gaz salımlarını, sızıntı
oluşumunu ve alan civarındaki yer altı suları rejimini izlemekten sorumlu olacaktır.

4.4. Teknik Yeterlilik
• Düzenli atık depoları işletmecilerinin teknik yeterliliğini kanıtlayan bir resmi nitelikler sistemi oluşturulmalı ve mevzuata
dâhil edilmelidir. Bu tür bir sistemin, arıtım tesisleri ve diğer atık yönetimi tesislerinin işletilmesi gibi atık yönetiminin (Atık
Çerçeve Direktifi fişine bakınız) diğer boyutlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi önerilebilir.
• Bilginin yayılmasına yönelik eğitim programlarının ve mekanizmaların sağlanması
gerekmektedir.
• Düzenli atık depoları yöneticileri ve teknisyenlerine yönelik bir sınava tabi tutma
ve sertifikasyon sisteminin kurulması
gerekmektedir.
TEKNİK YETERLİLİK İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLERE
ÖRNEKLER
Bir üye devletin (Birleşik Krallık) mevzuatına,
düzenli atık depoları (ve diğer atık yönetimi
tesislerinin) işletmecilerinin teknik yeterlilikleriyle
ile ilgili bir gereklilik getirilmiştir. Bu gereklilik,
açık bir şekilde belirlenen bir müfredata göre
teknik yeterlilik sertifikaları çıkarmakla sorumlu
Atık Yönetimi Endüstrisi Eğitim ve Danışmanlık
Kurulu tarafından yönetilmektedir. Çeşitli atık
yönetimi tesislerinin işletmecilerinin sahip olması
gereken asgari nitelikleri belirleyen mevzuat kabul
edilmiştir. Üniversiteler ve atık yönetimi enstitüsü
gibi profesyonel kurumlar ülkede pek çok eğitim
programı düzenlemektedir.
Başka bir üye devlette (Portekiz), Atık Yönetimi ve
Atıkların Geri Kazanımı ve Geri Dönüşümü Eğitim
Merkezi tarafından, atık yönetimi işlemlerinden
sorumlu kişilere yönelik atölye çalışmaları ve eğitim
programları, organize edilmektedir.
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4.5. Mali Konular
• Mali güvencenin hangi yolla sağlanacağı,
ülkede var olan mali araçlar da dikkate alınarak belirlenmelidir.
• Yetkili makam, atık düzenleyicilerinin genelde çok az finans eğitimi aldıklarını hesaba katarak bu kişilerin mali yükümlülükleri nasıl yorumlayacakları hakkında bir rehber yayınlamalıdır.
MALİ GÜVENCE SAĞLANMASI İLE İLGİLİ
GEREKLİLİKLERE ÖRNEK
1990 yılında bir üye devletin (Birleşik krallık)
mevzuatına, tüm atık yönetimi izin koşullarına
uygunluğu sağlayacak mali güvence hükmüne
yönelik bir gereklilik getirilmiştir. Atık düzenleyicileri
ve tesis işletmecileri için, hükümleri nasıl
yorumlamaları ve iznin niteliğine göre en uygun
güvenceyi nasıl seçmeleri gerektiği hakkında bir
rehber yayınlanmıştır. Güvence, her bir özel durum
veya riske cevap verecek şekilde tasarlanmıştır;
örneğin, olası bir düzeltici eylem ihtiyacı,
iyileştirilme ihtiyacı ve işletmenin kapatılmasından
sonraki bakım vb. sigortanın, banka fonlarının,
fonların amaca yönelik hesaplarda tutulduğu mali
koşulların ve diğer yöntemlerin bir kombinasyonu
kullanılabilir.

• Düzenli atık depolama ücretlerinin; alanın
kurulması, inşa edilmesi ve işletilmesi ve
bununla beraber izlenmesi, kapatılması ve
30 yıla kadar kapatma sonrası bakımıyla ilgili bütün maliyetleri kapsamasının sağlaması gerekliliği bulunmaktadır. Bu, tahakkuk esasına göre bir muhasebe sistemi gerektirecektir. Özel sektörün, mali sürdürülebilirliği sağlamak için bu tür bir maliyetli
yaklaşımı kullanması beklenebilir. Ancak
kamu sektöründe ve özellikle de çoğu yatırım maliyetlerinin amortismanına veya iyileştirme ve kapatma sonrası bakım gibi gelecekteki borçların tahakkukuna izin vermeyen nakit esasına dayalı muhasebe tekniklerini kullanan belediyelerde, bu konuda bir sorun ortaya çıkabilir. Belediyelerin,
düzenli atık depolamanın maliyetini hesaplamaya yönelik bu tür sistemler kullanmasını sağlamak gerekecektir.

4.6. Raporlama
• Bu Direktif ’in raporlama gerekliliklerine
göre daha karmaşıktır ve diğer şeylerin yanı
sıra aşağıdaki konularda veri toplanmasını
gerektirmektedir:
• Düzenli atık depolarına gönderilen biyoçözünebilir kentsel atıkların oranı.
• Düzenli atık depolarına gönderilen
atıkların kaynakları ve üreticileri.
• Düzenli atık depolarındaki tehlikeli
atıkların yeri.
• Çevresel etki değerlendirmesinin yapıldığı yerlerden toplanan veriler.
• Çevresel izleme verileri.
• Bu, verilerin kaydedilmesine yönelik sistemlerin, veritabanlarının ve düzenli atık
depoları işletmecilerinin bunları raporlamasını sağlayacak sistemlerin kurulmasını
gerektirecektir.
• Bunun yanı sıra, bir Avrupa Kirletici Salım
ve Taşınım Kaydı kurulmasına ilişkin (EC)
166/2006 sayılı Tüzük de (inert atık depoları veya 16 Temmuz 2001 itibarıyla tamamen kapatılmış olan düzenli atık depoları
hariç) günlük en az 10 ton atık kabul eden
veya toplamda 25.000 ton kapasitesi olan
düzenli atık depoları işletmecilerine, belirli
raporlama yükümlülükleri getirmektedir.
Bu raporlama yükümlülükleri hem işletmecileri hem de üye devletleri ilgilendirmektedir. Tüzüğün 5. maddesi; alanla ilişkili işletimsel, kazara, rutin ve rutin olmayan faaliyetler ve Ek-III’ te belirtilen kirleticilerin
alan dışına nakli de dâhil olmak üzere, işletmeciler tarafından sunulması gereken bütün bilgileri ve ölçme yöntemlerini belirlemektedir. İşletmecilerin bu bilgileri toplaması, raporlaması ve 5 yıl süreyle yetkili
makamların erişimine açık olacak şekilde
bu bilgilerin kayıtlarını tutması gerekmektedir. Raporlama sıklığı, üye devlet tarafından belirlenecektir. Buna karşılık üye devlet
de bu verileri içeren ilk raporu ilk raporlama yılının (2007) bitiminden itibaren 18
ay içinde; sonraki raporları da raporlama
yıllarının bitiminden itibaren 15 ay içinde
Avrupa Komisyonu’na sunacaktır.
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5. Maliyetler
Bu Direktif ’in uygulanması sırasında ortaya
çıkacak ana maliyet türleri, mümkün olduğunca
aşağıdaki kontrol listesinde gösterilmiştir. Doğal
olarak, her bir kalemin görece maliyet boyutu ülkeden ülkeye farklılık gösterecektir.
Depolanacak biyoçözünebilir kentsel atıkların
miktarını azaltmayı sağlayacak alternatif tesislerin
ve bundan böyle düzenli atık depolarına gönderilmesine izin verilmeyecek atıklara yönelik tesislerin kurulması ve uygun olmayan atık depolarının
değiştirilmesi, uyumu sağlamaya yönelik toplam
maliyetin büyük kısmını oluşturacaktır.
Tesislerin kurulmasının yalnızca başlangıç yatırım maliyetlerini değil, aynı zamanda yıllık işletme ve bakım maliyetlerini ve uzun dönemli iyileştirme ve kapatma sonrası bakım maliyetlerini de
içereceği akılda tutulmalıdır. Maliyete etkileyen
bir diğer etmen de arazidir. Bazı üye devletlerde
düzenli atık depoları için kullanılacak arazinin
maliyeti çok yüksektir, çünkü arazi kullanımı
planlaması bakımından kabul edilebilir nitelikteki
uygun alanlar nadir olarak bulunmaktadır.
Çevre Genel Müdürlüğü (DG ENV) adına yapılan bir çalışmada, bu Direktifin Polonya’da96 uygulanmasının tahmini maliyeti verilmektedir.
Kentsel ve kırsal atıkların ve endüstriyel atıkların
toplanması, geri dönüşümü ve depolanması için
gereken toplam yatırımın tutarı 2.780 milyon
avro olarak tahmin edilmiştir. Bu Direktif ’in yakınlaştırılmasına ilişkin ek muhtelif maliyetler de
hesaba katılarak, Direktif ’e uyum sağlamak için
gereken yatırımların toplam miktarı yaklaşık 3,5
milyar avro olarak hesaplanmıştır. Bu yatırımların
yaklaşık %60’ı, mevcut ve kapatılacak olan düzenli atık depolarının kapatılma sonrası bakımı
için gerekecektir. Kontrol altında bulunan atık depolarına yönelik ek yatırım ihtiyaçları nispeten
daha azdır; zira (bu Direktif ve Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) gereğince) artan
geri dönüşüm oranları nedeniyle, depolanacak
atık miktarı azalacaktır.

Bu Direktif ’in Letonya’da97 uygulanmasıyla ilgili olarak da benzer yatırım tahminleri yapılmıştır. Gereken toplam yatırım miktarı 154 milyon
avro olarak hesaplanmıştır.
DİREKTİF’İN UYGULANMASINDAN DOĞACAK
MALİYET ÇEŞİTLERİNİN KONTROL LİSTESİ
Başlangıç Kurulum Maliyetleri:
• Direktif’in amaçlarını gerçekleştirmek için bir
strateji hazırlanması
• İzin ve denetlemeye yönelik usullerin
hazırlanması
• Teknik yeterlilik ve mali güvenceye yönelik
ölçütlerin geliştirilmesi
• Tüm mevcut depolama alanları için yeni izinlerin
çıkarılması
• Teknik kılavuz metinlerinin hazırlanması
• Teknik yeterliliği sağlayacak eğitim kurslarının
geliştirilmesi
Yatırım harcamaları:
• Depolanacak biyoçözünebilir atıkları azaltacak
alternatif tesislerin sağlanması:
• Geri Dönüşüm Tesisleri
• Kompostlama tesisleri
• Ayrı toplama sistemleri
• Bundan böyle depolanmasına izin verilmeyecek
aşağıdaki maddelere ilişkin tesislerin sağlanması:
• Taşıt lastikleri
• Tıbbi atıklar
• Yanıcı atıklar
• Sıvı atıklar
• Yeni düzenli atık depoları.
Hâlihazırdaki maliyetler:
• Yeni düzenli atık depoları ve diğer tesislerin yıllık
işletme masrafları.
• Düzenli atık depoları işletmeci ve
teknisyenlerinin eğitimi.
• Düzenli atık depoları için izinlerin verilmesi.
• Uygunluğu doğrulamak için düzenli atık
depolarının denetlenmesi ve uygulatma
önlemlerinin alınması.

96 DISAE Projesi POL-101. Uygulama Maliyetleri ve Mali Analizi, Agriconsulting Europe, Haziran 1998.
97 DISAE Projesi LAT-103. Letonya Uygulama Stratejisi ve Programının Geliştirilmesi, Halcrow Group Ltd., Temmuz 1998.
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Su Mevzuatı
Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi
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Su Mevzuatı:
Kentsel Atık
Su Arıtma Direktifi
Resmi Adı:
Kentsel atık su arıtımına ilişkin 91/271/EEC
sayılı Konsey Direktifi (OJ L 135, 30.5.91), 98/15/
EC sayılı Komisyon Direktifi (OJ L 67, 7.3.98) ve
(EC)1882/2003 sayılı Tüzük98 ile değişik.

1. Ana Amaç ve Hükümlerin
Özeti
Direktif aşağıdaki konularla ilgilidir:
• Kentsel atık suların yerleşimlerden toplanması, arıtılması ve deşarjı.
• Belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklı biyoçözünebilir atık suların arıtılması ve
deşarjı.
Direktif ’in amacı, bu tür atık suların deşarjının olumsuz etkilerinden çevreyi korumaktır. Üye
devletler, kentsel atık suyun belirli standartlar ve
son tarihlere uygun olarak, deşarj öncesinde toplatılmasını ve arıtılmasını sağlamalıdır.
Arıtma hedefleri bakımından, ikincil (yani biyolojik) arıtma genel kuraldır. Bazı hassas bölgelerde ek besinin giderildiği üçüncül arıtma kullanılırken belirli deniz alanları için birincil arıtma
yeterli olabilir.
Direktif ’in uygulanması için belirlenen son tarihler, yerleşim yerlerinin büyüklüğüne v’e alıcı
suların özelliklerine göre farklılık göstermektedir.
Bu Direktif ’in aday ülkelerde uygulanması ve
işleme konulması sırasında, Topluluğun su ile ilgili müktesebatının çerçevesini değiştiren ve
Direktif ’in pratik uygulanması için değiştirilmiş
bir yapı sunan Su Çerçeve Direktifi’nin (2000/60/

EC) kapsamlı hükümleri akılda tutulmalıdır. Bu
Direktif ’in; Su Çerçeve Direktifi’nin ve bu el kitabında yer alan ilgili fişin dikkatli şekilde gözden
geçirilmesinin ardından uygulanması önerilir.
Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi’nden, su koruma mevzuatındaki yeni “ortak yaklaşımın”
amaçları bakımından Su Çerçeve Direktifi’nde
özel olarak bahsedilmektedir (bkz. Su Çerçeve Direktifi, 10. madde). Bu Direktif, 6. madde ve EkIV’ teki “korunan alanların” belirlenmesi ile ilintilidir. Bu Direktif ’in ayrıca; Su Çerçeve
Direktifi’nin (bkz. Ek-VI) hedeflerine ulaşılmasında kullanılan nehir havzası yönetim planlarına
yönelik önlem programlarında “temel önlem” olarak kapsanması da gerekir.
91/676/EEC sayılı Direktif, (EC)1882/2003
sayılı Tüzük ile değiştirilmiştir; ancak bu Tüzük,
Komisyon’un belirli komite usulleri hakkında sadece bir paragraf içermektedir.

2. Üye Devletlerin Başlıca
Yükümlülükleri
2.1 Planlama
• Belirlenen ölçütler doğrultusunda hassas ve
daha az hassas bölgelerin belirlenmesi ve
bu belirlemelerin her dört yılda bir gözden
geçirilmesi (5. ve 6. maddeler ve Ek-II) (Bu
tür bölgelerin belirlenmesi ve genel olarak
nehir havzası yönetim planlarının sunulmasıyla ve bu sunumların, bu tür belirlemelerin sunumlarıyla ve raporlama gerekliliklerinin incelenmesiyle eş zamanlı olma-

98 AT Anlaşmasının 251. maddesindeki usule tabi araçlarda belirtilen uygulama yetkilerinin kullanılmasına ilişkin Avrupa
Komisyonu yardımcı komiteleri ile ilgili hükümleri 1999/468/EC sayılı Konsey Kararı’na uyarlayan 29 Eylül 2003 tarihli ve
(EC) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü.
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sıyla ilgili olarak Su Çerçeve Direktifi’nin
gerekliliklerine bakınız).
• Direktif ’in uygulanmasına yönelik bir teknik ve mali programın oluşturulması (17.
madde) (Ayrıca, bu Direktif ’te belirlenmiş
faaliyetleri kapsayan bir terim olan, su hizmetlerine yönelik maliyetlerin karşılanması
ilkesinin uygulanması ile ilgili olarak Su Çerçeve Direktifi’nin 9. maddesine bakınız.)

2.2. Düzenleme
• Tüm kentsel atık su (12. madde, Ek-IB) ve
tarımsal gıda sektöründen kaynaklı endüstriyel atık su (13. madde, Ek-III) deşarjları
ve ayrıca kentsel toplama sistemlerine ve
arıtma tesislerine yapılan tüm kentsel atık
su deşarjları için (11. madde, Ek-IC) önceden düzenleme veya özel yetkilendirmenin
sağlanması (Bu tür izin ve yetkilendirilmelerin daha geniş tabanlı değerlendirmesinin
ve örneğin, alıcı su kütlelerinin durumunu
etkileyecek acil durumlar gibi durumlarda,
faaliyetlerinin değiştirilmesinin sağlanması
gerekliliğiyle ilgili olarak, Su Çerçeve
Direktifi’ne bakınız).
• Eşdeğer nüfusu 2000 veya daha fazla olan
tüm yerleşimler için kentsel atık suların
toplanmasına yönelik sistemlerin sağlanması (3. madde ve Ek-IA).
• Tüm bu yerleşimler için sağlanan atık su
arıtımının, belirlenen arıtma düzeyinde ve
belirlenen son tarihe kadar yapılmasının
sağlanması:
• Arıtma düzeyi hakkında temel kural
ikincil, yani biyolojik arıtmadır (4.
madde ve Ek-IB, Tablo 1).
• Ancak, hassas bölgelere yapılan deşarjlar için arıtmanın daha katı, yani üçüncül olması gerekmektedir. Bu durumlarda, ikincil arıtmaya ilave olarak, azot
ve/veya fosforun ve/veya suyun niteliğini veya özel kullanımını etkileyen diğer
kirleticilerin de giderilmesi sağlanmalıdır (5. madde 5 ve Ek-IB, Tablo 2) ( Bu
Direktif ’in ‘ortak yaklaşım’ içerisindeki
rolü ve gerektiğinde izinler için daha
katı koşullar getirilmesi gerekliliğiyle ilgili olarak, Su Çerçeve Direktifi, 10.
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maddeye bakınız).
• Karasularına belirli deşarjlarda, özel koşullarla ve Komisyon’un da onayına
tabi olarak, arıtma daha az katı, yani birincil olabilir (6 ila 8. maddeler) (Örneğin, sürdürülebilir kalkınma önlemleriyle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere
belirli nitelikteki derogasyonların belirlenmesi ile ilgili olarak, Su Çerçeve
Direktif ’inin, 4. maddesinin 7. paragrafına bakınız).
• Eşdeğer nüfusu 2000’den az olan ancak
bir toplama sistemine sahip yerleşimler
için “uygun arıtma”, yani alıcı suların
iyi nitelikli olmasını sağlayacak arıtma
sağlanmalıdır (7. madde).
• Üye devletler için belirlenen son tarihler sırasıyla 1998 sonu, 2000 sonu ve
2005 sonudur ve daha büyük yerleşimler (eşdeğer nüfusu 15.000’den fazla
olan yerleşimler) ve hassas bölgelere yapılan deşarjlar için belirlene son tarihler
daha yakındır.
• Kentsel atık su arıtma tesislerinden çıkan
çamurun tasfiyesinin genel kurallara, kayda veya yetkilendirmeye tabi olmasının
sağlanması ve çamurun yerüstü sularına
tasfiyesinin yasaklanması (14. madde) (yukarıda, bu bağlamda Su Çerçeve
Direktif ’ine yapılan referansa bakınız).
• Arıtma tesislerinin, belirli performans gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmasının, inşa edilmesinin, işletilmesinin ve
bakımının yapılmasının sağlanması (10.
madde).

2.3. İzleme
• (İzlemeyle ilgili olarak, Su Çerçeve Direktifi’nin Ek-II ve V’ deki ayrıntılı hükümlerini de dikkate alarak) Aşağıdaki konularda
uygun izleme kapasitesinin sağlanması:
• Kentsel atık su arıtma tesislerinden deşarjların izlenmesi.
• Direktif ’in kapsadığı atık su deşarjlarını alan suların izlenmesi (15. madde ve
Ek-ID).
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• Derogasyonlara (daha az hassas bölgelere
deşarj için birincil arıtma) başvurmak düşünülüyorsa, kentsel atık suyun daha az
hassas bölgelere deşarjının çevre üzerindeki
etkisini belirleyecek kapsamlı çalışmaların
yürütülmesi (6. ve 8. maddeler). Diğer yerlerin yanı sıra, Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Karadeniz ve Adriyatik’in daha az hassas
bölgeler kapsamına girmediği dikkate alınmalıdır. (Bu tür konuların geneliyle ilgili
olarak Su Çerçeve Direktifi’ne; buradaki
derogasyonlarla ilgili özel atıflar için de yukarıdaki ilgili bölüme başvurunuz).

2.4. Bilgi ve Raporlama
• İlgili makamların, kendi bölgelerinde kentsel atık suyun ve çamurun deşarjıyla ilgili
iki yılda bir halka sunmak üzere raporlar
yayınlamasının sağlanması (16. madde)
(Halka danışma ve raporlama hakkında
daha kapsamlı hükümler için bkz. Su Çerçeve Direktifi, 14. madde).
• Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor
sunulur:
• Direktif kapsamında kabul edilen ulusal hukuk ana hükümlerinin metinleri
eşliğinde, Direktif ’in ulusal mevzuata
aktarımı (19. madde).
• Uygulama programları (17. madde ve
93/481/EEC sayılı Komisyon Kararı).
• Kentsel atık suyun ve çamurun tasfiyesine ilişkin durum raporları (16. madde).
• Daha az hassas bölgelere yapılan deşarjlarla ilgili yürütülen kapsamlı çalışmalar (daha az hassas bölgeler için bir derogasyon başvurusu yapılmışsa) (6. ve
8. maddeler).
• Komisyon’un talebi üzerine: izleme
yoluyla toplanmış olan bilgiler (15.
madde).

2.5. Ek Hukuki Araçlar
Bu Direktif ’in uygulanmasında dikkate alınması gereken çok sayıda başka hukuki araç bulunmaktadır. Bunlar:

• Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC).
• Nitrat Direktifi (91/676/EC).
• Düzenli Depolama Direktifi (99/31/EC)
(Bkz. El Kitabı, 4. Bölüm).
• Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC) (Bkz.
El Kitabı, 4. Bölüm).
• Suda Tehlikeli Maddeler Direktifi ( Avrupa
Topluluğu’nun su ortamlarına deşarj edilen belirli tehlikeli maddelerin neden olduğu kirliliğe ilişkin 15 Şubat 2006 tarihli ve
2006/11/EC sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Direktifi, kodifiye versiyon) ve
bunun yedi kardeş direktifi (6. maddenin
2000 yılında yürürlükten kaldırıldığı ve
kalan düzenlemelerin de 22 Aralık 2013
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılacağı; öncelikli maddelere ilişkin bir listenin 2455/2001/EC sayılı
Kararla Su Çerçeve Direktifi’ne Ek-X olarak kabul edildiği; ve 2006/11/EC sayılı
Direktif ’in 7. maddesinin amaçları bakımından (Su Çerçeve Direktifi, 22. maddenin 3. paragrafının b) noktası) geçici hükümle, üye devletlerin, kirlilik sorunlarının
ve bunlara sebep olan maddelerin tanımlanmasına, kalite standartlarının belirlenmesine ve önlemlerin alınmasına yönelik
Su Çerçeve Direktifi’nde yer alan ilkeleri
uygulayabileceği dikkate alınmalıdır).
• Arıtma Çamuru Direktifi (86/278/EEC)
(Bkz. El Kitabı, 4. Bölüm)
• Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC)
Direktifi (2008/1/EC) (Bkz. El Kitabı, 7.
Bölüm) ( Su Çerçeve Direktifi’nin getirdiği yeni rejimde bu Direktif ’in özel rolü için
Su Çerçeve Direktifi’nin fişine bakınız, fakat aşağıdaki özel yorumları da dikkate alınız) (Bkz. El Kitabı, 7. Bölüm)
• Raporlama Direktifi (91/692/EEC) ve
arıtma çamurunu da içeren bazı atık sektörü direktiflerine yönelik anketlere ilişkin
94/74/EEC sayılı değiştiren Karar.
• Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/
EC sayılı Direktif ) ( Bkz. El Kitabı, 2.
Bölüm)
• 97/11/EC ve 2003/35/EC sayılı Direktifler ile değişik Çevresel Etki Değerlendir-
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mesi Direktifi (85/337/EC) (Bkz. El Kitabı, 2. Bölüm)
• Bir Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı kurulmasına ilişkin (EC)166/2006 sayılı Tüzük.
Bu direktiflerdeki ilgili konular şu şekildedir:
• 1991 Direktifi’nde belirtilen son tarihlerde
herhangi bir değişiklik olmaksızın, Su Çerçeve Direktifi’nin önlem programlarında
yer alan temel önlemlerin bütünleyici bir
parçasını oluşturan Kentsel Atık Su Arıtımı
Direktifi hükümleri.
• Arıtma çamurunun yakılması veya düzenli
depolanmasına yönelik yeterli tesislerin
sağlanması.
• Tarımda kullanılan arıtma çamurunun kalite gereklilikleri.

• IIPC Direktifi (2008/1/EC); daha katı hedefler belirleyerek ve Su Çerçeve
Direktifi’nin de yaptığı gibi, salım kontrolünde ve su kalitesi standartlarında bir “ortak yaklaşım” kullanarak, bu Direktif ’in de
kapsamakta olduğu bazı endüstriyel tesisleri kapsamaktadır; her bir özel durumda,
daha katı olan yaklaşım uygulanmaktadır.

3. Uygulama
3.1. Temel Görevler
Bu Direktif ’in uygulanmasıyla ilgili temel görevler, mümkün olduğunca kronolojik sırayla,
aşağıdaki kontrol listesinde sunulmaktadır.

KENTSEL ATIK SU ARITMA DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
1. Planlama ve İdari Düzenlemeler
1.1. Bu Direktif’in uygulanması ve uygulatılması için ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde bir yetkili makam
ya da makamların belirlenmesi ve kurumsal düzenlemelerin yapılması. Bunlar, yeni kentsel atık su
arıtma altyapısının inşası için programların geliştirilmesinden; bunların inşası için kamu finansmanının
sağlanmasından (yani 17. madde uyarınca uygulama programının verilmesi); ve altyapının inşasındaki
ilerleme durumunun izlenmesinden sorumlu makam veya organizasyonunu da içermelidir. (Ayrıca;
nehir havzası bölgesine dayalı su koruma konularına yönelik yapılması gereken ve yetkili makamların
belirlenmesi kararlarını etkileyebilecek olan yeni düzenlemelerle ilgili olarak bkz. Su Çerçeve Direktifi).
1.2. Kurum içindeki laboratuvarlar ve/veya sözleşme imzalanmış ticari laboratuvarlar yoluyla yeterli laboratuvar
kapasitelerinin sağlanması. Laboratuvarlarda, Direktif Ek-I’ de belirlenen yöntemler kullanılmalı ve düzenli
kalite kontrollerine tabi tutulmalıdır.
1.3. Hassas bölgelerin tek tek mi belirleneceğine, yoksa bütün bölge için daha katı üçüncül arıtma ölçütleri mi
uygulanacağına karar verilmesi (“korunan alanlar”ın belirlenmesi ile ilgili olarak ayrıca bkz. 6. madde ve
Ek-IV).
1.4. Eşdeğer nüfusu 2.000’den fazla olan yerleşim yerlerinin belirlenmesi.
1.5. Yerel ve bölgesel kurumlarla işbirliği içinde, mevcut kanalizasyon ağlarının ve atık su arıtma tesislerinin
mevcut durumunun tespit edilmesi ve atık sularının toplanması için bir kanalizasyon ağına ve atık su arıtma
tesisine ihtiyacı olanların belirlenmesi.
1.6. Hassas bölgelerin yani; Ek-II’ de belirtilen ölçütlerden bir veya daha fazlasına uyan suların belirlenmesi.
Çalışmalar yapılarak ve/veya mevcut veriler kullanılarak bu konuda bilgi edinilebilir. (Ayrıca bkz. Nokta 1,2)
1.7. Hassas bölgelerde, Ek- IB’ de belirlenen daha katı arıtma parametrelerinin hangisinin özel durumda
uygulanacağının belirlenmesi. Genel bir kural olarak, pek çok deniz suyu için ötrofikasyon bakımından
sınırlayıcı öğe azotken çoğu tatlı suda sınırlayıcı öğe fosfordur. (Su kütlelerinin durumunun sınıflandırılması
yaklaşımı için bkz. Su Çerçeve Direktifi, Ek-II).
1.8. Hassas bölgelerin, su toplama havzası sınırlarının belirlenmesi. Hassas bölgelerin tüm su tutma havzasında,
10.000’den fazla nüfusa sahip yerleşimlerden yapılacak tüm deşarjlarda daha katı arıtma uygulanmalıdır.
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1.9. Hem arıtma hedeflerini hem de son tarihleri göz önüne alacak şekilde, kanalizasyon ağları ve atık su
arıtma tesislerinin inşasına yönelik bir uygulama programının oluşturulması.
Direktifte son tarihler üç aşamalı olarak belirlenmiştir:
•
•
•

1998 sonu itibariyle, hassas bölgelerde eşdeğer nüfusu 10,000’den fazla olan tüm yerleşimler için
kanalizasyon sistemleri ve üçüncül arıtma.
2000 sonu itibariyle, eşdeğer nüfusu 15.000’den fazla olan tüm yerleşimler için kanalizasyon
sistemleri ve atık su arıtımı ve ayrıca tarımsal gıda endüstrisinden kaynaklı deşarjlar için uygun arıtma.
2005 sonu itibariyle, Direktif’in kapsadığı tüm diğer yerleşimler için kanalizasyon sistemleri ve atık su
arıtımı.

Bu son tarihlerle ilgili derogasyonlar (“geçiş dönemleri”) katılım anlaşmasının bir parçası olarak kabul
edilebilir. Geçiş dönemlerinin ele alınmasında, özenli teknik ve mali değerlendirmeler vazgeçilmez bir
ön koşul olacaktır. Daha fazlası için bakınız; Su Çerçeve Direktifi, 4. maddenin 4 ila 9. paragraflarındaki
hedefleri karşılayacak yükümlülüklere uyuma yönelik derogasyonlar ve uzatmalar ve ayrıca Su Çerçeve
Direktifi’ne uyumu sağlayacak geçiş dönemlerinin ele alınmasına yönelik öneriler.
Arıtma hedefi bakımından:
•
•
•

İkincil (yani; biyolojik) arıtma genel kuraldır.
Hassas bölgelerdeki ek besinin giderilmesi veya daha ileri önlemler zorunludur (üçüncül arıtma).
Bazı deniz sularında, birincil arıtma (daha az hassas bölgeler) yeterli olabilir; yüksek dağlık
bölgelerdeki yerleşimler için daha az katı hedefler de uygulanabilir.

Eşdeğer nüfusu 2000’den az olan, ancak bir toplama sistemine sahip olan yerleşimler için ‘uygun arıtma’,
yani alıcı suların yüksek kalitede olmasını sağlayan arıtma sağlanmalıdır.
1.10. Çevrede, daha az hassas bölgeler olarak nitelendirilebilecek deniz suları olup olmadığının belirlenmesi.
(Bu bağlamda, diğer yerlerin yanı sıra, Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Karadeniz ve Adriyatik’in daha az
hassas bölgeler kapsamına girmediği dikkate alınmalıdır.)
1.11. Arıtma çamurunun yerüstü sularına tasfiyesinin yasaklanması.
1.12. Arıtma çamurunun, çevresel ve teknik olarak kayda değer yeniden kullanımının veya tasfiyesinin
sağlanması. Bu konudaki seçenekler şu şekilde olabilir:
•
•
•

Arıtma Çamuru Direktifi (86/278/EEC) gerekliliklerine tabi olmak üzere tarımsal yeniden kullanım
Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC) gerekliliklerine tabi olmak üzere yakma
Düzenli Depolama Direktifi (99/31/EC) gerekliliklerine tabi olmak üzere düzenli depolama.

1.13. Atık suların belediye tesislerinde arıtılmak üzere kanalizasyon ağlarına girmediği yerlerde, Ek- III’
te listelenen endüstriyel sektörlerden gelen biyoçözünebilir atık sulara yönelik arıtma ve sıvı atık
standartlarının belirlenmesi. Bunlar bütün ülke çapında veya yerel duruma özel olarak belirlenebilir.
Standartlar, ilgili belirli endüstrilere uygun olmalı ve endüstri sektörleri ile istişareler içermelidir. Bu
bağlamda unutulmamalıdır ki IIPC Direktifi (2008/1/EC); daha katı hedefler belirleyerek ve Su Çerçeve
Direktifi’nin de yaptığı gibi, salım kontrolünde ve su kalitesi standartlarında bir “ortak yaklaşım” kullanarak,
bu Direktif’in de kapsamakta olduğu bazı endüstriyel tesisleri kapsamaktadır; her bir özel durumda, daha
katı olan yaklaşım uygulanmaktadır (bkz. Su Çerçeve Direktifi, 10. madde).
Bu tür Endüstriyel deşarjların, bir ön yetkilendirme rejimine tabi olmasının sağlanması.
1.14. Kanalizasyon ağına deşarj edilen endüstriyel atık sulara yönelik gerekliliklerin belirlenmesi. Bu tür
gereklilikler, Ek- IC’ de belirtilen ön arıtma hükümlerine uygun olmalıdır.
Bu tür endüstriyel deşarjların, bir ön yetkilendirme rejimine tabi olmasının sağlanması.
1.15. Kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin tasarımı, inşası ve bakımı ile ilgili maliyetlerin
kullanıcılardan karşılanmasına yönelik araçların belirlenmesi ve ücretlendirme sisteminin kurulması.
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2. Düzenleme ve İzleme
(Su Çerçeve Direktifi’nde belirlenmiş olan yetkilendirme ve izlemeye yönelik daha ileri gereklilikler de göz
önünde bulundurularak).
2.1. Direktifte belirtilmiş olan farklı büyüklükteki yerleşimlerin, belirlenen tarihler itibariyle toplama sistemlerine
kavuşturulmasına yönelik bir yasal bağlayıcı gerekliliğin getirilmesi.
2.2. Kentsel atık suların deşarjdan önce ikincil arıtmaya veya üçüncül arıtmaya (yerleşimin büyüklüğüne ve alıcı
suyun özelliklerine göre) tabi tutulmasını sağlayacak bir yasal bağlayıcı gerekliliğin getirilmesi.
2.3. Kanalizasyon sistemine sahip, eşdeğer nüfusu 2000’den az olan yerleşimlerden tatlı sulara ve nehir
ağızlarına ve eşdeğer nüfusu 10.000’den az olan yerleşimlerden kıyı sularına yapılacak deşarjların uygun
arıtmaya tabi tutulmasını sağlayacak bir yasal bağlayıcı gereklilik getirilmesi.
2.4. Arıtılmış kentsel atık suların yetkili makamca izin verilen deşarjına yönelik bir ön yetkilendirme usulü
oluşturulması.
2.5. Kentsel atık su sistemlerine bağlı olmayan, eşdeğer nüfusu 4000’den fazla olan tarımsal gıda
endüstrisinden (Ek-III) yapılan tüm ilgili endüstriyel atık su deşarjlarına yönelik bir ön yetkilendirme usulü
oluşturulması.
2.6. Tasfiye güzergâhının kontrolünün yetkili makama verilmesinde kullanılacak genel kuralları, kayıt veya
ruhsatlandırma usullerini barındıran, çamurun tasfiyesine yönelik bir ön ruhsatlandırma usulünün
oluşturulması.
2.7. Kentsel atık su arıtma tesislerinden yapılan deşarjların uygunluk değerlendirmesine ve çamurun miktarının
ve yapısının değerlendirilmesine yönelik bir izleme ve denetleme programının oluşturulması.
2.8. Sürece dâhil olan laboratuvarların kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi. Örnekleme ve analiz yöntemleri
Direktif’e uygun olmalıdır. Laboratuvarlara yönelik akreditasyon programları, bu tür kalite kontrollerinin
devamlılığını sağlamak için etkili bir araçtır.
2.9. Hassas ve daha az hassas bölgelerin dört yıllık aralıklarla yeniden değerlendirilmesi. Bütün hassas ve
daha az hassas bölgelerin bu dönemdeki takip çalışmalarına yönelik planlamalar yapılması. Ölçütlerin,
geçerliliklerini koruduklarından emin olmak için gözden geçirilmesi.
3. Teknik Standartlar (ayrıca, su kütlelerinin durumlarının sınıflandırılması ve standartlar ile ilgili olarak bkz. Su
Çerçeve Direktifi)
3.1. Yetkili makam; ülkede kullanılmak üzere, hassas bölgelerin tam tanımına ilişkin ve Direktif standartlarına
dayalı bir kılavuz geliştirmeli ve yayınlamalıdır. Bu kılavuz özellikle, suların ötrofik durumunun
değerlendirileceği bilimsel ölçütleri belirtmelidir.
3.2. Uzmanlar ve yerel ve bölgesel makamlar ile işbirliği içerisinde, asgari olarak Direktif’in hükümlerine
(Ek-I.A) dayanacak şekilde, kanalizasyon ağlarının tasarımı, inşası ve bakımına yönelik kılavuz belgelerin
hazırlanması. Bu tür kılavuz belgelerin ayrıca birleşik kanalizasyon sistemlerinde taşmalardan kaynaklanan
kirliliği sınırlandırma konusuna da eğilmesi gerekmektedir. Diğer ülkelerde ulusal veya bölgesel makamlar,
teknik birlikleri veya diğer aktörler tarafından hazırlanmış benzer teknik kılavuz belgeler, bu bağlamda
faydalı olabilir.
3.3. Direktif’in hükümlerine uyulmasını sağlamak için (hassas bölgeler ve bunların su tutma havzaları için
“üçüncül arıtma” Ek- IB, Tablo 2; diğer sular için “ikincil arıtma” Tablo 1), uzmanlar ve yerel ve bölgesel
makamlar ile işbirliği içerisinde, atık su arıtma tesislerinin tasarımı, inşası ve bakımına yönelik kılavuz
belgelerin hazırlanması. Diğer ülkelerde ulusal veya bölgesel makamlar, teknik birlikleri veya diğer aktörler
tarafından hazırlanmış benzer teknik kılavuz belgeler, bu bağlamda faydalı olabilir.
Uygun olduğu hallerde, asgari olarak aynı çevre koruma seviyesini sağlayacak şekilde, toplama sistemleri
için uygun alternatiflere (3. madde) ilişkin kılavuz belgelerin hazırlanması.
3.4. Özel durumlara yönelik “uygun arıtma” hakkında, örnekler veren ve aynı zamanda bu tür bir arıtmanın
alıcı sular için gerekli yüksek kaliteyi sağlaması gerektiğinin altını çizen bir kılavuz belgenin hazırlanması.
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4. Danışma ve Raporlama
4.1. Atık suların deşarjının, paylaşılan sulardaki su kalitesi üzerinde sınır ötesi etkisinin bulunduğu durumlarda,
diğer üye devletlerle yeterli işbirliği ve bilgi paylaşımının sağlanması. (Bu konuyla ilgili olarak, Su Çerçeve
Direktifi’nin uluslararası nehir havzası bölgeleri ve bunların yönetim planlarına ilişkin hükümlerine bkz. –
özellikle 3. ve 13. maddeler).
4.2. Komisyon’un, arıtma tesislerinin etkinliği ve/veya alıcı suların su kalitesi hakkındaki bilgi taleplerini ve ulusal
raporlara ilişkin bilgi ihtiyacını karşılamak ve halkın, Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/EC) uyarınca,
ilgili bilgilere erişimini sağlamak üzere yeterli bir raporlama usulünün ve veri tabanlarının oluşturulması.
Komisyon’un atık su arıtma tesisleri ile ilgili taleplerinin ele alınması sırasında kullanılmak üzere Komisyon
tarafından CD_ROM’a aktarılmış bir elektronik anket geliştirilmiştir ve ücretsiz olarak edinilebilir.
4.3. Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor verilir (kapsamlı raporlama hükümleri için bkz. Su Çerçeve
Direktifi):
•
Direktif kapsamında kabul edilen ulusal hukuk ana hükümlerinin metinleri eşliğinde, Direktif’in ulusal
mevzuata aktarımı (19. madde).
•
Uygulama programları (17. madde ve 93/481/EEC sayılı Komisyon Kararı).
•
Kentsel atık suyun ve çamurun tasfiyesine ilişkin durum raporları (16. madde).
•
Daha az hassas bölgeler için bir derogasyon başvurusunda bulunulmuş olması halinde - Daha az
hassas bölgelere yapılan deşarjlarla ilgili yürütülen kapsamlı çalışmalar (6. ve 8. maddeler). (Bu
bağlamda, diğer yerlerin yanı sıra Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Karadeniz ve Adriyatik’in “daha az
hassas bölgeler” olarak kabul edilmediği akılda tutulmalıdır).
•
Komisyon’un talebi üzerine - izleme yoluyla toplanan bilgiler (15. madde); (bkz. 4.2’de değinilen
elektronik anket).
•
Tarımsal gıda endüstrisinden yüzey sularına yapılan endüstriyel deşarjlara (Ek-III) uygulanabilecek
standartlar.
•
Halka yönelik yayınlanan iki yıllık raporlarda - atık su arıtımı ve çamurun tasfiyesi (16. madde).
•
Yalnızca birincil arıtmayı kullanmak veya teknik sorunlar nedeniyle atık su arıtma tesislerinin
tamamlanma tarihini ertelemek için yapılan derogasyon taleplerinin tümü, Komisyon’a yapılacak
bireysel başvurulara tabidir.

3.2 Aşamalandırma ile ilgili
Konular
Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi’nin uygulanması bütün AT mevzuatı içinde en zorlayıcı ve pahalı görevlerden biri olmuştur. Şimdi ise aynısını
Su Çerçeve Direktifi için söylemek uygun olacaktır. Yine de, Direktif ’in çevresel ve teknik boyutlarının erken ve dikkatli şekilde ele alınması, önemini korumaktadır.
İlerleme kaydedebilmek için, çok erken bir
aşamada yürütülmesi gereken bir dizi görev bulunmaktadır. Bunlar, öncelikle Direktif ’in idaresiyle ve geliştirilecek planlar için veri toplanmasıyla ilgilidir. Sonraki aşamalar, atık su kanallarının
ve atık su arıtma tesislerinin inşasını içerir. Bunların inşası için verilen süreler aday ülkedeki finansmanın ve inşaat mühendisliği kaynaklarının varlı-

ğına bağlı olacaktır. Bu bakımdan temel konu,
inşa süreçlerini erişilebilir ve ödenebilir bir hızda
tamamlanabilmesini sağlayacak programların aşamalandırılmasıdır. Su Çerçeve Direktifi’nin gerekliliklerinin ve son tarihlerinin ele alınması, bu
bağlamda aday ülkelere bırakılan tüm aşamalandırma konularını etkileyebilecektir.
Uygulamanın ilk aşaması şunları içermelidir:
• Ülkedeki, Direktif tarafından kapsanan
“yerleşimlerin” belirlenmesi.
• Ülkedeki hassas bölgelerin belirlenmesi.
• Mevcut altyapının belirlenmesi (kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesisleri) ve
iyileştirmenin gerekli olduğu yerlerin değerlendirilmesi.
• Mevcut izleme ve denetleme sistemlerinin
değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda
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• Kurumsal ve idari yapının (yetkili makamların, yetkilendirme sisteminin kurulması)
ve diğer kurumsal yapıların hazırlanması.
İkinci aşama şunları içermelidir:
• Özellikle “yerleşimlerin”, “hassas bölgelerin” ve “mevcut altyapının” sayıları/konumlarına ilişkin ilk aşamada elde edilen
sonuçlara dayalı olarak; kanalizasyon ağlarının ve atık su arıtma tesislerinin inşasına
yönelik bir uygulama programı oluşturulması. Bu tür bir programda, arıtma çamurunun yeniden kullanımı ve/veya tasfiyesi
konusunun da ele alınması gerekmektedir.
Bu tür bir uygulama programı aynı zamanda, geçiş dönemleri ile ilgili tüm değerlendirmelerde yani; katılım tarihine kadar
bazı yükümlülüklere uymakla ilgili derogasyonlarda önemli bir etmen olacaktır.
Özenli bir teknik ve mali değerlendirme
kaçınılmazdır. Avrupa Komisyonu’nun
(Çevre Genel Müdürlüğü) bilgi, tavsiye ve
yorumlama ile ilgili hizmetleri kullanıma
hazır olacaktır.
• Belirlenen çevresel ve teknik gerekliliklere
dayalı yatırım planlarının hazırlanması.
• Diğer şeylerin yanı sıra, inşaat ve bakım
maliyetlerini de dikkate alarak, kanalizasyon ve atık su arıtımına yönelik bir maliyet
karşılama sisteminin kurulması.
• İzleme ve denetleme programlarının
ve ulusal mevzuatta (Direktif doğrultusunda) belirlenen standartların uygulamaya
sokulması.
• Hassas ve daha az hassas bölgelerin her
dört yılda bir gözden geçirilmesi.
Üçüncü aşama şunları içermelidir:
• Altyapının (kanalizasyon ağları ve atık su
arıtma tesislerinin) inşasının ve iyileştirmesinin tamamlanması.
Gereken altyapının oluşturulması için tanınan
süre, katılım müzakerelerinin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, özenli bir teknik
ve mali değerlendirme kaçınılmaz olacaktır.
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4. Maliyetler
Bu Direktif ’in uygulanması sırasında ortaya
çıkacak ana maliyet çeşitleri aşağıdaki kontrol listesinde verilmiştir.
DİREKTİF’İN UYGULANMASINDA ORTAYA
ÇIKAN MALİYET ÇEŞİTLERİNİN KONTROL
LİSTESİ
Başlangıç kurulum maliyetleri:
• Yerleşimlerin, hassas bölgelerin, daha az hassas
bölgelerin belirlenmesi.
• İdari yapının ve izin sisteminin kurulması.
• Yeni altyapı için yatırımlar da dâhil olmak üzere
uygulama programının oluşturulması.
• Sermaye yatırımı:
Yeni kanalizasyon ağlarının kurulması ve mevcut
kanalizasyon ağlarının iyileştirilmesi.
• Belirlenen ikincil arıtmaya uygun olarak yeni atık
su arıtma tesislerinin kurulması ve mevcut atık su
arıtma tesislerinin geliştirilmesi.
• Hassas bölgelerde üçüncül arıtma tesislerinin
kurulması.
Hâlihazırdaki maliyetler:
• Altyapının (kanalizasyon, arıtma tesisleri)
işletilmesi ve bakımı.
• İzleme ve hâlihazırdaki her türlü düzenleyici
eylem ve ayrıca uygulatma eylemi.
• İdari maliyetler.
(Su Çerçeve Direktifi fişinde belirlenen maliyet sorununu dikkate alınız)

Yatırım maliyetlerini etkileyen temel etmenlerin şunlar olduğu görülmektedir:
• Kentsel atık suların toplanması ve arıtılmasına yönelik altyapının, Direktif ’in uygulanması öncesindeki ilk durumu.
• Sızmaların önlenmesine ve birleşik sistemlerde taşmalardan kaynaklanan kirliliğin
azaltılmasına yönelik olanlar da dâhil olmak üzere, Direktif ’in kapsadığı yerleşimlerde atık suların toplanması bakımından
gerekli ıslah çalışmaları.
• Kentsel atık su arıtma tesislerinin Direktif
tarafından belirlenen standartlara uyması
için gerekli ıslah çalışmaları.
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• Şehir planlama, bölge gereklilikleri ve iklim koşullarına bağlı kısıtlamalar.
• işgücü ve ekipman maliyetleri.
Ayrıca; yerleşimlerin, hassas ve daha az hassas
bölgelerin belirlenmesi için gereken değerlendirmelerin boyutuna ve yeterli bir örnekleme ve izleme sisteminin getirilmesine bağlı olarak ortaya çıkan kayda değer miktarda hazırlık maliyeti de bulunmaktadır.
Maliyetler, üye devletlerarasında büyük farklılık gösterebilir. “98/15 sayılı Komisyon Direktifi
ile değişik, Kentsel Atık Su Arıtımı’na ilişkin
91/271/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin Uygulanması” hakkındaki 1998 tarihli Komisyon Raporu, hem toplam yatırım tahminlerini hem de
eşdeğer popülasyon başına düşen yatırım rakamlarını içermektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   365  

ÖNEMLİ AB ÇEVRE DİREKTİFLERİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖNERİLERİ - SU MEVZUATI

366   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

ÖNEMLİ AB ÇEVRE DİREKTİFLERİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖNERİLERİ - DOĞA KORUMA MEVZUATI

Doğa Koruma Mevzuatı
Habitat Direktifi
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DOĞA KORUMA MEVZUATI:
Habitat Direktifi
Resmi Adı:
Doğal habitatların ve yabani fauna ve floranın
korunmasına ilişkin 21 Mayıs 1992 tarihli ve
92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 206,
22.7.92), Düzeltme (OJ L 176, 20.7.93) ile düzeltilmiş ve Avusturya, İsveç & Finlandiya’nın Katılım Anlaşması’nı izleyen 95/1/EC sayılı Konsey
Kararı (OJ L 1, 1.1.95) ve 97/62/EC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 305, 8.11.97), (EC)1882/2003
sayılı Tüzük (OJ L 284, 31.10.2003, s. 1-53)99,
2006/105/EC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 363,
20.12.2006)100, 2004/69/EC sayılı Komisyon Ka-

rarı (OJ L 14, 21.1.2004)101, 2004/798/EC sayılı
Komisyon Kararı (OJ L 382, 28.12.2004)102,
2004/813/EC sayılı Komisyon Kararı (OJ L 387,
29.12.2004)103, 2005/101/EC sayılı Komisyon
Kararı (OJ L 40, 11.2.2005)104, 2006/613/EC sayılı Komisyon Kararı (OJ L 259, 21.9.2006)105,
2008/23/EC sayılı Komisyon Kararı (OJ L 12,
15.1.2008)106, 2008/24/EC sayılı Komisyon Kararı (OJ L 12, 15.1.2008)107, 2008/25/EC sayılı
Komisyon Kararı (OJ L 12, 15.1.2008)108,
2008/26/EC sayılı Komisyon Kararı (OJ L 12,
15.1.2008)109, ve 2008/95/EC sayılı Komisyon
Kararı (OJ L 31, 5.2.2008)110 ile değişik. Direktif

99 AT Anlaşması’nın 251. maddesindeki usule tabi araçlarda belirtilen uygulama yetkilerinin kullanılmasına ilişkin Avrupa
Komisyonu yardımcı komiteleri ile ilgili hükümleri 1999/468/EC sayılı Konsey Kararı’na uyarlayan 29 Eylül 2003 tarihli ve
(EC) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü.
100 Sonraki düzenleme, Romanya ve Bulgaristan’ın AB’ye katılım sonrası durumlarını yansıtacak 92/43/EEC sayılı Direktif’in
uyarlanmasıdır. Ekler, AB’ye yeni katılan bu üye devletlerde bulunan türleri, korunan alanları ve benzerlerini içermek üzere
uyarlanmıştır.
101 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Alpin biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların listesini kabul
eden 22 Aralık 2003 tarihli ve 2004/69/EC sayılı Komisyon Kararı.
102 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Atlantik biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların listesini
kabul eden 7 Aralık 2004 tarihli ve 2004/813/EC sayılı Komisyon Kararı.
103 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Kıtasal biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların listesini kabul
eden 7 Aralık 2004 tarihli ve 2004/798/EC sayılı Komisyon Kararı.
104 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Boreal biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların listesini kabul
eden 13 Ocak 2005 tarihli ve 2005/101/EC sayılı Komisyon Kararı.
105 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Akdeniz biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların listesini
kabul eden 19 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/613/EC sayılı Komisyon Kararı.
106 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Atlantik biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların
güncellenmiş ilk listesini kabul eden 12 Kasım 2007 tarihli ve 2008/23/EC sayılı Komisyon Kararı.
107 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Boreal biyo-coğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların güncellenmiş
ilk listesini kabul eden 12 Kasım 2007 tarihli ve 2008/24/EC sayılı Komisyon Kararı.
108 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Kıtasal biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların güncellenmiş
ilk listesini kabul eden 13 Kasım 2007 tarihli ve 2008/25/EC sayılı Komisyon Kararı.
109 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Panonya biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların listesini
kabul eden 13 Kasım 2007 tarihli ve 2008/26/EC sayılı Komisyon Kararı.
110 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi uyarınca, Makaronezya biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önemli olan alanların
güncellenmiş ilk listesini kabul eden 25 Ocak 2008 tarihli ve 2008/95/EC sayılı Komisyon Kararı.
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ayrıca Çek Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti,
Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti,
Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti’nin
katılım koşullarına ilişkin anlaşma tarafından ve
Avrupa Birliği’nin kuruluş anlaşmalarında yapılan
düzenlemeler tarafından da değiştirilmiştir.
Direktif ’in konsolide hali ve Direktif ’te yapılan tüm değişiklikler Europa internet sitesinde bulunabilir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?
uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF

1. Ana Amaç ve Hükümlerin
Özeti
Direktif ’in amacı, belirli doğal habitatların ve
hayvan ve bitki türlerinin korunması yoluyla Avrupa Birliği’nde biyolojik çeşitliliğin (biyoçeşitliliğin) devam ettirilmesine katkıda bulunmaktır.
Habitat Direktifi, Topluluk için önemli olan
yabani hayvan ve bitki türleri ve doğal habitatların
korunması için ortak bir çerçeve belirlemektedir.
Direktif, “Topluluk ilgi alanına giren doğal habitatların ve yabani fauna ve flora türlerinin, asgari
korunma statüsü (favourable conservation status)
bir koruma statüsünde muhafazasını ve iyileştirmesini” sağlayacak Natura 2000 adında bir korunacak özel alanlar ağı oluşturulmasını sağlar.
Bir habitat tipi, kendi doğal yayılma alanı içerisinde yok olma tehlikesi altındaysa veya küçük bir
doğal yayılma alanına sahipse veya dokuz biyocoğrafik bölgeden (Alpin, Atlantik, Karadeniz, Boreal,
Kıtasal, Makaronezya, Akdeniz, Panonya ve Step
biyocoğrafi bölgeleri) biri veya daha fazlasını belirgin bir şekilde temsil etme özelliğine sahipse, Topluluğun ilgi alanı içerisinde olarak tanımlanmaktadır.
Komisyon, Topluluk için önemli ulusal alanlar
listesine ve 92/43/EEC sayılı Direktif, 4. maddenin 1. paragrafı doğrultusunda üye devletler tarafından verilen ilgili bilgilere dayanarak, bu biyocoğrafik bölgelerde Topluluk için önem arz eden
alanların ilk listelerini belirleyen bir dizi Komisyon Kararı almıştır. Komisyon 2007 yılı sonunda,
Atlantik, Boreal, Kıtasal ve Makaronezya biyocoğrafi bölgelerine yönelik güncellenmiş habitat alanları listelerini kabul etmiş ve ileriye yönelik güncellemeler ve Bulgaristan ve Romanya için ilk listeler öngörülmüştür.
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Türler, eğer yok olma tehlikesi altındaysalar
(bazı istisnalar olmakla birlikte) veya hassas ya da
nadir ya da endemik iseler ve özel dikkat gerektiriyorlarsa, Topluluğun ilgi alanına girer. Natura
2000 ağı, seçilen habitatların ve türlerin bir “asgari koruma statüsünde” muhafazası veya iyileştirilmesi amacını taşımaktadır. Üye devletler ayrıca,
ekonomik, sosyal ve kültürel gereklilikleri ve bölgesel ve yerel özellikleri de dikkate almak zorundadırlar. Bir “asgari koruma statüsü” sağlamanın
ana yollarından biri de, üye devletlerin Korunacak
Özel Alanları (SAC) belirleme ve tayin etme ve
belirli zararlı faaliyetlerin yasaklanması da dâhil
olmak üzere bu alanlar dâhilinde ve haricinde bulunan habitatları ve türleri korumaya yönelik çeşitli önlemler alma gerekliliğidir. Üye devletler ayrıca, Direktif ’in uygulanmasıyla ilgili kapsamlı izleme faaliyetleri de yürütmelidir.
Ek- I, II ve III, doğal habitat tiplerini, konak
türleri ve kılavuz ölçütleri ortaya koyar. Ek- I ve
Ek-II, Romanya ve Bulgaristan da dâhil olmak
üzere yeni üye devletlerdeki habitat ve türleri kapsamak üzere 2006/105/EC sayılı Konsey Direktifi tarafından güncellenmiştir. Bütün üye devletlerin, bu Direktif ’e uyum sağlamak için gerekli kanun, tüzük ve idari hükümleri en geç Direktif ’in
uygulanabilir olduğu tarihten itibaren (Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne katılımı
durumunda bu tarih, 1 Ocak 2007 idi) yürürlüğe
koyması gerekmekteydi.
Ek-I’de, 71’i öncelikli habitat (yani yok olma
tehlikesi altında olan ve doğal yayılımı ağırlıklı
olarak Avrupa Birliği toprakları içinde bulunan
habitat tipleri) olmak üzere, Avrupa’daki toplam
231 doğal habitat tipi listelenmiştir. Ek-I, CORINE Biyotoplar projesi tarafından geliştirilmiş
olan, Avrupa’daki habitatların hiyerarşik sınıflandırmasına dayanmaktadır.
Avrupa Birliği’nin 2004 ve 2007 yıllarında 12
yeni üye devletin katılımı ile genişlemesi hem Habitat Direktifi’nde (92/43/EEC) hem de Kuş
Direktifi’nde (79/409/EEC) değişikliklere neden
olmuştur. Değişikliklerin çoğu, bahsi geçen Direktiflerdeki habitat tipleri ve türleri listelerinde
yapılan değişikliklere ilişkin müzakerelere dayalı
olarak, Direktiflerin eklerinde yapılmıştır. Bazı
coğrafi istisnalar olmakla beraber, yeni üye devletlerdeki yeni tipik ve nesli tehlike altındaki türler
ve habitatlar, eklere dâhil edilmiştir. Habitat
Direktifi’ndeki mevcut yedi biyocoğrafik bölgeye
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(Kıtasal, Akdeniz, Alpin, Atlantik, Makaronezyan
ve Boreal) üç yeni biyocoğrafik bölge eklenmiştir
(Panonya, Karadeniz ve Step bölgeleri). Üye devletler, katılım sürecindeki ülkeler ve Avrupa Komisyonu arasındaki kapsamlı tartışmalar sonucunda, 13 yeni habitat tipi Ek-I’e ilave edilmiştir.
Biyocoğrafi bölgeler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye
şu adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_
regions/index_en.htm.
2004 yılındaki genişlemenin aksine, konsolide
ekler 2005 Avrupa Birliği Katılım Anlaşması’na dahil edilmemiştir. Bulgaristan ve Romanya hakkındaki siyasi anlaşmayla ilgili olarak Konsey, çevre
alanındaki 73/239/EEC, 74/557/EEC ve 2002/83/
EC sayılı Direktifleri uyarlayan 20 Kasım 2006 tarih ve 2006/105/EC sayılı Direktifi kabul etmiştir.
Bu iki katılımın Habitat Direktifi’nde yapmış olduğu değişikliklerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için
Europa web sitesine bakınız: http://ec.europa.eu/
environment/nature/legislation/habitatsdirective/
index_en.htm#enlargement ve http://ec.europa.
eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007enlarg/habitats_summary.pdf

2. Üye Devletlerin Başlıca
Yükümlülükleri
2.1 Planlama
• Direktif ’in gerekliliklerinin uygulanmasından sorumlu olacak bir yetkili makamın
kurulması veya atanması. Bu genellikle,
çevre bakanlığı veya doğa koruma ajansı
olmaktadır.
• Destekleyici bilimsel veriler eşliğinde, EkI’e uygun doğal habitat tipleri veya EkIII’te belirtilen ölçütler doğrultusundaki
Ek-II’ deki konak türleri içeren alanların
bir listesinin oluşturulması ve bu listenin
97/266/EEC sayılı Komisyon Kararı’nda
belirlenen format uyarınca, alanlara ilişkin
bilgiler eşliğinde Komisyon’a sunulması.(4.
madde ve 97/62/EC sayılı Direktif ile değişik Ek-I, Ek-II ile Ek-III). Üye devletler,
Ek-I ve Ek-II’ de belirtilen doğal habitat
tiplerinin ve türlere ait habitatların, top-

raklarında hangi oranda temsil edildiğine
göre alanları belirlemelidir. Eğer ülke topraklarında birincil öneme sahip alanlar %
5’ten daha fazla bir orana sahipse,
Komisyon’la mutabık kalınarak, Ek-III’
teki ölçütlerin daha esnek bir şekilde uygulanmasını talep edebilirler (4. maddenin 2.
paragrafı).
• Komisyon’la mutabık kalınmasının ardından bu alanların Korunacak Özel Alanlar
(SAC) olarak belirlenmesi ve bu alanların
yönetimi için önceliklerin oluşturulması
(4. madde).
• Bu alanlar için özel olarak tasarlanmış veya
diğer gelişim planlarına dahil edilmiş yönetim planlarının ve ilgili habitatların ve türlerin ekolojik gerekliliklerine karşılık gelecek uygun kanuni, idari veya akdi düzenlemelerin yapılması da dahil olmak üzere,
SAC’ların korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması (6. madde).
• Belirli hayvan türlerine ilişkin (bunlar EkIV’ te belirtilmiştir) sıkı bir koruma sisteminin oluşturulması ve aşağıdakiler de dâhil olmak üzere belirli faaliyetlerin yasaklanması:
• Bu türlerin kasti bir şekilde yakalanması, öldürülmesi veya rahatsız edilmesi ve
üreme alanlarının ve yuvalarının bozulması ve tahrip edilmesi.
• Yaban ortamlarından alınan bu türlerin
alıkonulması (keeping), nakliyesi ve satışı (12. madde).
• Belirli bitki türlerine ilişkin (bunlar EkIV’te belirtilmiştir) sıkı bir koruma sisteminin oluşturulması ve aşağıdakiler de
dâhil olmak üzere belirli faaliyetlerin
yasaklanması:
• Bu türlerin kasti bir şekilde koparılması, kesilmesi ve tahrip edilmesi.
• Yaban ortamlarından alınan bu türlerin
bulundurulması, nakliyesi ve satışı (13.
madde).
• Ek-IV-a’da listelenen hayvan türlerinin kasti olmayan yakalanma ve öldürülme olaylarını izleyecek bir sistemin oluşturulması
(12. maddenin 4. paragrafı).
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2.2 Düzenleme
• SAC’ların bozulmasının ve kendileri için
SAC’lar oluşturulmuş türlerin rahatsız
edilmesinin, bu tür rahatsız etmeler
Direktif ’in hedefleri bakımından önemli
olabileceğinden dolayı, önlenmesine yönelik uygun adımların atılması (6. madde).
• Bir SAC üzerinde önemli bir etkisi olması
muhtemel her plan ve projenin, tek tek
veya diğer plan ve projelerle beraber değerlendirilmesi. Bu tür plan veya projelerin,
alternatifi olmaması ve Direktif ’te belirtildiği şekilde “üstün kamu yararının gözetilmesini gerektirecek zorunlu nedenler” bulunması halinde, alanın bütünlüğüne
olumsuz etkide bulunacaksa onaylanmamalarının sağlanması (6. madde).
• Eğer bir plan veya proje olumsuz bir değerlendirmeye rağmen (üstün kamu yararının
gözetilmesini gerektirecek zorunlu nedenlerle) onaylanmışsa, Natura 2000’in genel
bütünlüğünü korumaya yönelik telafi edici
bütün gerekli önlemlerin alınması ve
Komisyon’a, kabul edilen telafi edici önlemler konusunda bilgi verilmesi (6. madde).
• Arazi kullanım planlamasında ve gelişim
politikalarında, Natura 2000 ağının ekolojik bütünlüğünü geliştirme amacını da göz
önüne alarak, yabani hayvan ve bitkiler
için büyük öneme sahip tabiat özelliklerinin korunmasının teşvik edilmesi (10.
madde).
• Gerekli görülen durumlarda, belirli türdeki
yabani bitki ve hayvanların (bunlar EkV’te belirtilmiştir) “Asgari koruma statüsünde” tutulmalarının sağlanması için
bunların doğal ortamlarından alınmasının
ve kullanılmasının kontrol edilmesi (14.
madde). Bu türlerin asgari koruma statüsünden ödün verilmemesini sağlamak amacıyla, üye devletler örnek almak için bir
ruhsat sistemi geliştirebilir veya kotalar koyabilir. Örneklerin alınması, satılması, satın alınması ve nakliyesi veya esaret altında
(captivity) üretilmeleri vb. ile ilgili dönemler ve/veya yöntemler düzenlenmelidir ve
bu bir ruhsatlandırma ve kayıt sisteminin

372   AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI

gerekliliğine işaret etmektedir. Bazı durumlarda (16. maddede belirtilmiştir), üye
devletler, tatmin edici bir alternatif bulunamaması durumunda ve uygulanan derogasyonun türün korunma statüsüne zarar
vermemesi halinde, tür koruma önlemlerinde derogasyonlar uygulayabilir.
• Belirli hayvan türlerinin (Ek-IV ve V’te belirtilmiştir) bazı belirli yollarla yakalanmasının ve öldürülmesinin yasaklanması (15.
madde ve Ek-IV).
• Yaban ortama, o ortamın yerlisi olmayan
hayvan ve bitki türlerinin kasti olarak bırakılmasının düzenlenmesi (ve gerekiyorsa
yasaklanması) (22. madde).

2.3 İzleme ve Araştırma
• Aşağıdaki konularda izleme faaliyetleri
yürütülmelidir:
• Doğal habitatların ve türlerin korunma
statüleri (11. madde).
• Hayvan türlerinin, kasti olmayan şekilde yakalanması ve öldürülmesi (12.
madde ve Ek- IV).
• Direktif ’in hedeflerini göz önünde bulundurarak, araştırmanın düzgün eş güdümü
için araştırmanın ve bilgi alışverişinin teşvik edilmesi (18. madde).
• Korunmalarına katkıda bulunacaksa, yerli
türlerin doğal ortama yeniden bırakılmasının değerlendirmeye alınması (desiribality)
(22. madde).

2.4 Bilgi ve Raporlama
• Aşağıdaki faaliyetlerden önce kamu istişaresi gereklidir:
• Bir SAC üzerinde önemli bir etkiye neden olması muhtemel plan veya projelerin onaylanması (6. madde).
• Yerli türlerin ortama yeniden bırakılması (22. madde).
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• Türlerin korunması ile ilgili eğitim faaliyetlerinin ve genel bilgilerin sunulması
(22. madde).
• Aşağıdaki konularda Komisyon’a rapor verilmesi:
• Ek-I ve Ek-II’te listelenen doğal habitat
tiplerini ve türleri bulunduran alanlar.
• Direktif ’in belirli gerekliliklerinden
derogasyonlar içeren durumlar (16.
madde).
• Topluluk ile olası ortak finansmana
yönelik tahminler (8. madde).
• Araştırmalar ve bilimsel çalışmalar (18.
madde);
• Direktif ’in uygulanması (17. madde).
• Direktif kapsamında kabul edilen ulusal
hukuk ana hükümlerinin metinleri ile
birlikte iç hukuka aktarım 23. madde).
• Kabul edilen telafi önlemleri (6. madde).

2.5 Ek Hukuki Araçlar
Bu Direktif ’in uygulanması ile ilgili başka bir
dizi hukuki araç bulunmaktadır ve bunların, uygulama sırasında dikkate alınmaları gerekmektedir.
• Bu Direktif, 79/409/EEC sayılı Konsey
Direktifi (Kuş Direktifi olarak anılmaktadır) ile yakından bağlantılıdır ve ona dayanılarak düzenlenmiştir; zira bu Direktif ’le
belirlenen SAC’lar, Natura 2000 olarak bilinen Avrupa çapındaki korunan alanlar
ağını oluşturmak üzere 79/409/EEC sayılı
Konsey Direktifi uyarınca kurulan Özel
Koruma Alanlarını (SPA) tamamlama
amacı taşır. Bunun yanı sıra, bu Direktif ’in
6. maddesi, aynı zamanda bir SPA da olan
bir SAC alanı ile ilgili konularda yönetim
yükümlülüklerini belirlemekte ve Kuş
Direktifi’nde SPA’larla ilgili 4. maddede
belirlenen yönetim yükümlülüklerinin yerini almaktadır (7. madde).

teklif edilen gelişim programlarından etkilenen alanların değeri ve hassasiyetidir. Dolayısıyla, SAC’lar (ve SPA’lar) olası zararlara ilişkin olarak ÇED Direktifi uyarınca
değerlendirilmekte ve bu ilave “korunmadan” faydalanabilmektedir.
• Bu Direktif, Haziran 1992 tarihinde Rio
de Janerio’daki Dünya Zirvesi’nde kabul
edilen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile
ilişkilidir; zira bu sözleşme, katılan hükümetlerin biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin yaklaşımlarını belirlemiştir. Avrupa
Birliği, sözleşmeyi imzalayan taraflardan
biridir ve 2001 yılında dört biyoçeşitlilik
eylem planı üretmiştir. 2006 tarihli biyoçeşitliliğe ilişkin Komisyon Bildirisi ve ekli
Biyoçeşitlilik Eylem Planı, bu sözleşmeden
kaynaklanan pek çok yükümlülüğe cevaben, Topluluk ve üye devletler düzeyinde
bir dizi eylem ortaya koyar. Diğer uluslararası anlaşmalara yönelik daha özel bağlantılar, 1971- Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanlar
Hakkında
Ramsar
Sözleşmesi’nde; 1979- Yaban Hayvanların
Göçmen Türlerinin Korunmasına ilişkin
Bonn Sözleşmesi’nde; 1973- Nesli Tehlike
Altında Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine ilişkin Washington Sözleşmesi’nde ve
1979- Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam
Ortamlarının Korunmasına ilişkin Bern
Sözleşmesi’nde bulunabilir.

3. Uygulama
3.1 Temel Görevler
Bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin temel
görevler aşağıdaki kontrol listesinde özetlenmiş,
alt başlıklar altında (mümkün olduğunca) kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir.

• Direktif, ÇED Direktifi (85/337/EEC ile
değişik) (bkz. Bu El Kitabı’nda Bölüm 2)
ile bağlantılıdır; zira bir çevresel etki değerlendirmesini tetikleyen ölçütlerden biri de
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HABİTAT DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
1. Planlama
1.1. Direktif’in yükümlülüklerinin uygulanmasından sorumlu olacak bir yetkili makamın kurulması veya
atanması.
1.2. Yetkili makam, Ek- III’ te belirlenen ölçütlere dayanarak, Ek-I’e uygun olan doğal habitat tiplerini barındıran
veya Ek-II’ ye uygun olan türlerin habitatını temsil eden alanları belirlemelidir. Bu liste daha sonra
Komisyon’a sunulmalıdır. Komisyon da her bir üye devletle mutabık kalarak, Topluluğu ilgilendiren alanların
bir taslak listesini oluşturacaktır. Birleşik listenin, 21. maddede belirlenmiş olan usule göre Komisyon
tarafından kabul edilmesinin ardından, üye devletler kendi topraklarındaki SAC’ları en kısa zamanda, ancak
en geç altı yıl içinde belirlemeli ve bu alanların yönetimine yönelik öncelikleri oluşturmalıdır.
1.3. Seçilecek SAC’lar, Ek-I’de listelenen habitat tipleri ve Ek-II’ de listelenen türlerin habitatları başta olmak
üzere yerel türlerin tümünü, içermelidir. SAC’lar (Kuş Direktifi uyarınca belirlenen SPA’larla birlikte) Avrupa
çapında bulunan bu tür alanların yer aldığı bir ağ (Natura 2000 olarak anılmaktadır) oluşturacaktır.
1.4. Bir üye devlette öncelikli ilgiye haiz potansiyel SAC’ların yüzölçümü, o ülkenin topraklarının %5’ini aşıyorsa,
bu üye devlet, Komisyonla mutabık kalarak, Ek- III’te belirlenen ölçütlerin uygulanmasında daha esnek bir
yaklaşım talep edebilir.
2. Düzenleme
2.1. Belirlenen alanlar için, alana özgü yönetim planlarının geliştirilmesi ve Ek- I’deki doğal habitat tiplerinin
ve Ek-II’ deki türlerin ekolojik gerekliliklerini karşılayacak kanuni, idari veya akdi düzenlemeler de dahil
olabilecek şekilde, gerekli koruma önlemlerinin oluşturulması.
2.2. Bilimsel ve kültürel gereklilikler de göz önünde bulundurularak, yaban hayat popülâsyonunun uygun
seviyelerde tutulması.
Gerekli görülmesi durumunda üye devletler, doğrusal habitat özellikleri ve temel geleneksel habitatlar gibi
yaban hayatı için kilit öneme sahip tabiat özelliklerini koruyarak ve uygun durumlarda geliştirerek, Natura
2000’in ekolojik bütünlüğünü geliştirmeye yönelik çaba sarf etmelidir.
2.3. Ek-IV(a)’da listelenen hayvan türlerine yönelik, kendi doğal yayılım alanlarında sıkı bir koruma sisteminin
kurulması için gerekli önlemlerin alınması. Özellikle, bu türlerin doğal ortamlarında kasti olarak
yakalanmasının veya öldürülmesinin yasaklanması. Bu türlerin üreme, büyüme, kış uykusu ve göç
dönemlerinde rahatsız edilmesinin, yumurtaların kasti olarak tahrip edilmesinin veya doğal ortamlarından
toplanmasının ve üreme alanları veya yuvalarının bozulmasının önlenmesi.
2.4. Listelenen türler için, bu Direktif’in uygulanması öncesinde kanunlara uygun olarak alınmış olanlar hariç
tutulmak kaydıyla, doğadan alınan örneklerinin bulundurulmasının, nakliyesinin ve satış veya değiş
tokuşunun, ve satış veya değiş tokuş için sunulmasının yasaklanması.
2.5. Ek-IV(b)’de listelenen bitki türlerine yönelik sıkı bir koruma sisteminin oluşturulması. Bu sistemin, bu
bitkilerin doğadaki yayılım alanlarından kasti şekilde koparılmasını, toplanmasını, sökülmesini veya tahrip
edilmesini yasaklaması gerekmektedir. Bu sistem ayrıca, Direktif’in uygulanması öncesinde kanunlara
uygun olarak alınmış olanlar hariç, bu türlerin alıkonulmasını, nakliyesini, satışını veya değiş tokuşunu
ve satışa veya değiş tokuşa sunulmasını da yasaklamalıdır. Hem bitkiler hem de hayvanlarla ilgili olarak
koruma, organizmanın biyolojik yaşam döngüsünün bütün aşamalarını kapsamalıdır.
2.6. Gerekli görülen durumlarda, “asgari koruma statüsünde” tutulmalarını sağlamak amacıyla belirli yabani
hayvan ve bitki türlerinin (bunlar Ek-V’te belirtilmiştir) toplanmasının veya istismarının kontrol edilmesi (14.
madde).
2.7. Belirli hayvan türlerinin (Ek-IV ve V’te belirtilmiştir) bazı belirli yollarla yakalanmasının ve öldürülmesinin
yasaklanması (15. madde ve Ek-IV).
2.8. Yerli popülâsyonların korunmasını sağlamak amacıyla, yerli olmayan yabani türlerin kasti olarak ortama
bırakılmasının düzenlenmesi.
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HABİTAT DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
2.9. SAC’ların bozulmasını ve kendileri için SAC’lar oluşturulmuş türlerin rahatsız edilmesini önlemeye yönelik
gerekli adımların atılması.
2.10. SAC ağı üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel plan veya projelerin değerlendirilmesi ve bu tür plan
veya projelerin, alternatif yokluğu ve Direktif’te belirtildiği şekilde üstün kamu yararının veya güvenliğinin
gözetilmesini gerektirecek zorunlu nedenler olmadıkça, alanın bütünlüğüne olumsuz etkide bulunacaksa
yasaklanmasının sağlanması. Eğer bir plan veya proje olumsuz bir değerlendirmeye rağmen kamu yararı
nedeniyle onaylanmışsa, Natura 2000’in genel bütünlüğünü korumaya yönelik telafi edici bütün gerekli
önlemlerin alınması (6. madde).
3. İzleme ve Araştırma
3.1. Ek-IV(a)’da listelenen hayvan türlerinin, kasti olmayan nitelikteki yakalanma ve öldürülme vakalarının
izlenmesine yönelik bir sistemin oluşturulması ve bilgi toplama aşamasının ardından, yakalama ve öldürme
faaliyetlerinin ilgili türler üzerinde önemli bir etkisinin olmamasını sağlayacak gerekli ileri araştırmaların
yapılması veya koruma önlemlerinin alınması.
3.2. Direktif’in gerektirdiği tüm izleme faaliyetlerini kapsayan bir izleme sisteminin oluşturulması. İzleme,
doğal habitatların ve türlerin korunma statülerine ilişkin göstergeler olarak popülasyon düzeyi analizlerini
ve tür durumlarını içermelidir. Ek- II’ de belirlenen hedeflere (doğal habitatların ve yabani fauna ve
floranın korunması) ulaşmak için gerekli araştırma ve bilgi alışverişinin teşvik edilmesi ve gerekli izlemenin
sağlanması (Ek-II).
3.3. Direktifin hedeflerine ulaşmak için gerekli araştırma ve bilgi alışverişinin teşvik edilmesi.
3.4. Gerekli olan durumlarda, “asgari koruma statüsünde” tutulmaları amacıyla belirli yabani hayvan ve bitki
türlerinin toplanmasının veya istismarının kontrol edilmesinin ardından izleme ve gözetimin sürdürülmesi.
Bu konuda, mülke erişim, türlerin toplanması ve zamanlamasına ilişkin yerel yasaklar, avlanma ve balık
avlama kuralları, ruhsatların oluşturulması, türlerin satışı ve bulundurulması ile ilgili düzenleme, esaret
altında üreme ve yavrulamayla ilgili düzenleme ve yukarıda sayılan önlemlerin etkililiğinin değerlendirmesi
ile ilgili daha ayrıntılı düzenlemeler gerekebilir.
3.5. Türlerin korunmalarına katkıda bulunacaksa, yerli türlerin doğal ortama yeniden bırakılmasının
değerlendirmeye alınması (desiribality).
4. Bilgi ve Raporlama
4.1. Uygun olan şekilde, Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor verilmesi:
•
Ek-I ve Ek-II’te listelenen doğal habitat tiplerini ve türleri barındıran alanlar.
•
SAC adayı alanların önerilmesi ve SAC’ların belirlenmesi.
•
Direktif’in belirli gerekliliklerinden derogasyon içeren durumlar.
•
Bilimsel çalışmaların sonuçları (18. Madde).
•
Topluluk ile olası ortak finansmana yönelik tahminler (8. madde).
•
Direktif’in uygulanması (17. madde).
•
Direktif’e uymak için alınan önlemler (23. madde).
•
Direktif kapsamında kabul edilen ulusal hukuk ana hükümlerinin metinleri ile birlikte, iç hukuka
aktarım (23. madde).
4.2. Aşağıdaki faaliyetlerden önce kamu istişaresi gereklidir:
•
Bir SAC üzerinde önemli bir etkiye neden olması muhtemel plan veya projelerin onaylanması (6.
madde).
•
Yerli türlerin ortama yeniden bırakılması (22. madde).
4.3. Türlerin korunması ile ilgili eğitim faaliyetlerinin ve genel bilgilerin sunulması (22. madde).
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3.2 Aşamalandırma
Üye devletlerdeki deneyim, bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin en zorlayıcı ve zaman alıcı görevlerin aşağıdakiler olduğunu göstermektedir:
• Direktif gerekliliklerinin iç hukuka
aktarılması.
• Alanların bilimsel ve doğa koruma değerlerinin, gerekli ölçütler karşısında titiz bir şekilde değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, SAC olarak tayin edilecek alanların sıralamasının belirlenmesi.
• Arazi sahipleri ve yöneticilerle yapılan görüşmelerin, alan yönetimi ile ilgili düzenlemelerin ve gerekli olması durumunda telafi edici önlemlerin alınmasının ardından
SAC’ların resmi olarak tayin edilmesi, yönetim planlarının ve diğer gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi.
Dolayısıyla bu görevlerin, uygulanma sürecinin ilk aşamalarında başlatılması planlanmalıdır.
Deneyimler, karakteristik türlerin ve habitatların
konumlarını ve miktarlarını belirleyecek bilimsel
analizler için uzun bir süre gerekeceğini ve alanların tayininden önce arazi sahipleri ile uzun süren
istişareler yapılmasının gerekebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, bu konulara özel bir önem
verilmeli ve bunlar uygulama takviminde dikkatle
programlanmalıdır.
12 yeni üye devlet ile yürütülen müzakerelerden edinilen deneyimler, doğanın korunmasının
özel bir odak noktası oluşturduğunu ve katılım sürecindeki ülkelerin, Avrupa Birliği doğa
Direktifleri’ni mümkün olan en kısa sürede uygulamaları konusunda teşvik edildiklerini göstermektedir. Doğa koruma mevzuatı, yatay bir mevzuattır
ve yapısal, ulaşım veya tarım politikaları gibi diğer
Avrupa Birliği politikalarına entegrasyon bakımından, daha erken ele alınması gerekmektedir.
Temmuz 2007 tarihinde Komisyon, AB düzeyinde bilimsel bir referans belgesi olan ‘Avrupa
Birliği Habitatlarının Yorumlanması Rehberi –
EUR27’ adlı belgeyi yayınlamıştır. Bu belge, Habitat Komitesi tarafından 4 Ekim 1999 tarihinde
kabul edilen EUR15 rehberinin genişletilmiş bir
versiyonudur. Belge, Habitat Komitesi tarafından
14 Mart 2002 tarihinde kabul edilen, 10 katılım
ülkesi için yeni ve değiştirilmiş habitat tiplerini ve
Habitat Komitesi tarafından 13 Nisan 2007 tari-
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hinde kabul edilen şekliyle Bulgaristan ve
Romanya’nın katılımı ile gerçekleşen ilave değişiklikleri içermektedir. Deniz habitatlarının tanımları da “Natura 2000 ağının deniz ortamında
kurulması için Rehber İlkeler” belgesinde sunulan
yorumlar dikkate alınarak revize edilmiştir. Bu
rehber hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen
aşağıdaki internet sitesine başvurunuz: http://ec.
europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
Biyolojik Çeşitlilik üzerine Avrupa Konu Merkezi, Kuş Direktifi (79/2003/EEC) ve Habitat
Direktifi’nin (92/43/EEC) uygulanması ve özellikle Natura 2000 ağının kurulması ile ilgili olarak
Avrupa Komisyonu’na, Çevre Genel Müdürlüğü’ne
ve üye devletlere teknik ve bilimsel destek sunmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik üzerine Avrupa Konu
Merkezi hakkında daha fazla bilgi ve Natura 2000
ağı hakkında bilgi ve destek yazılım paketleri için
lütfen şu adreslere bakınız: http://biodiversity.eionet.europa.eu/ ve http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/index_html

4. Uygulama Rehberi
Aday ülkeler için yeni zamanlama hükümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ilk öncelik, Direktif Ek- I ve Ek-II’ de listelenen habitatların ve
türlerin mevcudiyetlerine dair bir değerlendirme
yapmaya verilmelidir; zira bunlar alanların tayin
edilmesinin dayanağını oluşturmaktadır. Ayrıca,
aday ülkelerin temel doğa koruma özelliklerini
daha iyi yansıtabilmek için belli türlerin veya habitatların bu eklere dâhil edilmesine ihtiyaç olup
olmadığının ele alınması da önemli olacaktır.
Bundan sonraki öncelik, tür ve habitat koruma
statülerini izlemeye yönelik bir yöntemin kabul
edilmesi ve uygulanmasıdır.
Bu Direktif ’in belirli gerekliliklerinin uygulanması, her bir aday ülkedeki mevcut durumdan,
ihtiyaçlardan ve statüden etkilenecektir. Ancak,
seçilen üye devletlerde edinilen deneyimlere dayanılarak, bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin genel gözlemler ve tavsiyeler aşağıda sunulmaktadır:

4.1.1 Planlama
• Habitat Direktifi’nin nasıl uygulanacağına
ilişkin kararlar üye devletlerin takdirine bırakılmıştır. SAC’ların ve diğer türlerin ve
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habitatların izlenmesi yerelden ulusala pek
çok düzeyde gerçekleştirilebilir; ancak eş
güdümün en iyi şekilde sağlanması için tek
bir yetkili makam tarafından yürütülmesi
en uygun seçenektir. Mevcut üye devletlerdeki ortak yaklaşım, bir uzman çevre kurumunu denetleyen merkezi bir bakanlık atamaktır. Bazı üye devletler, öncelikli olarak
veya yalnızca çevre koruma ile ilgilenen uzman devlet kurumları için daha ileri bir
yetkilendirme yapmışlardır. Ekolojik ve bilimsel konularda eğitim almış uzman personel gerekliliği nedeniyle, bu ikinci yaklaşımın bazı avantajlar sunduğu düşünülmektedir. Ancak, uzman kurumlar hiyerarşik çizgide ne kadar aşağıda olurlarsa, karar
alma süreçlerinden de o kadar uzakta olurlar ve karar alıcıların tavsiyelerine ve lobi
faaliyetlerine o kadar bağımlı hale gelirler.
• Temel aktörler; çevre korumadan sorumlu
bakanlıklar, çevre veya doğa koruma sorumlulukları olan devlet kurumları, bilimsel araştırma kurumları ve giderek artan

oranda, yaban hayatla veya yaban hayatın
korunmasına ilişkin belirli öğelerle ilgilenen ve bu konularda uzmanlığı bulunan sivil toplum kuruluşlarıdır (STK). Avrupa’da
STK kesimi, planlama ve geliştirme süreçleri ve koruma politikalarının oluşturulması da dâhil, doğa koruma faaliyetlerine yasal kurumlarla istişare içinde aktif olarak
katılmaktadır. Bunun yanı sıra, hem özel
hem de kamusal sektörde, yaban hayatı ve
biyoçeşitlilik hakkında araştırmalar yapan
pek çok kuruluş bulunmaktadır.
• Arazilerin SAC olarak tayin edilmesi, arazi
sahiplerini ve yöneticilerini de sürece dâhil
eder. Çünkü alanın SAC olarak tayin edilmesi, onun koruma statüsünü muhafaza
etmeyi veya iyileştirmeyi (ve mümkün olan
durumlarda geliştirmeyi) amaçladığından,
genellikle arazi yönetimi ve arazi geliştirme
hakkında sınırlamalar gerekli görülür ve
dolayısıyla arazi sahipleri ve yöneticileri ile
müzakere ve sıklıkla tazminat anlaşmaları
gerektirir.

KURUMSAL DÜZENLEME VE DÜZENLEYİCİ KONTROL ÖRNEKLERİ
1. Bir üye devlette (Birleşik Krallık), Çevre, Gıda ve Köy İşleri Departmanı (Defra), Avrupa Birliği doğa koruma
politikasının uygulanmasından genel olarak sorumlu devlet birimidir. Bu görevinde kendisine üç doğa koruma
kurumu tarafından destek verilmektedir. Bu kurumlar, Galler Bölgesi Kırsal Kesim Konseyi (CCW), İngiliz Doğa
(EN) ve İskoç Doğal Miras (SNH) ile Kuzey İrlanda Çevre Bakanlığı’dır. Bu dört kurumun faaliyetlerinin eş
güdümü, bu kurumlar tarafından fon sağlanan Ortak Doğa Koruma Komitesi (JNCC) tarafından ulusal çapta
gerçekleştirilmektedir. Yerel planlama makamları da Direktif’in uygulanmasına
dâhil olmaktadır. Bunların, kendi yapı planlarında, yerel planlarında ve bütünsel kalkınma planlarında uluslararası
doğa koruma çıkarlarını belirtmeleri ve Natura 2000 alanlarına yönelik planlama uygulamalarını dikkatle
incelemeleri gerekmektedir. Habitat Direktifi’nin uygulanmasıyla ilgili olarak hükümet, mevcut mevzuatın
Direktif’te belirtilen yükümlülüklerin pek çoğunu karşılamakta yeterli olduğunu ancak habitat koruma
hükümlerine uymak için bazı değişikliklerin veya yeni önlemlerin gerekeceğini belirtmiştir. Ulusal mevzuat
uyarınca, en önemli bitkileri, hayvanları veya coğrafi ya da fizyografik özellikleri temsil eden bir alanlar ağı
(Bilimsel Açıdan Özel Öneme Sahip Alanlar [SSSI]) belirlenmiştir. Bir SPA veya SAC olarak tayin edilmesi teklif
edilen bütün alanların öncelikle ulusal mevzuat uyarınca SSSI olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu Direktif
uyarınca aday gösterilen SAC’lar, SSSI ağından seçilir ve dolayısıyla hali hazırda ulusal mevzuata göre koruma
altındadır. Ancak bu, deniz alanları için geçerli değildir.
2. Başka bir üye devlette (İsveç) çevre mevzuatı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan bir çerçeve
kanun olan Çevre Kanunu içine dâhil edilmiştir. Bu Kanun, farklı alan koruma tipleri ve türlerin korunmasına ilişkin
özel hükümler gibi biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan düzenlemeler içermektedir. Habitat Direktifi, Kanun’da
ve ayrıca konuyla ilgili Türleri Koruma Tüzüğü’nde uygulanmıştır. Doğa koruma politikası ile ilgili tüm sorumluluk,
Çevre Bakanlığı’na aittir ve Çevre Koruma Kurumu (EPA) merkezi yürütme kurumudur. Ulus-altı düzeyde 21
Eyalet İdare Kurulu (CAB) günlük işlerin çoğunu yürütmektedir. CAB’ler, örneğin özel doğa koruma alanlarının
kurulması ve idaresinden, ruhsatlarla ilgili kararların verilmesinden ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesinden
sorumludur. CAB’ler, biyoçeşitlilik konularıyla ilgilenen özel çevre koruma birimlerine sahiptir. Yerel düzeyde
belediye meclisleri de doğa koruma alanları kurma yetkisine sahiptir ve diğer alanlarda da aktiftir.
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4.1.2 SAC’ların Kurulması
• Bölgesel makamlara daha fazla sorumluluk
veren bazı üye devletler, bazı uygulama meselelerini aşmak zorunda kalmışlardır. Örneğin, merkezi hükümet, uygulamada sorumlulukları devrettiği için, SAC’ların seçimi ve tayin edilmesi konusunda özerk
veya bu bölgesel makamlardan bağımsız şekilde hareket edememektedir.
• Pek çok üye devlette çok yaygın olan bir
uygulama, arazi kullanımını ve yönetimini
sınırlandırmak için, arazi sahipleri veya yöneticilerine tazmin edici ödemeler yapmaktır. Bu, devlete mali bir yük getiren

fakat özel mülkiyete tabi olan alanlarla
ilgili olarak pratikte kaçınılmaz olan bir
uygulamadır.
• Temasa geçilen bütün üye devletler,
SAC’ların tayininin, kurum personelinden
uzun süreler boyunca geniş girdiler ve uzun
ve zaman zaman karmaşık istişare süreçleri
gerektirdiğini belirtmişlerdir.
• Başka bir konu da aday ülkelerin listelenmiş olan mevcut habitat tiplerinden farklı
habitat tiplerine sahip olmasıdır. Geçmişte
bazı üye devletler için gerçekleşmiş olan bu
durum, listeye yeni habitat tiplerinin eklenmesiyle sonuçlanmıştır.

SAC’LARIN KURULMASINA YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELERDEN ÖRNEKLER
Bir üye devlette (İsveç), Habitat Direktifi’nin uygulanması ve özellikle Topluluk için Önemli Alanların
(pSCI’lar) tayin edilmesi gerekliliği, bazı kurumsal ve idari sorunlar ortaya çıkarmıştır. pSCI’ların ve SPA’ların
belirlenmesi CAB’ların yetkisindedir ve CAB’lar, belirlenen alanları Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) önermekte,
EPA da bunları Hükümet’in değerlendirmesi ve onayı için Çevre Bakanlığı’na göndermeden önce gözden
geçirmektedir.
SAC veya SPA olarak önerilen alanlar, kanuna göre, kurumların resmi olarak alanları koruma konusunda devam
eden çabaları arasında, örneğin doğa koruma alanları olarak veya doğa koruma anlaşmalarıyla, bir öncelik
haline gelmektedir. Doğa korumasını devam ettirmek için arazi yönetiminde sınırlandırmalar gerekliyse,
SAC’ların sahiplerine mali tazminat ödenmektedir. Pek çok önemli habitat ormanlardan oluştuğu için,
sınırlandırıcı uygulamalar genellikle kesimin yasaklanması, dolayısıyla gelir sağlamanın engellenmesi anlamına
gelmektedir. Arazinin kullanımındaki sınırlandırmalar veya kısmi satın alma için tazminat ödenmektedir, ancak
en yaygın yaklaşım, doğa koruma alanı oluşturulmadan önce devletin veya belediyenin araziyi satın almasıdır.
Su alanlarının korunması ile ilgili özel bir sorun söz konusudur. Bu alanlarla ilgili, genellikle korunan çekirdek
alanın dışında da kısıtlamalara ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulabilir, bu nedenle daha geniş alanlarda yeni
yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekebilir.
İsveç, komşusu olan bir üye devlet (Finlandiya) ile beraber, birçoğu daha önceden Avrupa Birliği
Direktifleri’nde yer almayan, pek çok özgün ve nadir habitatın varlığı nedeniyle özel bir uygulama sorunu ile
karşılaşmıştır. Komisyon ve diğer üye devletlerle yapılan kapsamlı müzakerelerin ardından, ulusal makamlar,
çoğu yalnızca Avrupa’nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 20 yeni habitat tipinin sınıflandırma sistemine dâhil
edilmesi konusunda başarılı olmuştur. Bu süreç çok ağır işlemiş ve zaman almıştır ve ulusal makamlar bu
konunun Avrupa Birliği üyeliğinden önce çözülmemiş olmasından dolayı üzüntü duymuşlardır. Bunun yanı sıra,
Avrupa Birliği habitat sınıflandırma sistemi bu ülkedekinden farklıydı ve ulusal sisteme uyması için uyarlanması
gerekliydi. Ulusal makamlar, Avrupa Birliği gerekliliklerinin sınırlı olduğunu düşünmektedir; zira damarsız bitkiler
(lower plants) bakir ormanlık alanların göstergesi olarak bu ülkede özel olarak önemlidir. Ancak Avrupa Birliği
sisteminde gereken önceliği bulamamışlardır. Ulusal makamlar, tanımlama ölçütlerinin ekolojik bir yaklaşımla
daha da geliştirilmesi gerektiğine ve bilimsel/ekolojik nedenlerle bu alanda daha yapılması gereken çok şey
olduğuna inanmaktadır.
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BAZI YENİ ÜYE DEVLETLERDEN SCI’LARIN (TOPLULUK İÇİN ÖNEMLİ ALANLAR) (TOPLULUĞU
İLGİLENDİREN ALANLAR) VE SAC’LARIN TAYİN EDİLMESİ DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER:
SAC’ların tayin edilmesine ilişkin mevcut durumla ilgili, http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/
library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_summaries/national_sumarypdf_10/_
EN_1.0_&a=d adresine göre belirlenen alanların sayıları hakkında örnekler aşağıdaki gibidir:
1.

Macaristan: Panonya biyocoğrafi bölgesinde 467 SCI ve SAC; 46 habitat (bunlardan 18’i öncelikli habitat
kabul edilmiştir)111.

2.

Kıbrıs: Akdeniz biyocoğrafi bölgesinde 36 SCI; 48 habitat (bunlardan 13’ü öncelikli habitat kabul
edilmiştir) ve yönetim planları hazırlanmakta olan 13 alan112.

3.

Çek Cumhuriyeti: Kıtasal biyocoğrafi bölgesinde 768 ve Panonya biyocoğrafi bölgesinde 108 SCI; 60
habitat (bunlardan 18’i öncelikli habitat kabul edilmiştir); ancak yönetim planları hazırlanmakta olan hiçbir
alan yoktur113.

4.

Litvanya: Boreal biyocoğrafi bölgesinde 266 SCI; 54 habitat (bunlardan 16’sı öncelikli habitat kabul
edilmiştir) ve yönetim planları hazırlanmakta olan 61 habitat114.

5.

Slovenya: Alpin biyocoğrafi bölgesinde 92 ve Kıtasal biyocoğrafi bölgesinde 168 SCI; 60 habitat
(bunlardan 15’i öncelikli habitat kabul edilmiştir); yönetim planları hazırlanmakta olan hiçbir habitat
yoktur115.

6.

Polonya: Alpin biyocoğrafi bölgesinde 18 ve Kıtasal biyocoğrafi bölgesinde 214 SCI; 79 habitat (bunlardan
16’ı öncelikli habitat kabul edilmiştir); yönetim planları hazırlanmakta olan hiçbir habitat yoktur116.

7.

Slovakya: Alpin biyocoğrafi bölgesinde 241 ve Panonya biyocoğrafi bölgesinde 148 SCI; 66 habitat
(bunlardan 22’si öncelikli habitat kabul edilmiştir); yönetim planları hazırlanmakta olan hiçbir habitat
yoktur117.

4.1.3 SAC’ların Korunması
• Direktif, üye devletlerin Direktif ’te sayılan
habitatlar, türler ve bunlar için belirlenen
SAC’lar hakkında sıkı bir koruma sistemi
uygulaması yükümlülüğünü getirir. Teorik
olarak, bu hedefe ulaşmak için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır ve gerçekten de
üye devletlerin farklı yaklaşımları söz konusudur. Bunlar arasında, alanın tayin
edilmesi ve korunması, alan satın alma,

özel alanlar için kullanımda değişiklikler
hakkında sıkı kontroller, yönetim anlaşmaları ve gönüllü teşvikler, eğitim ve farkındalık çalışmaları bulunmaktadır.
• Bazı üye devletler, hem yaban hayatın genel olarak korunması hem de belirli türlere
sağlanan ilave koruma hakkında sorunlar
yaşandığını bildirmiştir. Bu sorunlar, özellikle güçlü bir avcılık geleneği olan ve bunlar arasında da özellikle daha önce çok az

111 Kaynak: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/msreports_summaries/national_sumarypdf_10/_EN_1.0_&a=d, Temmuz 2008
112 Kaynak: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/msreports_summaries/national_sumarypdf_2/_EN_1.0_&a=d
113 Kaynak : http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/msreports_summaries/national_sumarypdf_3/_EN_1.0_&a=d
114 Kaynak : http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/msreports_summaries/national_sumarypdf_13/_EN_1.0_&a=d
115 Kaynak: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/msreports_summaries/national_sumarypdf_21/_EN_1.0_&a=d
116 Kaynak: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/msreports_summaries/national_sumarypdf_18/_EN_1.0_&a=d
117 Kaynak: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-
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düzenleyici kontrolün söz konusu olduğu
ülkelerde önemli boyutlara ulaşmıştır.
• Komisyon, Habitat Direktifi, 6. maddeye
uygun olarak Natura 2000 alanlarının yönetimi ile ilgili bir dizi kılavuz belge yayımlamıştır:
• 6. maddenin 4. paragrafı hakkında kılavuz belge (Ocak 2007): http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/guidance_
art6_4_en.pdf
• Natura 2000 alanlarını belirgin şekilde
etkileyen plan ve projelerin değerlendirilmesi hakkında kılavuz belge (Kasım
2001):
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
• Natura 2000 alanlarının yönetimi ile ilgili kılavuz belge (2000): http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
• Ayrıca Komisyon’un, Habitat Direktifi, 6.
maddenin 4. paragrafı hakkında ve belirli
ulusal projelerle ilişkili pek çok görüşü bulunmaktadır (şu adreste bulunabilir: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.
htm#art6)

4.1.4 İzleme
• Direktif, yetkili makamın, tayin edilen alanların (ve bu tür alanların dışında kalan alanların da) doğa koruma statüsünün değerlendirilmesine yönelik izleme faaliyetleri gerçekleştirmesini ve bu alanların ekolojik değerinin korunması ve geliştirilmesi için gereken yerlerde iyileştirici önlemler almasını
gerektirir. İzleme, sistematik ve bilimsel olarak titiz yöntemlerin uygulanmasını ve sonuçların açık şekilde belirlenmiş hedeflere
göre değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Yetkili makam, izleme faaliyetlerini kendisi
gerçekleştirebilir veya bu işi bir bilimsel araştırma kurumuna sözleşme ile devredebilir.
Alanda uzmanlık ve teknik personel, analitik olanaklar ve veri manipülasyonu becerileri gerekmektedir. Uygun bir izleme yönte-
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mi tasarlanıp uygulanmadan önce açık hedefler belirlenmelidir. Göstergeler faydalı bir araç
olabilir ve bağımsız uzmanlar hedeflerin belirlenmesi ve yöntemlerin ve göstergelerin geliştirilmesi görevlerine büyük oranda katkıda
bulunmalıdır. Taban verileri mümkün olan
en kısa zamanda belirlenmelidir. Hali hazırda,
örneğin habitat ve türlerin korunması statüsü
ile ilgili bazı izleme programlarının bulunması muhtemeldir ve bunlar Direktif ’in gerekliliklerini karşılamak üzere yeniden düzenlenebilir. Bütün izleme faaliyetleri veya uygulama
ile ilgili denetimler, nesnel usullere uygun olarak yapılmalıdır. Bunların, izleyen dönemde
yasal işlem başlatılması olasılığına karşı, örneklerin arşivlenmesine yönelik imkânlar
içermesi de gerekebilir.
İZLEME FAALİYETLERİNİN YASAL
GEREKLİLİKLERLE UYUM İÇİNDE OLMASINA
YÖNELİK DÜZENLEMELERE ÖRNEKLER
(1) Bir üye devlette (Birleşik Krallık), devlet doğa
koruma kurumları, SSSI’lar, SAC’lar ve SPA’lar da
dâhil olmak üzere kanuni olarak korunan bütün
alanları düzenli olarak izlemekte ve değerlendirmesini
yapmaktadır. Bu değerlendirmeler, her bir alanın
“tayin edilme nedenleri”, hedefleri ve öncelikleri
bakımından gerçekleştirilmektedir. İzleme, türlerin
veya habitatların, alanın hedeflerine uygun olmadığını
gösterdiğinde, iyileştirici önlemler alınmaktadır ve
bunlar arasında alan yönetiminde değişiklikler, tür
koruma müdahaleleri ve daha ayrıntılı araştırmalar
bulunmaktadır. Bu tür önlemlerin maliyetleri ciddi
boyutlara ulaşabilir ve genellikle devlet tarafından
karşılanmaları gerekir. Bazı durumlarda, özellikle
de doğayı yenileyici ve kanıtlayıcı nitelikte olan
yönetim programları (örneğin LIFE Doğa Programı)
için Avrupa Birliği fonları bulunabilir. AB finansmanlı
tarımsal çevre programları tarafından yönetilen diğer
alanlar da izleme faaliyetlerine tabi olabilirler.
(2) Diğer bir üye devlette (İsveç), Çevre Bakanlığı
çevrenin izlenmesini denetlemektedir ve EPA
ve CAB’ler (bölgesel düzey) bakanlığa rapor
sunmaktadır. EPA, ekolojik olarak değerli olan
alanlar konusunda arazi sahiplerini ve halkı
bilgilendirmek üzere kapsamlı bir bilgi sistemini
işletmektedir. Sistem, İnternet ve bir dizi yayın
üzerinden bilgilendirmeyi içermektedir. Yayınlardan
biri, korunan habitatları tarif eden “Habitat Direktifi
Kılavuzu”, Avrupa Birliği içerisinde olumlu tepkiler
almıştır. Listelenen fauna ve flora türleri için de buna
benzer bir yayın planlanmaktadır.
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4.1.5 Raporlama
Direktif, üye devletlerin; aktarma, uygulama,
tayin edilmeye uygun alanların listesi, derogasyonlar, Avrupa Birliği ile olası ortak finansman
hakkında maliyet tahminleri ve araştırmalar ve bilimsel çalışmalar da dâhil olmak üzere pek çok konuda Komisyon’a rapor vermesini gerektirir. Habitat Direktifi, Avrupa Birliği devlet başkanları tarafından 2001 yılında Gothenburg Zirvesi’nde
belirlendiği gibi, 2010 yılı itibariyle biyoçeşitlilik
kaybının durdurulması amacına yönelik en önemli AB katkılarından biridir. Habitat Direktifi’nin
raporlama gereklilikleri uyarınca toplanan bilgiler,
bu amaçla kullanılacak önemli bir veri kaynağı
olacaktır. Dolayısıyla, Habitat Direktifi uyarınca
koruma statüsünün izlenmesi, değerlendirilmesi
ve raporlanmasının yalnızca Direktif ’in uygulanması bakımından değil, aynı zamanda Avrupa’da
genel biyoçeşitlilik eğilimlerinin değerlendirilmesi
bakımından da çok önemli olduğu ve izleyen stratejik konuları da etkileyeceği unutulmamalıdır.

Habitat Direktifi 6. maddenin 4. paragrafı üye
devletlerin, Natura 2000 alanları üzerinde kayda
değer olumsuz etkileri olan projelerle ilgili telafi
edici önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda
Komisyon’a bilgi vermesini gerektirir. Bu bilginin
standart bir raporlama formu kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu form, 6. maddenin 4.
paragrafının uygulanması ile ilgili Ocak 2007 tarihli Komisyon kılavuz belgesine dâhil edilmiştir
ve şu adreste bulunabilir: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
index_en.htm#sdf
Habitat Direktifi 16. madde uyarınca, üye
devletlerin ayrıca Komisyon’a her iki yılda bir, sıkı
tür koruma hükümleriyle ilgili derogasyonlar konusunda da rapor vermesi gerekmektedir. Bu raporlar toplanır ve değerlendirilir. 2003 ile 2004
yılları arasındaki derogasyonlara ilişkin özetler şu
adreste bulunabilir: http://circa.europa.eu/Public/
irc/env/monnat/library?l=/reporting_derogations/orbicon-derogation/_EN_1.0_&a=d

16. MADDE UYARINCA DEROGASYONLARIN RAPORLANMASI KONUSUNDA ÇEK CUMHURİYETİ
ÖRNEĞİ
Komisyon’un toplu raporuna göre, 2003 ile 2004 yılları arasında toplam 9.880 derogasyon ruhsatı verilmiştir.
Verilen ruhsatların sayısı 2003 ile 2004 arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştür (sırasıyla 5016 ve 4864).
Bu da, Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’nin 10 yeni üye devletin katılımıyla genişlemesinin, AB çapındaki
toplam derogasyon sayısında ani bir yükselmeye neden olmadığını göstermektedir. Derogasyonların pek
çoğu (birkaç yüz tanesi) Almanya, İspanya, Finlandiya ve Birleşik Krallık’ta yayınlanmıştır. Komisyon’un raporu,
derogasyonların ana nedenlerinin yakalama (kod 20), rahatsız etme (kod 80), alıkoyma (kod 50) ve nakliye
(kod 130) gibi yıkıcı olmayan ve/veya tersine çevrilebilir faaliyetler olduğunu ve özellikle (a) ‘yaban fauna ve
floranın muhafaza edilmesi ve doğal habitatların korunması amacı’ ve (d) ‘türlerin popülasyonunun arttırılması
ve yeniden ortama bırakılmasına yönelik araştırma ve eğitim amaçlı ve bitkilerin yapay üremesi de dahil olmak
üzere bu amaçlar için gerekli olan üretme operasyonları’ nedenleri ile tanındıklarını göstermektedir. Bunlar, cüzi
etkilere yol açan “sorunsuz” derogasyonlar olarak değerlendirilir.
Komisyon’un raporu bir üye devlette (Çek Cumhuriyeti) Mayıs ve Aralık 2004 arasındaki yedi aylık dönemde
37 derogasyon ruhsatının verildiğini göstermektedir. Ruhsatların yaklaşık yarısı (c ) ‘kamu yararı için zorunlu
nedenler’ le verilmişken, kalan yarısı (a) yabanıl fauna ve floranın v.b. korunması; (b) ekinlere v.b. ciddi
zarar verilmesini engellemek; ve (d) araştırma ve eğitim amaçlı nedenler arasında eşit olarak bölünmektedir.
Pek çok durumda bu ruhsatlar özellikle, belirtilmeyen miktarda amfibinin yakalanmasına veya üreme
alanlarının bozulması veya tahrip edilmesine izin vermektedir. Ruhsatların birçoğu, başta farklı amfibi türleri
(kurbağalar) olmak üzere Ek IV türleri ve birkaç Ek V türü (yine kurbağalar) ile ilgilidir. Çek Cumhuriyeti’ndeki
derogasyonların hiçbiri Habitat Direktifi’nin tür koruma önlemleri ile çelişir görünmemektedir. Daha ayrıntılı
bilgi için, bkz. http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/reporting_derogations/orbiconderogation/_EN_1.0_&a=d

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   381  

ÖNEMLİ AB ÇEVRE DİREKTİFLERİNE YÖNELİK UYGULAMA ÖNERİLERİ - DOĞA KORUMA MEVZUATI

Üye devletlerin ayrıca 17. madde uyarınca,
Habitat Direktifi’nin uygulanması sonucu kaydedilen ilerleme hakkında altı yılda bir rapor vermeleri gerekmektedir. Bu raporlara dayanarak, Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Avrupa Konu Merkezi her
bir raporda sunulan bilgilere genel bir bakış vererek her üye devlet için ulusal özetler yayımlamıştır. Bunun yanı sıra her bir üye devletteki mevcut
türler ve habitat tiplerine genel bir bakış ve bir
ulusal değerlendirme sunan ulusal kontrol listeleri
de mevcuttur. Bu ulusal raporlara şu adresten ulaşılabilir:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/
monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_20012006&vm=detailed&sb=Title. Buna ilaveten,
ulusal özetler (internet sitesi: http://circa.europa.
eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_
summaries&vm=detailed&sb=Title) ve 17. madde ulusal “kontrol listeleri” (şu adresten bulunabilir: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/librar y?l=/habitats_repor ting/reporting_2001-2007/ms-reports_checklists&vm=det
ailed&sb=Title) bulunmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Avrupa Konu Merkezi, ulusal raporlara dayanarak, türlerin ve habitatların koruma statüsüne ilişkin biyocoğrafi değerlendirmeler hakkında bir rehber belge de çıkarmıştır ve bu belgeye şu adresten ulaşılabilir: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17

5.Maliyetler
Habitat Direktifi’nin uygulanması sırasında
ortaya çıkan belli başlı maliyet çeşitleri aşağıdaki
kontrol listesinde özetlenmiştir.
Habitat Direktifi’nin uygulanmasına ilişkin
maliyetler, alanların sınıflandırılmasına, korunmasına ve yönetimine yönelik mevcut sistemlerin
kapsamına, alan ve türlerin izlenmesine, korunması gereken habitatların ve türlerin varlığına ve
Topluluk fonlarının mevcudiyetine bağlıdır.
Olası SAC’ları araştırıp belirleyecek uzman
personelin sağlanmasına yönelik maliyetler aşırı
olmamalı ve bu görevde gönüllülerden destek alınabilmelidir. Olası maliyetlerin belki de en büyüğü SAC sisteminin kurulmasının uygulanabilirliğiyle ilgilidir ve özellikle gelişimin sınırlandırılması yerine tazminat ödemelerinin gerekli olduğu
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durumlarda ortaya çıkmaktadır. Sürekli maliyetler; SAC’ların doğa koruma değerleri hakkında
devam eden anket ve araştırmalar, SAC’lara yönelik yönetim planlarının hazırlanması ve alanların
bilimsel değerini muhafaza etmek ve artırmak için
gereken yönetim faaliyetlerinin (önleyici tedbirler) uygulanması ile ilgili ortaya çıkmaktadır.
Bazı maliyetler, altyapının geliştirilmesini gerektiren diğer mevzuatın gerektirdiği harcamalarla
kıyaslandığında görece daha düşüktür. Ancak, tazminat veya alanların satın alınması gerektiğinde
veya iyileştirme önlemlerine ihtiyaç olduğunda,
maliyetler hızla artabilir. Belirli durumlarda, harcamalar, Direktif ’in 8. maddesi uyarınca
Komisyon’la yapılan ortak finansman düzenlemeleri ile karşılanabilir.
DİREKTİF’İN UYGULANMASI SIRASINDA
ORTAYA ÇIKAN MALİYET ÇEŞİTLERİNİN
KONTROL LİSTESİ
Başlangıç kurulum maliyetleri:
• Sistemlerin ve usullerin oluşturulması;
• Taban verilerinin derlenmesi;
• Alan seçimine yönelik ölçütlerin uygulanması;
• Kılavuz belgelerin hazırlanması;
• Eğitim verilmesi;
• İstişareler ve iletişim.
Yatırım harcamaları:
• İyileştirme projeleri;
•

Arazi sahipleri ve yöneticilerine bir kereliğine
tazminat ödemeleri;

• Alanların satın alınması (gerektiğinde).
Sürekli harcamalar:
• Devam eden araştırma ve çalışmalar;
• Alanların değerinin korunması veya artırılmasına
yönelik yönetim faaliyetlerinin uygulanması;
• İletişim, istişareler, belgelerin ve raporların
üretilmesi ve diğer toplumsal farkındalık
faaliyetleri;
• Komisyon’a gönderilen raporlar.

Komisyon, çeşitli yollarla, SCI’ların ve
SAC’ların ve özellikle Natura 2000 alanlarının tayin edilmesi ve bu alanların yönetimiyle ilgili finansmana yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Komisyon ilk olarak, 2007 ila 2013 yılları arasında ulusal ve bölgesel düzeyde Natura 2000
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alanlarına yönelik AB fon seçeneklerini sunan bir
kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuza, bütün mevcut
Avrupa Birliği dillerinde şu adresten ulaşılabilir:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/financing_
natura/library?l=/contract_management/handbook_update&vm=detailed&sb=Title. Komisyon
ayrıca bu belgelere erişimi kolaylaştırmak ve bilgilerin yönetim planlaması çerçevesinde kullanılması olanağını yaratmak üzere özel bir bilgi teknolojisi aracı geliştirmiştir. Bu araca şu adresten ulaşı-

labilir: http://www.financing-natura2000.moccu.
com/pub/index.html. Bunun yanı sıra, AB çapında olduğu kadar bazı aday, katılım sürecindeki ve
komşu ülkelerdeki çevre ve doğa koruma projelerini de destekleyen AB finansal aracı olan LIFE+
yoluyla da finansman olanakları mevcuttur.
LIFE+ hakkında daha fazla bilgiye http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm adresinden ve
bu El Kitabı’nın 2. Bölümünde bulunan fişten
ulaşılabilir.
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Doğa Koruma Mevzuatı
Kuş Direktifi
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DOĞA KORUMA MEVZUATI:
Kuş Direktifi
Resmi Adı:
Yabani kuşların korunmasına ilişkin 79/409/
EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 103, 25.4.79)
(81/854/EEC (OJ L 319, 7.11.81), 86/112/EEC
(OJ L 100, 16.4.86) ve 94/24/EC sayılı (OJ L
164, 30.6.94) Konsey Direktifleri ve 85/411/
EEC (OJ L 233, 30.8.85), 91/244/EEC (OJ L
115, 8.5.91) ve 97/49/EC sayılı (OJ L 223,
13.8.97) Komisyon Direktifleri ile değişik) ve
2006/105/EC118 sayılı Konsey Direktifi. 12 yeni
üye devletin katılımı ile ilgili değişiklikler da dahil
olmak üzere, Direktif ’in konsolide versiyonuna şu
adresten ulaşılabilir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1979L0409:20070
101:EN:PDF

1. Ana Amaç ve Hedeflerin
Özeti
Direktif ’in amacı, Avrupa Birliği içerisinde
doğal olarak bulunan yabani kuşların ve bunların
yuvalarının, yumurtalarının ve habitatlarının korunması, yönetimi ve kontrolünün sağlanmasıdır.
Direktif, tüm yabani kuşların yakalanma ve öldürülmeye karşı temel korumaya tabi olmasını; yabani kuşların, özellikle nesli tehlike altında olan ve
göçmen türlerin hayatta kalmasını sağlamak üzere
habitatlarının yeterli derecede korunmasını; kuşların büyük çapta ve seçici olmayan yöntemlerle
yakalanmasının yasaklanmasını; pek çok türün satışı ve ticari kullanımının engellenmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Yasal spor ve avcılık
uygulamalarına ve kuşların insan sağlığı ve güven-

liği, tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormanlar, su ve
diğer flora ve fauna üzerinde ciddi riskler oluşturduğu durumlar da dahil olmak üzere belirli koşullar altında devletlerin gerekli adımları atmasını
sağlamaya yönelik belirli muafiyetler tanınmıştır.
Ayrıca, bütün türlerin popülâsyonunu muhafaza
edebilecek yeterli çeşitliliğin ve habitat alanının
sağlanması da gereklidir. 92/43/EEC sayılı Habitat Direktifi’nin 7. maddesi, bu Direktif ’ten kaynaklanan bazı habitat koruma yükümlülüklerinin
yerine geçer.
2004-2007 yıllarında Avrupa Birliği’nin, 12
yeni üye devletin katılımıyla genişlemesi Kuş
Direktifi’nde bazı değişikliklere neden olmuştur.
Yukarıda sayılan direktiflerde bulunan habitat çeşitleri ve tür listelerinde yapılacak değişikliklerle
ilgili müzakereler ilk başta 12 aday ülkenin tümü
için aynı anda başlamıştır ve hali hazırda en yakın
zamanda üye olan iki üye devlet için tamamlanmış bulunmaktadır. 2004 genişlemesinin aksine,
konsolide edilen ekler, Bulgaristan ve Romanya ile
ilgili 2005 Avrupa Birliği’ne Katılım Anlaşması’na
dahil edilmemişlerdir. Katılım Anlaşması’nda anılan siyasi anlaşmaya dayanarak Konsey, Bulgaristan ve Romanya’nın katılımı nedeniyle, çevre alanındaki 73/239/EEC, 74/557/EEC ve 2002/83/
EC sayılı Direktifleri uyarlayarak 20 Kasım 2006
tarihli ve 2006/105/EC sayılı Direktifi kabul etmiştir. Değişikliklerin çoğu, Direktif ’in ekleriyle
ilgilidir. İlk olarak, yeni üye devletlerdeki özgün
ve nesli tehlike altında olan türler ve habitatlar, sınırlı sayıda coğrafi istisnalarla beraber, eklere dâhil
edilmiştir.

118 Bulgaristan ve Romanya’nın katılımı nedeniyle çevre alanındaki 73/239/EEC, 74/557/EEC ve 2002/83/EC sayılı Direktifler’i
uyarlayan 20 Kasım 2006 tarih ve 2006/105/EC sayılı Konsey Direktifi.
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2. Üye Devletlerin Başlıca
Yükümlülükleri
2.1. Planlama
• Bu Direktif ’in gerekliliklerinin uygulanmasından sorumlu olacak bir yetkili makamın kurulması veya atanması.
• Ek-I’de (4. madde ve Ek- I) listelenen yabani kuş türleri ve Ek-I’de listelenmemiş ancak üreme, tüy dökme, konaklama ve kışlama alanları bakımından (başta uluslararası
öneme sahip olanlar olmak üzere sulak
alanlar dikkate alınarak) korunması gereken düzenli olarak bulunan diğer göçmen
türler için sayı ve boyut bakımından en uygun alanların, Özel Koruma Alanları (SPA)
olarak tanımlanması ve belirlenmesi. Bu
Direktif ’in uygulandığı coğrafi deniz ve
kara alanlarında türlerin koruma gerekliliklerinin dikkate alınması (4. madde).

2.2 Düzenleme
• Korunan alanların içinde ve dışında, ekonomik ve rekreasyonel gerekler dikkate alınarak, yabani kuş popülasyonlarının ekolojik, bilimsel ve kültürel gereklilikleri karşılayacak düzeyde muhafaza edilmesini
sağlayacak önlemlerin alınması ve yeterli
çeşitliliği ve habitat alanını koruyacak, muhafaza edecek veya yeniden kuracak (2. ve
3. maddeler) gerekli önlemlerin alınması.
• Ek-I’de listelenen yabani kuş türlerinin habitatlarıyla ilgili ve başta uluslararası öneme sahip sulak alanlara bağımlı olanlar olmak üzere düzenli olarak ortaya çıkan diğer göçmen yabani kuş türlerinin yayılım
alanlarında hayatta kalmalarını ve üremelerini sağlayacak (4. madde) özel koruma önlemlerinin alınması.
• SPA’larda bulunan habitatların bozulmasını ve bunları kullanan yabani kuşların ciddi şekilde rahatsız edilmesini engelleyecek
önlemlerin alınması (bu Direktif ’in 4.
maddesinin 4. paragrafının ilk cümlesindeki yükümlülüğü yürürlükten kaldıran
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92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin 6.
maddesinin 2, 3 ve 4. paragrafları).
•

Tek başına veya diğer plan ve projelerle beraber bir SPA üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel plan veya projelerin değerlendirilmesi ve bu tür plan veya projelerin,
92/443/EEC sayılı Habitat Direktifi’nin 6.
maddesinin 4. paragrafında belirlenen şekilde “yüksek kamu yararının gözetilmesini
gerektirecek nedenler” ile yapılması halleri
dışında, alanın bütünlüğüne olumsuz etkide bulunacaksa (92/443/EEC sayılı Habitat Direktifi’nin 6. Maddesinin 3. paragrafı) onaylanmamalarının sağlanması.

• Eğer, alternatif çözümlerin yokluğunda,
bir plan veya proje olumsuz bir değerlendirmeye rağmen (kamu yararının gözetilmesini gerektirecek nedenlerle) onaylanmışsa, Natura 2000’in genel bütünlüğünü
korumaya yönelik telafi edici bütün önlemlerin alınması ve Komisyon’a, benimsenen telafi edici önlemler konusunda bilgi
verilmesi (92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi, 6. maddenin 4. paragrafı).
• Yabani kuşlar için genel bir koruma sisteminin kurulması. Bu koruma, yuvalar ve
yumurtaların (boş yumurtalar da dâhil olmak üzere) korunmasını ve kuşlarla ilgili
olarak, kuşların kasti olarak yakalanmaları,
bulundurulmaları veya öldürülmelerinin,
herhangi bir türü olumsuz olarak etkileyecek kasti rahatsız etmelerin ve Komisyon
ile yapılacak istişarelerin ardından EkIII’te listelenen türler haricinde, canlı veya
ölü kuşların veya bunların herhangi bir
parçasının veya hemen belirlenebilecek türevlerinin satılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin yasaklanmasını da içermelidir.
• Bu genel koruma rejimine yapılacak istisnalara aşağıdaki durumlarda izin verilebilir:
• Kanuna uygun şekilde öldürülmüş veya
yakalanmış veya herhangi başka bir şekilde kanuna uygun olarak edinilmişse
ticari faaliyetlere konu olabilecek, EkIII/1’de listelenen türler (6. maddenin
2. paragrafı).
• Komisyon’la yapılacak istişarelerden
sonra, ticari faaliyete konu olabilecek
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Ek-III/2’de listelenen türler (6. maddenin 3. paragrafı).
• Tüm üye devletlerde avlanmalarına izin
verilen Ek-II/1’de listelenen türler (7.
maddenin 3. paragrafı) .
• Kamu sağlığı ve güvenliği, ekinlere zararın önlenmesi, flora ve faunanın korunması vb. gibi özel nedenlerle ilgili
derogasyonlar (9. madde).
• 9. madde doğrultusundaki derogasyonlara
(kamu sağlığı nedenleriyle vb.) yönelik; ilgili türleri, yakalanma veya öldürülme yöntemlerini, yer ve zaman sınırlarını vb. belirleyen (9. maddenin 2. paragrafı) bir yetkilendirme sisteminin oluşturulması.
• 9. madde doğrultusundaki her derogasyonun Direktif ’e uygun şekilde belirlenmesinin, denetlenmesinin ve izlenmesinin ve
Komisyon’a yıllık olarak raporlanmasının
sağlanması (9. maddenin 3. paragrafı).
• Ek- II’ de listelenen türlerin avlanmasının
yayılım alanlarındaki koruma çabalarını
tehlikeye atmamasını, avlanma faaliyetlerinin ulusal mevzuat doğrultusunda yürütülmesini, ilgili türlerin akılcı kullanım ilkeleriyle ve ekolojik olarak dengelenmiş kontrolle uyum içinde olmasını ve bu Direktif ’in
hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. Özellikle, avlanmaya ilişkin kanunların uygulandığı türlerin büyüme dönemlerinde veya üremelerinin herhangi bir safhasında veya göçmen kuşlara
ilişkin olarak, büyüme alanlarına geri dönüşleri sırasında avlanmamalarının sağlanması (7. madde ve Ek- II).
• Büyük ölçekli, seçici olmayan veya bir türün yerel olarak yok olmasına neden olabilecek avlanma, yakalama veya öldürme
yöntemlerinin ve araçlarının ve özellikle
Ek- IV’ te listelenen araç, düzenleme veya
yöntemlerin kullanımının yasaklanması.
• Komisyon ile istişarede bulunarak, yerli olmayan yabani kuş türlerinin ortama bırakılmasının yerel fauna ve florayı olumsuz
etkilememesinin sağlanması (11. madde).
• Bu Direktif ’e uygun olarak alınan önlemlerin, yabani kuşların korunmasına ilişkin

mevcut durum hakkında bir gerilemeye neden olmamasının sağlanması (13. madde).

2.3. İzleme ve Araştırma
• Aşağıdaki öğelerin izlenmesi:
• Yabani kuşların pazarlanmasına ilişkin
koşullara uygunluk (6. madde).
• Avlanmanın koruma çabaları üzerindeki etkisi (7. madde).
• Yerli olmayan türlerin ortama bırakılmasının etkileri (11. madde).
• Ek- V’te listelenen konulara özel önem verilerek yabani kuşların korunması, yönetimi ve kullanımı için gerekli olan araştırma
ve diğer çalışmaların teşvik edilmesi (10.
madde ve Ek- V).

2.4. İstişare ve Raporlama
• Bir SPA üzerinde ciddi etkiye neden olması muhtemel olan bir plan veya projeye
onay vermeden önce kamu istişarelerinin
yapılması (92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi, 6. maddenin 3. paragrafı).
• Yerli olmayan kuşların ortama bırakılması
hakkında, bunun yerel fauna ve flora üzerinde olumsuz etkisinin olmaması için
Komisyon’a danışılması (11. madde).
• Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor
verilir:
• Belirlenen alanların, Direktif ’in koruma gerekliliklerini karşılayacak uyumlu
bir bütün oluşturması amacıyla gereken
eş güdümü sağlamak üzere Komisyon’un
uygun girişimleri gerçekleştirmesi için
gerekli bütün bilgileri sağlayarak,
SPA’ların belirlenmesi (4. madde).
• Belirli faaliyetlere yetki verilmesine yönelik teklifler (6. madde).
• Avlanma ile ilgili düzenlemelerin pratikteki uygulamaları (7. madde).
• Direktif hükümleriyle ilgili derogasyon
vakaları (her yıl, 9. madde).
• Araştırmalar (10. madde).
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• Direktif ’e uygun ulusal hükümlerin
uygulanması (üç yılda bir, 12. madde).
• Direktif ’e uyum sağlamak için alınan
önlemler (18. madde).
• Direktif kapsamında kabul edilen ulusal
hukuk ana hükümlerinin metinleri eşliğinde iç hukuka aktarım (18. madde).
• 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin
6. maddesi gereğince kabul edilen telafi
edici önlemler.

2.5. Ek Hukuki Araçlar
Bu Direktif ’in uygulanmasıyla ilgili bir dizi
başka yasal belge bulunmaktadır:
• Bu Direktif üye devletlerin Avrupa toprakları içindeki yabani kuş popülâsyonlarını
korumayı amaçlamaktadır. Özellikle Kuş
Direktifi’nin 4. maddesinde belirlenen
alan koruma yükümlülüklerinin Habitat
Direktif ’inin 6. maddesinde (bkz. Habitat
Direktifi, 7. madde) belirlenen yükümlülükler ile değiştirilmesi dolayısıyla bu Direktif, Habitat Direktifi (92/443/EEC) ile
bağlantılıdır. Habitat Direktifi ayrıca, üye
devletlerde biyoçeşitliliğin genel olarak sürdürülebilirliğini ve bütünlüğünü korumak
üzere tasarlanmış Avrupa çapındaki Özel
Koruma Alanları (SPA) ve Korunacak Özel
Alanlar (SAC) ağı olan Natura 2000’i kurmaktadır (3. madde).
• ÇED Direktifi (85/337/EEC) ve değiştirilmiş hali (97/11/EC), proje ve planların
SPA’lar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek ve etkiyi azaltmak veya telafi
etmek amacıyla gerekli önlemleri tasarlamak için bir araç olarak kullanılmaktadır.
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•

Kuş Direktifi ile ilişkili olan ve Direktif ’in
de kendileri için bir uygulama mekanizması olduğu diğer önemli uluslararası anlaşmalar şunlardır: Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar hakkında Ramsar Sözleşmesi, 1971; Yaban Hayvanların Göçmen
Türlerinin Korunmasına ilişkin Bonn Sözleşmesi, 1979; Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Washington Sözleşmesi, 1973 ve Avrupa’nın Yaban Hayatı ve
Yaşam Ortamlarını Korumaya ilişkin Bern
Sözleşmesi, 1979; Afrika- Avrasya Göçmen
Su Kuşlarının Korunması Anlaşması, 1995
ve Avrupa Birliği’nin imzalamış olduğu Biyolojik Çeşitliliğe ilişkin Sözleşme.

• Direktif ’te, Avrupa Birliği’nin coğrafi kapsamındaki değişimi yansıtacak biçimde yapılan değişiklikler göz önüne alındığında
(bölüm özetine bakınız), Ek-I (ve Ek-II),
henüz ek(ler)e dâhil edilmemiş olup katılım ülkelerinde bulunan bütün tehlike altındaki veya avlanan kuş türlerini kapsamak üzere değiştirilecektir.

3. Uygulama
3.1. Temel Görevler
Bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin temel
görevler aşağıdaki kontrol listesinde özetlenmiş,
her bir alt başlık altında (mümkün olduğunca)
kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir.
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KUŞ DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
1. Planlama
1.1. Direktif’in yükümlülüklerinin uygulanmasından sorumlu olacak bir yetkili makamın kurulması veya atanması.
1.2. Yetkili makam, Ek- III’ de belirlenen ölçütlere dayanarak, Ek-I’e uygun olan doğal habitat tiplerini barındıran
veya Ek-II’ ye uygun olan türlerin habitatını temsil eden alanları belirlemelidir. Bu liste daha sonra
Komisyon’a sunulmalıdır. Komisyon da her bir üye devletle mutabık kalarak, Topluluğu ilgilendiren alanların
bir taslak listesini oluşturacaktır. Birleşik listenin, 21. maddede belirlenmiş olan usule göre Komisyon
tarafından kabul edilmesinin ardından, üye devletler kendi topraklarındaki SAC’ları en kısa zamanda, ancak
en geç altı yıl içinde belirlemeli ve bu alanların yönetimine yönelik öncelikleri oluşturmalıdır.
1.3. Seçilecek SAC’lar, Ek-I’de listelenen habitat tipleri ve Ek-II’ de listelenen türlerin habitatları başta olmak
üzere yerel türlerin tümünü, içermelidir. SAC’lar (Kuş Direktifi uyarınca belirlenen SPA’larla birlikte) Avrupa
çapında bulunan bu tür alanların yer aldığı bir ağ (Natura 2000 olarak anılmaktadır) oluşturacaktır.
1.4. Bir üye devlette öncelikli ilgiye haiz potansiyel SAC’ların yüzölçümü, o ülkenin topraklarının %5’ini aşıyorsa,
bu üye devlet, Komisyonla mutabık kalarak, Ek- III’te belirlenen ölçütlerin uygulanmasında daha esnek bir
yaklaşım talep edebilir.
2. Düzenleme
2.1. Belirlenen alanlar için, alana özgü yönetim planlarının geliştirilmesi ve Ek- I’deki doğal habitat tiplerinin
ve Ek-II’ deki türlerin ekolojik gerekliliklerini karşılayacak kanuni, idari veya akdi düzenlemeler de dahil
olabilecek şekilde, gerekli koruma önlemlerinin oluşturulması.
2.2. Bilimsel ve kültürel gereklilikler de göz önünde bulundurularak, yaban hayat popülâsyonunun uygun
seviyelerde tutulması.
Gerekli görülmesi durumunda üye devletler, doğrusal habitat özellikleri ve temel geleneksel habitatlar gibi
yaban hayatı için kilit öneme sahip tabiat özelliklerini koruyarak ve uygun durumlarda geliştirerek, Natura
2000’in ekolojik bütünlüğünü geliştirmeye yönelik çaba sarf etmelidir.
2.3. Ek-IV(a)’da listelenen hayvan türlerine yönelik, kendi doğal yayılım alanlarında sıkı bir koruma sisteminin
kurulması için gerekli önlemlerin alınması; özellikle, bu türlerin doğal ortamlarında kasti olarak
yakalanmasının veya öldürülmesinin yasaklanması. Bu türlerin üreme, büyüme, kış uykusu ve göç
dönemlerinde rahatsız edilmesinin, yumurtaların kasti olarak tahrip edilmesinin veya doğal ortamlarından
toplanmasının ve üreme alanları veya yuvalarının bozulmasının önlenmesi.
2.4. Listelenen türler için, bu Direktif’in uygulanması öncesinde kanunlara uygun olarak alınmış olanlar hariç
tutulmak kaydıyla, doğadan alınan örneklerinin alıkonulmasının, nakliyesinin ve satış veya değiş tokuşunun
ve satış veya değiş tokuş için sunulmasının yasaklanması.
2.5. Ek-IV(b)’de listelenen bitki türlerine yönelik sıkı bir koruma sisteminin oluşturulması. Bu sistemin, bu
bitkilerin doğadaki yayılım alanlarından kasti şekilde koparılmasını, toplanmasını, sökülmesini veya tahrip
edilmesini yasaklaması gerekmektedir. Bu sistem ayrıca, Direktif’in uygulanması öncesinde kanunlara uygun
olarak alınmış olanlar hariç, bu türlerin alıkonulmasını, nakliyesini, satışını veya değiş tokuşunu ve satışa
veya değiş tokuşa sunulmasını da yasaklamalıdır. Hem bitkiler hem de hayvanlarla ilgili olarak koruma,
organizmanın biyolojik yaşam döngüsünün bütün aşamalarını kapsamalıdır.
2.6. 9. madde uyarınca izin verilen 5 ila 8. maddelerle ilgili her bir derogasyonun Direktif’e uygun olarak
belirlenmesinin, yakın şekilde denetlenmesinin, izlenmesinin, Komisyon’a yıllık olarak raporlanmasının ve
Komisyon denetimine tabi olmasının sağlanması.
2.7. Yerli olmayan türlerin ortama bırakılmasının yerel flora ve fauna üzerinde olumsuz etkisinin olmamasının
sağlanması.
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KUŞ DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
2.8. Bir SPA üzerinde tek başına veya diğer plan veya projelerle birlikte önemli bir etkisi olması muhtemel
olan plan veya projelerin değerlendirilmesi ve bu tür plan veya projelerin, kamu yararının gözetilmesini
gerektirecek nedenler ile yapılması halleri dışında, alanın bütünlüğüne olumsuz etkide bulunacaksa
yasaklanmalarının sağlanması.
2.9. Bir plan veya proje olumsuz bir değerlendirmeye rağmen onaylanmışsa, Natura 2000’in genel bütünlüğünü
korumaya yönelik telafi edici bütün önlemlerin alınması.
2.10.İzleme faaliyetleri habitat kalitesinde ve/veya Ek-I’de listelenen kuş türlerinin değerinde bir bozulmaya
işaret etmekteyse, SPA’ların ekolojik değerini korumak veya geliştirmek için gereken düzeltici önlemlerin
uygulanması.
3. İzleme ve Araştırma
3.1. Belirlenen alanların ve kuş türlerinin korunmasını destekleyecek özel araştırmaların ve bilimsel çalışmaların
teşvik edilmesi. Komisyon’un, Direktif’in 10. maddesinde anılan araştırma ve çalışmaların eş güdümüne
yönelik uygun önlemleri almasını sağlayacak her türlü bilginin üye devletler tarafından Komisyon’a
gönderilmesi sırasında Ek-V’te listelenen türlere özellikle dikkat edilmelidir.
3.2. Direktif’te bulunan faaliyetler dizisini kapsayacak bir izleme sisteminin oluşturulması. İzleme şunları
içermelidir: Ek-I türlerinin popülasyon düzeylerinin değerlendirilmesi, SPA’ların ekolojik değeri ve bütünlüğü
ve Ek-II’ de listelenen kuş türleri üzerindeki kanunsuz zararlı faaliyetlerin yasaklanması için kurulan
mekanizmaların etkinliği.
3.3. Yabani kuşların pazarlanması ile ilgili koşullara uyumun, avlanmanın koruma çabaları üzerindeki etkisinin ve
yerli olmayan türlerin ortama bırakılmasının etkilerinin izlenmesi.
3.4. Bir SPA üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel bir plan veya projeye onay vermeden önce halka
danışılması.
4. İstişare ve Raporlama
4.1. Bir SPA üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel bir plan veya projeye onay vermeden önce halka
danışılması.
Yerli olmayan kuş türlerinin ortama bırakılması konusunda Komisyon’a danışılması.
4.2 Uygun olan durumlarda, aşağıdaki konularda Komisyon’a rapor sunulması:
• Direktif’in aktarılması ve uygulanması.
• Özel Koruma Alanlarının (SPA) tayin edilmesi.
• Ek- III’te listelenen kuşların satışı için izinlerin verilmesi.
• Ek- II’ de listelenen türlere yönelik avlanma düzenlemelerinin pratikteki uygulamaları.
• Direktif’in hükümleriyle ilgili derogasyonlar.
• Direktif’e uymak için alınan önlemler.
• Araştırma faaliyetleri.
• Habitat Direktifi’nin 6. maddesi doğrultusunda kabul edilen telafi edici önlemler.
• Direktif kapsamında kabul edilen ulusal hukuk aktarımları.

3.2. Aşamalandırma
Üye devletlerdeki deneyim, bu Direktif ’in uygulanması ile ilgili en zor ve zaman alıcı görevlerin
aşağıdakiler olduğunu göstermektedir:
• Direktif ’in gerekliliklerinin ulusal hukuka
aktarımı.
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• Alanların bilimsel ve doğa koruma değerlerinin gerekli ölçütler doğrultusunda titiz
bir şekilde değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere SPA’lar olarak tayin edilecek
alanların belirlenmesi.
• Arazi sahipleri ve yöneticileriyle yapılan tartışmaların ve alan yönetimi ile ilgili düzen-
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lemelerin ve eğer gerekliyse yönetim işlemlerinin sınırlandırılması için tazminat ödenmesinin ardından, SPA’ların resmi olarak
tayin edilmesi, yönetim planlarının ve diğer
gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
• Direktif ’in gerekliliklerine uygun olarak,
av sezonlarının ayarlanması ve avlanma
hükümlerinin yönetilmesi.
Dolayısıyla bu görevlerin, uygulamanın ilk
aşamasında başlatılması planlanmalıdır. Deneyimler, listelenen kuş türlerinin ve kuşlar için
önemli olan alanların konumlarının ve miktarlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak bilimsel
analizler için uzun bir süre gerekeceğini ve alanların tayin edilmesinden önce, arazi sahipleri ile
uzun süren istişareler yapılmasının gerekebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, bu konulara özel
bir önem verilmeli ve bunlar uygulama takviminde dikkatle programlanmalıdır.

4. Uygulama Rehberi
Aday ülkeler için zamanlama ile ilgili yeni hükümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, ilk öncelik
Direktif ’in Ek- I’inde listelenen türlerin ve göçmen türlerin uygunluğunun ve görülme sıklığının
değerlendirilmesinde olacaktır; zira alanların tayini
bunlara dayanmaktadır. Bundan sonraki öncelik,
tür ve habitat koruma statülerini izlemek için bir
yöntemin kabul edilmesi ve uygulanmasındadır.
Her bir aday ülkenin mevcut durumu ve ihtiyaçları, Direktif ’in belirli gerekliliklerinin uygulanmasını etkileyecektir. Ancak, üye devletlerin
ortak deneyimlerine dayanılarak, bu Direktif ’in
uygulanmasına ilişkin genel gözlemler ve tavsiyeler aşağıda sunulmaktadır.

4.1. Planlama
• Kuş Direktifi’nin nasıl uygulanacağına ilişkin kararları almak üye devletlerin sorumluluğundadır. SPA’ların ve diğer türlerin ve
habitatların izlenmesi, yerelden ulusala,
pek çok düzeyde gerçekleştirilebilir; ancak
genel eş güdümün yetkili makamlar tarafından yapılması gereklidir. Temel aktörler
genellikle, çevre ve/veya doğa korumadan

sorumlu bakanlıklar, doğa koruma sorumlulukları olan diğer devlet kurumları, bilimsel araştırma kuruluşları ve giderek artan oranda olmak üzere STK’lardır ki
STK’lar, yaban hayatın veya kuşlar gibi yaban hayatın belirli öğelerinin korunmasına
ilişkin uzmanlık geliştirmiş kuruluşlarıdır.
Birçok STK, yasal kurumlarla istişare içinde olarak, planlama ve geliştirme süreçleri
ve koruma politikalarının oluşturulması da
dâhil olmak üzere, doğa koruma faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. Bu Direktif
bağlamında en önemli STK, Avrupa’nın
pek çok ülkesinde ulusal ortakları bulunan
Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife
International)’ dur. Diğer faaliyetlerin yanı
sıra bu kuruluş, Avrupa Birliği üye devletlerinde ve Avrupa Komisyonu tarafından
potansiyel SPA kontrol listeleri olarak geniş ölçüde kabul görmüş Önemli Kuş
Alanları (IBA) üzerine güvenilir bilgiler
toplama ve yayınlama konusunda uzmanlaşmıştır. Avrupa için IBA envanterinin
ikinci baskısı 2000 yılında yayınlanmıştır.
• Bunun yanı sıra, hem özel hem de kamusal
sektörde, yaban hayat, kuşlar ve biyoçeşitlilik hakkında araştırmalar yapan pek çok
kuruluş bulunmaktadır. Bu Direktif uyarınca arazilerin SPA olarak tayin edilmesi,
arazi sahiplerinin, yöneticilerinin ve kullanıcılarının sürece dâhil olmalarını gerektirmektedir. Çünkü alanın SPA olarak tayin
edilmesi, onun doğa koruma değerini devam ettirmeyi (ve mümkün olan durumlarda arttırmayı) amaçladığından, arazi yönetimi ve arazi kullanımı planlaması üzerinde bazı etkilere neden olur. Alanların
yönetimindeki başarı genellikle, arazi sahiplerini ve yöneticilerini tartışmalara dâhil
etmeye ve olumlu yönetim eylemleri için
teşvikler sunmaya bağlıdır. Çalışmaların
çoğu uzmanlık gerektirdiği için mevzuattaki izleme ve araştırma gereklilikleri, belirli
bilimsel ve araştırma kuruluşlarının da sürece dâhil olmasına neden olmaktadır.
• Bazı üye devletlerdeki yaklaşım, doğa koruma ve Kuş Direktifi gibi ilgili kanuni konulardan, uzmanlaşmış devlet kurumlarının sorumlu olmasıdır. Bu kurumlar doğAVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   393  
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rudan çevre korumadan sorumlu bakanlığa
rapor sunar ve bakanlık da Komisyon’a rapor sunar.

4.1.1. Ek- I’de Listelenen Kuşların
Korunması ve Özel Koruma Alanlarının
(SPA) Kurulması
• Bazı üye devletler özellikle uzun süredir var
olan bir avlanma geleneğinin söz konusu olduğu durum ve bölgelerde belirli kuş türlerine koruma sağlanması konusunda bazı sorunlar olduğunu bildirmişlerdir. Avcılık
otomatikman SPA’ların dışında tutulamaz.
Avlanma, her bir duruma özgü ve ideal olarak alana yönelik bir yönetim planı çerçevesinde ele alınması gereken bir yönetim meselesidir. Aynı şekilde, kendileri için bu alanların tayin edildiği kuşlara ciddi rahatsızlıklar verme potansiyeli olan diğer insan faaliyetleri de bu şekilde değerlendirilmelidir.

4.1.2. Önlemlerin Etkinliğinin İzlenmesi
• Belirli kuşlar için alana dayalı koruma
(SPA) ve tüm türler için genel koruma sağlanması ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, her bir üye devletteki izleme gereklilikleri ilk bakışta göründüğünden daha
kapsamlıdır. İzleme, sistematik ve bilimsel
olarak titiz yöntemlerin uygulanmasını ve
sonuçların açıkça belirlenmiş hedeflerle
karşılaştırılarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Yetkili makam, izleme faaliyetlerini kendisi gerçekleştirebilir veya bu işi
bir bilimsel araştırma kurumuna sözleşme
ile devredebilir. Uzman saha personeli ve
teknik personel, analiz olanakları ve veri
manipülasyonu becerileri gerekmektedir.
Uygun bir izleme yöntemi tasarlanıp uygulanmadan önce, açık hedefler belirlenmelidir. Göstergeler faydalı bir araçtır ve bağımsız uzmanlar, hedeflerin belirlenmesi ve
yöntemlerin ve göstergelerin geliştirilmesi
görevlerine önemli ölçüde katkıda bulunabilirler. Taban verileri mümkün olan en
kısa zamanda oluşturulmalıdır. Hali hazırda, örneğin habitat ve türlerin korunması
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statüsü ile ilgili bazı izleme programlarının
bulunması muhtemeldir ve bunlar Direktif
gerekliliklerini karşılamak üzere yeniden
düzenlenebilir. Bütün izleme faaliyetleri
veya uygulatma ile ilgili denetimler, nesnel
usullere uygun olmalı ve sonrasında ortaya
çıkabilecek yasal işlem başlatılması durumuna karşı örneklerin arşivlenmesine yönelik olanaklar da içermelidir.

4.1.3. Uygun Değerlendirmelerin
Yapılması
• Uygun değerlendirmelerin yapılması gerekliliği, SPA’ların – tanım itibariyle uluslararası öneme sahip alanlar – bilimsel ve
doğa koruma bakımından önemleri üzerinde olumsuz etkileri olabilecek gelişme
veya faaliyetlerden korunmasını sağlamak
amacıyla, getirilmiştir. ‘Uygun değerlendirme’ teriminin anlamı her bir üye devlet
tarafından yorumlanmış ve bir gelişmenin,
belirlenen alanın bilimsel veya koruma değeri üzerinde potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi anlamına geldiği düşünülmüştür. Dolayısıyla çevresel değerlendirme türünde bir yaklaşım kullanılmıştır; ancak bu
yaklaşımın, özellikle alanın bir SPA veya
SAC olarak belirlenmesine yol açan temel
özelliklerine odaklanması gerekmektedir.
• Üye devletler, ÇED Direktifi’ni (85/337/
EEC) uygulamış oldukları ve bunu değiştiren 97/11/EC sayılı Konsey Direktifi’ni uygulama sürecinde oldukları için, SPA ve
SAC’ları etkilemesi olası gelişmelere yönelik
uygulamaların planlanması normalde ÇED’
lere tabidir. Dolayısıyla, bu alanlardaki gelişmelerden kaynaklanacak olası zarar, sürecin
erken bir aşamasında değerlendirilir ve ele
alınır. Kuş ve Habitat Direktifleri uyarınca
yürütülen ‘uygun değerlendirmeler’ uygulamada, alanın doğa koruma statüsüne odaklanan ve sonuçlarının ÇED’ den ayrı olarak
karar alıcılara sunulduğu, büyük oranda ilave bir uygulama olmaktadır. Uygun değerlendirmelerin yapılması gerekliliği SPA’lara
sağlanan korumayı güçlendirmiştir.
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4.1.4. Raporlama
• Direktif üye devletlerin, aktarım ve uygulama, tayin edilmek üzere seçilebilecek alanların listesi, derogasyonlar, Toplulukla gerçekleştirilecek olası ortak finansmana yönelik maliyet tahminleri ve araştırma ve bilimsel çalışmalar da dâhil olmak üzere pek
çok konuda Komisyon’a rapor sunmasını
gerektirir.

DİREKTİF’İN UYGULANMASI SIRASINDA
ORTAYA ÇIKAN MALİYET ÇEŞİTLERİ HAKKINDA
KONTROL LİSTESİ
Başlangıç kurulum maliyetleri:
• Sistemlerin ve usullerin oluşturulması;
• Temel oluşturacak değerlendirmelerinin
derlenmesi;
• Eğitim verilmesi;
• Alan seçimine yönelik ölçütlerin belirlenmesi ve
uygulanması;

5. Maliyetler

• Kılavuz belgelerin hazırlanması;

Kuş Direktifi’nin uygulanması sırasında ortaya çıkan belli başlı maliyet çeşitleri aşağıdaki kontrol listesinde özetlenmiştir.
Kuş Direktifi’nin uygulanmasına ilişkin maliyetler, alanların sınıflandırılması, korunması ve
yönetimi ile alan ve türlerin izlenmesine yönelik
mevcut sistemlerin kapsamına ve korunacak habitatların ve türlerin söz konusu bölgedeki varlığına
bağlıdır.
Olası SPA’ları araştırıp belirleyecek uzman
personelin sağlanması ile ilgili maliyetler görece
düşük olmalı ve bu görevde gönüllü sektörden
destek alınabilmelidir. Olası maliyetlerin belki de
en büyüğü, SPA sisteminin kurulmasının uygulanabilirliğiyle ilgili olanlardır ve özellikle gelişimin
sınırlandırılması yerine olumlu yönetim veya arazi satın alımı için ödeme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Yatırım harcamaları:

• İstişareler ve iletişim.
• Arazi sahipleri ve yöneticilerine bir kereliğine
tazminat ödenmesi;
• Alanların satın alınması (gerekliyse).
Devam eden harcamalar:
• Devam eden araştırma ve çalışmalar;
• Alanların değerini korumaya veya artırmaya
yönelik yönetim faaliyetlerinin uygulanması;
• Çok yıllık yönetim anlaşmaları uyarınca devam
eden yönetim maliyetleri;
• Düzenleme ve uygulatma işlemleri;
• İletişim, istişare, belgelerin ve raporların
üretilmesi ve diğer toplumsal farkındalık
faaliyetleri
• Komisyon’a sunulan raporlar.
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Endüstriyel Kirliliğin
Kontrolü Mevzuatı
IPPC Direktifi
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ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK
KONTROL MEVZUATI:
IPPC Direktifi
Resmi Adı:
Entegre kirlilik önleme ve kontrolüne ilişkin
15 Ocak 2008 tarihli ve 2008/1/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi (OJ L 24,
29.1.2008); 2003/35/EC, 2003/87/EC sayılı Direktifler ve (EC)166/2006 sayılı Tüzük ile değişik.

1. Ana Amaç ve Hükümlerin
Özeti
Direktif ’in hedefi, atıklara ilişkin önlemler de
dâhil olmak üzere, bir dizi belirlenmiş endüstriyel
faaliyete yönelik bütünleşik bir kirlilik önleme ve
kontrol sisteminin kurulmasını sağlamaktır. Bu
bütünleşik sistemin amacı havaya, suya ve toprağa
yapılacak (atıklar da dâhil olmak üzere) salımları
önlemek veya azaltmak ve çevrenin bir bütün olarak yüksek düzeyde korunmasını sağlamaktır. Direktif, üye devletlerin, salım sınır değerleri ve
mevcut en iyi tekniklerin (bundan sonra BAT olarak anılacaktır) uygulanması da dâhil olmak üzere
belirli koşullar içeren bütünleşik bir izin sistemi
kurmasını gerektirmektedir. Bütünleşik izin ve
BAT’ın yanı sıra esneklik ve kamusal katılım,
IPPC ilkelerinin119 üçüncü ve dördüncü temel
öğeleridir.
Bir endüstri veya tarım tesisisin izin alabilmesi
için belirli temel yükümlülüklere uyması gerekmektedir. Özellikle şu koşulları karşılaması gerekir:
• Bütün uygun kirlilik önleme tedbirlerinin,
yani BAT’ın (en az atığı üreten, daha az
tehlikeli madde kullanan, üretilen maddelerin geri kazanılmasına ve geri dönüşümüne izin veren vb.) kullanılması.
• Büyük ölçekli tüm kirliliğin önlenmesi.

• Atıkların önlenmesi, geri dönüşümü veya
mümkün olan en az kirletici yolla tasfiyesi.
• Enerjinin verimli kullanılması.
• Kazaların önlenmesi ve zararın sınırlandırılmasının sağlanması.
• Çalışmalar sona erdiğinde alanların önceki
haline döndürülmesi.
21 Aralık 2007 tarihinde Komisyon, endüstriyel salımlara ilişkin bir direktif teklifini kabul etmiştir120. Teklif, endüstriyel salımlara ilişkin mevcut yedi direktifi tek bir açık ve tutarlı kanuni belgede birleştirecektir ve özellikle de IPPC
Direktifi’ni içermektedir.
IPPC Direktifi 1997 yılından beri yürürlüktedir ve Komisyon, bu Direktif ’in ve endüstriyel salımlarla ilgili diğer mevzuatın, çevre ve insan sağlığına en yüksek düzeyde koruma sağlayacak şekilde nasıl geliştirilebileceğini ve aynı zamanda da
mevcut mevzuatın nasıl sadeleştirilebileceğini ve
gereksiz idari maliyetlerin nasıl azaltılabileceğini
incelemek üzere tüm paydaşlarla birlikte 2 yıllık
bir inceleme gerçekleştirmiştir. Bu incelemenin
sonuçları, mevcut IPC mevzuatında pek çok değişikliğe sebebiyet verecek bir taslak direktifi ortaya
çıkarmıştır.

2. Üye Devletlerin Başlıca

Yükümlülükleri
2.1. Planlama

• Çevresel etki değerlendirmesi (bundan
sonra ÇED olarak anılacaktır) ile entegre
kirlilik önleme ve kontrol (bundan sonra

119 Bkz. http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm
120 Bu teklife şu adresten ulaşılabilir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC 0844:EN:NOT
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IPPC olarak anılacaktır) arasındaki karşılıklı ilişki açıklığa kavuşturulmalı ve büyük, çevresel olarak önemli yatırımlara yönelik izin usulleri ile aynı doğrultuda olan
bu usullerin uygun zamanlama ve konumlandırılmaları belirlenmelidir (Resital-11)
• Direktif ’in
uygulanmasına
ilişkin
Komisyon’a bilgi vermekten ve üye devletlerle bilgi paylaşımında bulunmaktan sorumlu olacak kurumların oluşturulması
veya atanması (17. maddenin 4. paragrafı).
• Hangi izin usulü çeşitlerinin IPPC izin
usulünün içine dâhil edileceğinin belirlenmesi veya yetkili makamlar arasındaki yetkilendirme usulleri ve koşullarının tam eş
güdümün sağlanması (7. ve 15. maddeler).

2.2. Düzenleme
•

‘Madde’, ‘kirlilik’, ‘tesis’, ‘mevcut tesis’, ‘salım’, ‘salım sınır değerleri’, ‘çevresel kalite
standardı’, ‘yetkili makam’, ‘izin’, ‘işletmede değişiklik’, ‘önemli değişiklik’, ‘mevcut
en iyi teknikler’, ‘teknikler’, ‘mevcut teknikler’, ‘en iyi’, ‘işletmeci’, ‘kamu’ ve ‘ilgili
kamu’ terimlerinin tanımlarının ya genel
düzeyde ya da özel olarak IPPC kanununda ulusal hukuka dâhil edilmesinin sağlanması (2. madde).

• Tesislerin, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü
ile ilgili belirli koşulları karşılayacak şekilde
işletilmelerinin sağlanması. Bu koşullar
arasında şunlar bulunmaktadır; önleyici
tedbirlerin alınması ve özellikle de BAT’ın
uygulanması; ciddi bir kirliliğe neden
olunmaması; atık yönetimi hiyerarşisinin
(önleme, geri kazanma ve bu mümkün değilse tasfiye) uygulanması; enerjinin verimli kullanılması; kazaları önleyecek ve sonuçlarını sınırlandıracak gerekli önlemlerin alınması ve faaliyetler durduğunda herhangi bir kirlilik riskinden kaçınılmasını ve
alanın tatmin edici duruma tekrar kavuşturulmasını sağlayacak gerekli önlemlerin
alınması (3. madde).
• Büyük yakma tesislerinden havaya salımlara
ilişkin 2001/80/EC sayılı Direktif ’te bulunan muafiyetleri ve farklı tanımları da (4.
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madde) dikkate alarak, yeni tesislerin işletilmelerine izin verilmeden önce izin almalarının sağlanması. Mevcut tesislerin, belirlenen süre sınırları içerisinde Direktif ’in hükümlerine uymasının sağlanması. Bu, izinler yoluyla ya da mevcut işletme koşullarının yeniden ele alınması ve eğer gerekli görülürse güncellenmesi ile gerçekleştirilebilir
(5. madde). Direktif ’in farklı hükümlerine
ilişkin farklı zaman çizelgeleri dikkate alınmalıdır (5. maddenin 1. ve 2. paragrafları).
• İzin başvurularının belirli bilgileri içermesinin sağlanması. İzinler verilirken, sınır
ötesi etkilere ilişkin veriler (85/337/EEC
sayılı Konsey Direktifi uyarınca) de dâhil
olmak üzere ÇED usulü ile edinilen bütün
ilgili bilgilerin dikkate alınması(6. madde
ve 9. maddenin 2. paragrafı).
• Tesis Direktif ’e uygun değilse ve özellikle
tesisin, mevcut salım değerlerinde kabul
edilemez geniş çaplı farklar olmadan uzun
vadede kirlilik standart sınırlarını tutturabileceği belirlenemiyorsa, iznin verilmesinin reddedilmesi (6., 8. ve 9. maddeler).
• İzinlerin, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, tesisin Direktif ’e uygun olarak işletilmesini sağlayacak gerekli koşulları içermesinin sağlanması:
• Tesis geçici olarak program dışında bırakılmamışsa, ilgili izinlerde tekrarlardan kaçınmak için gerekli olan sera gazı
salım izinleri ve gerekliliklerine yönelik
mevcut programı da dikkate alarak,
normal işletim koşulları dışındaki koşullar (9. maddenin 3. ve 4. paragrafları, 18. madde ve Ek-I, Ek-II ve Ek-III)
da dâhil olmak üzere salım sınır değerleri ve BAT’a dayanan teknik önlemler
(uygun olan durumlarda sınır değerlerinin tamamlanması veya değiştirilmesi);
• Hava, su ve toprağın korunması için
yapılan düzenlemelerin ayrıntıları (8.
madde);
• İzleme gereklilikleri (9. maddenin 5.
paragrafı);
• Çalıştırma, sızdırma, arıza vb. de dâhil
olmak üzere normal işletim koşulları
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dışındaki koşullara yönelik ölçümler (9.
maddenin 6. paragrafı);
• Sınır ötesi kirliliğin en aza indirgenmesine ilişkin hükümler (18. madde);
• Çevresel kalite standartlarına ulaşmak
için, gerektiğinde alınacak ek önlemler
(10. madde).
• İzin verilmesi konusunda birden fazla yetkili makam görevliyse iznin koşulları ile iznin verilmesi için izlenen usullerin tam eş
güdümünün sağlanması (7. madde).
• İşletmecilerin, iznin koşullarına uymalarının, yetkili makamlara denetimler yapmaları, örnekler almaları ve görevlerini yerine
getirebilmeleri amacıyla gereken bütün bilgileri toplamaları için yardımcı olmalarının
ve izleme sonuçları da dâhil olmak üzere
yetkili makamlara bütün gerekli bilgileri
sunmalarının sağlanması (14. madde).
• İşletmecilerin, tesislerin işletmelerinde
planlanan bütün değişikliklerden yetkili
makamları haberdar etmelerinin ve yetkili
makamların, izinleri veya izinlerde yer alan
koşulları gerek duyulan durumlarda değiştirmelerinin sağlanması (12. madde).
• Belirli durumlarda izinlerin koşullarının yeniden ele alınması ve güncellenmesi ve bir
işletmede önemli bir değişiklik olduğunda
izinlerin değiştirilmesinin veya yenilenmesinin sağlanması (12. ve 13. maddeler).
• İşletmeciye bir izin verilmeden bir tesisin
işletmesinde önemli herhangi bir değişiklik
yapılmamasının sağlanması (12. madde).
• BAT konusundaki gelişmeleri izleyecek bir
yetkili makamın bulunmasının sağlanması
(11.madde).
• Direktif Ek-V uyarınca halkın, IPPC izinlerinin verilmesi ve güncellenmesi usullerine zamanında ve etkin katılımının sağlanması (15. madde).
• İlgili vatandaşların bir hukuk mahkemesi
veya başka bağımsız ve tarafsız bir makam
huzurunda bir denetim usulüne erişiminin
sağlanması (16. madde).

2.3. Bilgi ve Raporlama
• İzin başvurularıyla ilgili bilgiler ve izlenen
salım sonuçları da dâhil olmak üzere, bilginin kamunun erişimine açık olmasının
sağlanması (15. maddenin 4. paragrafı).
• Kamunun, kapasite geliştirme çalışmaları
çerçevesinde idari ve yargı denetimi usullerine erişim konusunda pratik bilgiler edinebilmesinin sağlanması (16. maddenin 5.
paragrafı).
• Ek-I’e uygun olarak belirli faaliyet kategorileri tarafından belirlenen sınır değerleri
ve varsa, bu değerlerin elde edildiği BAT
hakkında mevcut temsili verilerin her üç
yılda bir Komisyon’a iletilmesi (17. maddenin 3. paragrafı).
• Bir tesisin işletmesinin diğer bir üye devlette çevre üzerinde olumsuz etkiye neden olması muhtemel ise diğer üye devletlerle bu
konuda görüşülmesi (18. madde).
• Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor
verilmesi:
• Direktif ’e uymak için alınan önlemler
(ulusal mevzuat metinleri ile birlikte)
(21. madde);
• Direktif ’e uyum sağlamak üzere idari
hükümler, ulusal hukuk ve düzenlemelerin temel hükümleri eşliğinde aktarım
(21. madde);
• Ulusal raporların standartlaştırılmasına
ilişkin Direktif ’e uygun olarak Komisyon tarafından hazırlanan bir anket
veya çerçeveye dayanan ve Direktif ’in
pratikteki uygulamasına ilişkin üç yılda
bir hazırlanacak bilgi.

2.4. İlgili Yasal Düzenlemeler
IPPC Direktifi’yle ilgili bir dizi başka yasal
belge bulunmaktadır ve Direktif ’in uygulanmasında dikkate alınmaları gerekir. Bunlar:
• IPPC Direktifi Ek- II’ de listelenen tüm direktifler.
• Seveso II Direktifi ( 96/82/EC).
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• Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC) (bkz.
El Kitabı, 4. Bölüm).
• Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi (96/62/
EC) (bkz. El Kitabı, 3. Bölüm).
• 91/689/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin 8.
maddesinin 3. paragrafı uyarınca bilginin
nasıl sağlanacağına ilişkin bir format oluşturan 96/302/EC sayılı Komisyon Kararı.
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi
(85/337/EEC); (97/11/EEC ve 2003/35/
EC sayılı Direktifler ile değişik ) (bkz. El
Kitabı, 2. Bölüm).

• Emisyon Ticareti Direktifi (2003/87/EC).
• IPPC Direktifi (2008/1/EC).
• Avrupa Kirletici Salım ve
Kaydı’nın
kurulmasına
(EC)166/2006 sayılı Tüzük.

Taşınım
ilişkin

• Entegre kirlilik önleme ve kontrol (IPPC)
ile ilgili 96/61/EC sayılı Konsey
Direktifi’nin 15. maddesi uyarınca bir Avrupa kirletici salım kaydının (EPER) uygulanmasına ilişkin 17 Temmuz 2000 tarihli
ve 2000/479/EC sayılı Komisyon Kararı

• Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi (2003/4/
EC) (bkz. El Kitabı 2. Bölüm).

3. Uygulama

• Düzenli Depolama Direktifi (99/31/EC)
(bkz. El Kitabı, 4. Bölüm).

3.1. Temel Görevler

• Halkın Katılımı Direktifi (2008/1/EC sayılı IPPC Direktifi’ni değiştiren 2003/35/EC
sayılı Direktif ) (bkz. El Kitabı, 2. Bölüm).

Bu Direktif ’in uygulanmasına ilişkin temel
görevler aşağıdaki kontrol listesinde özetlenmiş,
(mümkün olduğunca) kronolojik sıraya göre
düzenlenmiştir.

IPPC DİREKTİFİ – TEMEL UYGULAMA GÖREVLERİ
1. Planlama
1.1. Direktif’in gerekliliklerini uygulayacak ve uygulatacak bir yetkili makamın (veya makamların) atanması.
1.2. ÇED ve IPPC usulleri arasındaki karşılıklı ilişkinin saptanması ve bu usullerin büyük ve çevre bakımından
önemli yatırımların izin usulleri ile aynı doğrultuda olmasını sağlayacak uygun zamanlama ve
konumlandırmalarının belirlenmesi.
1.3. Yetkili makam liderliğinde, Ek-I’de listelenen kategorilerdeki yeni ve mevcut endüstriyel tesisler için ön izin
usulleri kurulmalıdır. Bu usuller, izinlerin bütün çevre ortamlarına yapılan salımların kontrolü için bütünleşik
bir yaklaşım kullanılarak verilmesini içermelidir.
1.4. Hangi ilgili izin usulü çeşitlerinin, entegre kirlilik koruma ve kontrolüne ilişkin izin verme usullerine dahil
edilmesi gerektiğinin belirlenmesi.
1.5. Yetkili makam, uygun yasal düzenlemelere dayanarak, Suda Tehlikeli Maddeler Direktifi (2006/11/EC) gibi
diğer mevzuatla ilgili olarak, tesislere izin verilmesinden sorumlu makamlarla irtibat kurmalıdır.
1.6. Yetkili makamlar, araştırma veya diğer yöntemlerle, Direktif’in ülke topraklarında bulunan hangi tesislere
uygulanacağını belirlemelidir.
1.7. Her bir tesis için veya genel olarak endüstriyel sektörler için, yetkili makam BAT’ı kurmalıdır. Bu,
endüstrilerle ya da endüstriyel sektörlerle yapılan istişareler veya harici araştırmalar yoluyla ve Direktif’in
17. maddesinin 2. paragrafı uyarınca Komisyon tarafından talep edilen bilgiler de dikkate alınarak
yapılabilir. BAT, sahada geçerli olan koşullara uygun olmalı, muhtemel maliyet ve faydaları dikkate almalı ve
ayrıca ihtiyatlı ve önleyici bir yaklaşım kullanmalıdır.
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1.8. Devlet, her bir tesise özgü belirlenen izin koşulları yerine belirli tesis kategorilerine yönelik genel kuralların
benimsenip benimsenmeyeceği konusunda bir karar almalıdır.
1.9. Bütün tesisler için, tesise uygun olan BAT’ı da göz önüne alarak, çevreye yapılan bütün salımlar hakkında
salım sınır değerleri belirlenmeli ve böylece bunların izinlerde yasal açıdan bağlayıcı koşullar olarak
kapsanabilmesi sağlanmalıdır.
1.10.BAT’taki gelişmelere ilişkin bilgi almak için bir yöntem belirlenmeli (BAT ve sınır değerleri hakkında
paylaşılan bilgiler sonucunda hazırlanan Komisyon raporları ile) ve yetkili makamların devamlı haberdar
edilmesi sağlanmalıdır.
1.11.Yetkili makamların teknik personeline eğitim verilmelidir.
2. Düzenleme
2.1. Bütün mevcut tesislerin ve tasarlanan yeni tesislerin işletmecilerinin, işletmeye başlama yetkisi alabilmek
üzere yetkili makama başvurmasını gerektirir.
2.2. Yetki başvurusunda bulunanların, tesis ve tesisin faaliyetleri, alanda kullanılan malzeme ve enerji, salımların
kaynakları, alandaki koşullar, çevreye olası salımlar ve bunların olası etkileri, salımları önlemeye veya
azaltmaya yönelik teknikler, atıkların önlenmesi ve geri kazanımına yönelik önlemler, alanın işletme
parametreleri ve izleme tasarıları hakkında ayrıntılı bilgi vermelerini gerektirir. Diğer belirli direktifler
uyarınca yapılan başvurularla ilgili bilgiler de bunlara dâhil edilebilir.
2.3. “Yetkili makam, başvurularda yer alması gereken bilgilere ilişkin rehberlik edecek ve sektöre ya da belirli bir
tesise yönelik BAT tanımlarını da içeren, izlenecek usule ilişkin rehber yayınlamalıdır.
2.4. Yetkili makam, başvurularda sunulan tekliflerin, BAT kullanımı yoluyla kirliliği önlemedeki yeterliliğini
inceleyecek ve kayda değer düzeyde bir kirliliğe neden olunmamasını, atık üretiminin en aza
indirgenmesini veya atıkların kirliliği önleyecek şekilde yeterli düzeyde geri dönüşüme veya tasfiyeye tabi
olmasını, enerjinin etkin şekilde kullanılmasını, kazaların önlenmesini ve faaliyetlerin tamamlanmasının
ardından alanın tatmin edici bir duruma geri döndürülmesini sağlayacak bir usul belirlemelidir.
2.5. Başvurunun incelenmesi sonucunda yetkili makamlar, alandan tüm çevre ortamlarına yapılacak salımlara
yönelik salım sınır değerleri önermelidir. Birden fazla yetkili makamın bulunduğu durumlarda, diğer yetkili
makamlara da danışılmalıdır.
2.6. Tasarılar, usulün erken bir aşamasında kamuya açık hale getirilmeli ve kamunun bu konuda yetkili
makamlara görüşlerini bildirmesine izin verecek bir süre tanınmalıdır. Kamu, IPPC izinlerinin incelenmesi
veya güncelleştirilmesi usullerine katılabilmeli ve bir mahkeme veya başka bağımsız ve tarafsız makam
nezdinde hukuki yollara erişebilmelidir.
2.7. İznin verilmesi veya reddedilmesi konusundaki nihai karar, bu kararın gerekçesi ve kamusal katılımın
sonuçlarına bir gönderme eşliğinde, kamunun erişimine açık olmalıdır.
2.8. İzin koşullarına uygunluğun sağlanması için tesislerin denetimi ve izlenmesine yönelik bir usul
oluşturulmalıdır. İzleme usulü hem yetkili makamların denetleme ve örnek alma çalışmalarını hem de
belirli bir düzeye kadar işletme tarafından gerçekleştirilen öz-izleme (kendi kendini izleme) çalışmalarını
kapsayabilir. Yetkili makam, belirli tesisler için uygun olan öz-izleme düzeyine karar vermelidir ve
işletmenin kendini öz-izleme çalışmalarını gerçekleştirirken uyması gereken koşulları belirlemelidir. Bu tür
sonuçlar da ayrıca denetimden geçirilmelidir.
2.9. Yetkili makamın, izleme sonuçları veya çevreye etki eden olaylar hakkında işletme tarafından düzenli
olarak bilgilendirilmesi için bir usulün oluşturulması gerekmektedir.
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2.10.Yetkili makamların izin koşullarını güncelleyebilmesini sağlamak için işletmecilere, işletmede planlanan her
değişikliği yetkili makamlara haber vermelerine ilişkin yasal bir yükümlülük getirilmelidir.
2.11. İşletmedeki herhangi bir önemli değişiklik için ön izin alınabilmesini sağlamak üzere işletmecilere,
bu değişiklikleri yetkili makamlara haber vermelerine ilişkin bir yasal yükümlülük getirilmelidir. Hangi
değişikliklerin önemli değişiklik olarak kabul edileceğine dair rehberler işletmecilere sunulmalıdır.
2.12.Yetkilendirmelerin yetkili makam tarafından dönemsel olarak incelenmesini gerektiren yasal olarak
bağlayıcı bir inceleme dönemi belirlenmelidir. Direktif’te belirlenmiş olan durumlara yönelik inceleme
herhangi bir zamanda yapılabilir.
2.13.Yetkili makam, BAT’ı kullanmayan veya kendileri için belirlenmiş geçerli salım sınır değerlerini ihlal eden
veya yetkili makama haber vermeden değişiklikler yapan tesisler için bir uygulatma rejimi belirlemelidir. Bu
rejim, işletme izninin iptali ve tesislerin işletmecileri için ceza uygulama yetkilerini de içermelidir.
2.14.Sınır ötesi etkileri olabilecek IPPC başvuruları ile ilgili olarak, komşu üye devletlerle istişare yapabilmek için
bu devletlerde bulunan yetkili makamlarla iletişim kurulmalıdır.
3. İstişare ve Raporlama
3.1. Sınır ötesi etkileri olabilecek IPPC başvuruları ile ilgili olarak, komşu üye devletlerle istişare yapabilmek için
bu devletlerde bulunan yetkili makamlarla iletişim kurulmalıdır.
3.2. İzin başvurularını kamuya açacak ve kamunun teklifler hakkında görüş bildirmesini sağlayacak bir istişare
mekanizması kurulmalıdır. Yasal yollar ve bunların kullanımı hakkında kamunun bilgilendirilmesi gibi
kapasite geliştirme çalışmaları kamu katılımı hükümlerinin bir parçası olmalıdır.
3.3. Ek-I’e uygun şekilde belirli faaliyet kategorilerinde belirtilen sınır değerlerine ilişkin mevcut temsili veriler ve
varsa, bu değerlerin elde edildiği BAT’larla ilgili bilgi üç yılda bir Komisyon’a gönderilmelidir.
3.4 Komisyon’a aşağıdaki konularda rapor verilir:
•
Aktarım ve uygulama.
•
Salım sınır değerleri ve salım sınır değerlerinin dayandırıldığı BAT’a ilişkin veriler (16. madde).
•
Kirletici salımlar ile ilgili kayıt verileri.

3.2. Aşamalandırma ile İlgili
Konular
Üye devletlerde edinilen deneyimler bu Direktif ’in uygulanmasıyla ilgili en zor ve zaman alıcı
görevlerin aşağıdakiler olduğunu göstermektedir.
Aşama 1:
• Uygulatma rejimi de dahil olmak üzere,
tesislere entegre bir izin verilmesine yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve
geliştirilmesi.
• Direktif ’in uygulanacağı tesislerin araştırılması ve belirlenmesi.
• Bir raporlama ve veri tabanı sisteminin
kurulması.
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Aşama 2:
• BAT’a yönelik teknik standartların
oluşturulması ve salım sınır değerlerinin
belirlenmesi.
• Başvuruların hazırlanması, kamu istişaresi
ve izinlerin verilmesi de dâhil olmak üzere
yetkilendirme usullerinin uygulanması.
Aşama 3:
• Yeni veya ıslah edilmiş tesislerin yeni çevre
standartlarına uymasını sağlamak üzere, bu
tesislerin ayrıntılı şekilde planlanması, tasarlanması, izin verilmesi ve kurulması.
Üye devletler için Ek IV-B’de, 96/61/EC,
2003/35/EC ve 2003/87/EC sayılı Direktifler’e
yönelik, son tarihleri sırasıyla 1999, 2005 ve 2003
olmak üzere üç ayrı süre sınırı belirlenmiştir. Ayrı-
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ca, 5. maddeye göre (ve Resital 13) mevcut tesislerle ilgili belirli sorumlulukların 1999 yılı itibarıyla ve diğer sorumlulukların da 2007 yılı itibarıyla yerine getirilmesi gerekmektedir.

4. Uygulama Rehberi
Bu Direktif, entegre bir kirlilik önleme ve kontrol (IPPC) sistemi kurması nedeniyle endüstriyel
kirliliğe ilişkin önceki AB direktiflerinden ayrılmaktadır. Entegre, tüm çevresel ortamlardaki kirliliğin (hava, su, toprak, katı atık ve gürültü de
dâhil olmak üzere) en düşük seviyeye indirilmesi
gerektiği anlamına gelmektedir. Direktif ayrıca,
enerji ve hammadde kullanımının en aza indirilmesini ve kazaların önlenmesini de gerektirmektedir. Bu yaklaşım, yalnızca tek bir çevresel ortama yapılan salımlara odaklı daha önceki direktiflerin yaklaşımının zıttıdır. Gürültü, enerji ve
hammaddelerin Direktif ’e dâhil edilmesi de yalnızca fiziksel kirleticilere odaklanan önceki yaklaşımlardan farklıdır. Önleme, kirliliğin hem kaynağında hem de deşarj noktasında azaltılması gerektiği anlamına gelmektedir.
IPPC Direktifi, kirliliğin önlenmesi ve azaltılması için mevcut en iyi tekniklerin kullanılmasını
gerektirir. ‘Teknikler’ terimi, hava kirliliğine ilişkin önceki direktiflerde kullanılan ‘teknoloji’ teriminin yerini almaktadır. ‘Teknikler’ terimi hem
teknolojiyi hem de bunun kullanım yollarını içermesi bakımından, kapsamca daha geniştir. ‘Mevcut’ teriminin tanımı, ‘maliyet ve avantajlar dikkate alındığında ekonomik ve teknik açıdan uygun’
ifadesine atıf içermektedir ve bu ifade Direktif ’in
aşırı maliyetli tekniklerin kullanımını gerektirmediği anlamına gelmektedir. Bu bakımdan BAT’ın
tanımı, bazı üye devletlerde kullanılmış olan ve
önceki birçok direktifte bulunan BATNEEC’in
(aşırı maliyetlere neden olmayan mevcut en iyi
teknikler) tanımına benzerdir; ancak bu iki terim
aynı anlama gelmemektedir; zira BAT maliyetler
konusunu daha az vurgulamaktadır.
IPPC Direktifi, endüstriyel ve tarımsal işletmeleri kapsayan belirli bir dizi tesis için geçerlidir.
Pek çok kategoride bir ölçek eşiği bulunmaktadır

ve bu eşiğin altında olan tesisler için IPPC’nin uygulanmasına gerek yoktur. Bu Direktif, çeşitli sektörlere özel olarak eğilen direktiflerde kullanılacak
usullerin kontrolüne yönelik etkin bir çerçeve direktiftir. Ek-II’ de listelenen mevcut direktiflerde
belirtilen sınır değerler kabul edilmiş olmakla beraber, gelecekte kabul edilecek alt direktifler tarafından daha ileri sınırlar belirleneceğine dair bir
hüküm bulunmaktadır.
Bu Direktif ’in uygulanması, her bir aday ülkedeki izin ile ilgili mevcut durum ve düzenlemelerden etkilenecektir. Üye devletlerin ortak deneyimlerine dayanılarak, bu Direktif ’in uygulanmasına
ilişkin bir dizi genel gözlem ve ‘iyi uygulama’ önerileri aşağıda sunulmaktadır.
IPPC Direktifi ve ilgili mevzuatın uygulanması, mevcut ‘IPPC incelemesi’ dikkate alınarak yürütülmelidir. 21 Aralık 2007 tarihinde Komisyon,
endüstriyel salımlara ilişkin bir direktif teklifini
kabul etmiştir121. Teklif, endüstriyel salımlara ilişkin yedi mevcut direktifi tek bir açık ve tutarlı yasal belge altında birleştirecektir ve özellikle IPPC
Direktifi’ni de içermektedir. Aday ülkelere, bu
yeni belgenin kapsayacağı Büyük Yakma Tesisleri
Direktifi de dâhil olmak üzere yedi direktifle ilgili
yasal ve idari hüküm ve çerçevelerin planlanması
ve kabul edilmesi süreçlerinde bu taslak direktiften yararlanmaları tavsiye edilmektedir. Böyle yapılarak, endüstriyel salımların ruhsatlandırma, raporlama ve izlenmesinde idari ve mali kaynaklardan büyük oranda tasarruf edilebilir.

4.1. Planlama
Planlanan tesislerle ilgili olarak 6. maddenin 2.
paragrafı ve 9. maddenin 2. paragrafı, ÇED usulünün sonuçlarının IPPC usulünde dikkate alınmasını öngörürken, mevcut tesislerin çevresel etkilerinin ÇED benzeri bir usulle ( örn. önemli değişikliklere veya ÇED izninin/onayının süresinin
bitmesine yönelik usuller) ayrıca incelendiği ülkelerde bu incelemelerden elde edilen sonuçlar gerekli değişiklikler yapılarak, mevcut tesislere yönelik IPPC usullerinde ayrıca dikkate alınabilir.

121 Teklife şu adresten ulaşılabilir: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC 0844:EN:NOT
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İSVEÇ’TEN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
İncelenen bir üye devlette (İsveç), IPCC Direktif’inin
uygulanması önemli yasal veya kurumsal
değişikliklere neden olmamıştır; çünkü 1969
tarihli Çevre Koruma Yasası zaten entegre kirliliğin
önlenmesi yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yasa,
suya ve havaya yapılan salımları ve gürültü salımını
kapsayan, kirliliğin önlenmesiyle ilgili mevzuatın
temel parçasını oluşturmaktadır. Yasa ayrıca,
çevresel etki değerlendirmesine ve çevresel zarar
sigortasına dair hükümler de içermektedir. İzinlerin
verilmesi esasen Ulusal Ruhsatlandırma Kurulu
(NLB) ile eyalet idare kurullarının (CABs) yetki
alanındadır ve ulusal Çevre Koruma Ajansı (EPA)
da özellikle NLB’ ye bir danışma kurumu görevi
görmektedir.
Çevre mevzuatının yeni bir parçası olan Çevre Yasası
kısa süre önce çıkarılmıştır. Amacı sürdürülebilir
kalkınmayı teşvik etmek olan bu yasa, mevcut
15 hukuki düzenlemeyi kapsayan bir şemsiye
mevzuat olarak işlev görecektir. Ayrıntılı hükümler,
uygulama tüzüklerinde yer alacaktır. Yasa, faaliyetin
büyüklüğüne veya kimin tarafından yapıldığına
bakılmaksızın, çevreye zarar verebilecek tüm beşeri
faaliyetlere uygulanacaktır. Bu Yasa, diğerlerine
ilaveten ihtiyatlılık ilkesi, ürün seçimi ilkesi, yakınlık
ilkesi, BAT, kaynak yönetimi ve eko-döngü ilkesi gibi
bir dizi temel ilkeye dayanmaktadır. NLB (Uluslar
arası Ruhsatlandırma Kurulu) yerine geçecek çevre
mahkemelerinin kurulmasına ilişkin hükümler de
Yasa’da yer almaktadır. Bu, çevresel konularda
tamamen tarafsız kararların alınmasını sağlayacaktır.
Bu mahkemeler uzman personellerden oluşacaktır.
Sistem, çevre gruplarının ve diğer STK’ların
temsilinin sağlanmasını da içermektedir.

• İzinleri verecek ve Direktif kapsamına giren tesisleri denetleyecek bir yetkili makamın atanması gerekecektir. İznin bütün salımları entegre halde dikkate alması gerekeceği için her ne kadar farklı kurumların eş
güdümü gerekmekteyse de Direktif özel
olarak, tüm farklı ortamlardaki kirlilik ile
ilgili verilecek izinlerden sorumlu tek bir
makam bulunmasını gerektirmemektedir.
Halihazırda tüm çevre ortamlarını kapsayan bir kurumun olmaması durumunda,
bu tip bir entegre makamın oluşturulması
tavsiye edilir. Başka bir olası çözüm de ilgili diğer makamların usullerini uyumlaştıracak bir bakış açısıyla (örn. izin için aynı
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başvuru formunu/şartlarını kullanan, bulgu toplamayı ve uzman görüşlerini bir bütün olarak tek bir usulle yöneten, kararları
tek bir kararda özetleyen, v.b.) bu makamların onaylarını bir araya getirmekten ve
bütünleştirmekten sorumlu olacak bir
öncü makamın atanmasıdır.
• Yetkili makam, merkezi bir birim veya yerel ya da bölgesel idarenin kontrolündeki
merkezi olmayan bir birim olabilir. İlki, sınırlı kaynakların daha iyi kullanılmasını ve
ulusal anlamda daha tutarlı bir yaklaşımı
sağlarken; ikincisi yerel sorumluluk sağlar.
FRANSA’DAN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Fransa), Çevre Bakanlığı
sınıflandırılmış tesislere ilişkin mevzuatın
hazırlanmasının tümünden sorumludur. İzinlerin
verilmesi, bölgesel düzeyde merkezi olmayan bir
temelde yürütülür. İdari açıdan İçişleri Bakanlığı’na
bağlı bölgesel müfettişlikler, izinlerin teknik
şartlarından ve sınıflandırılmış tesislerin denetiminin
eş güdümünden sorumludur.

• BAT’ın her ülkede, her bir endüstriyel sektör için veya tek tek işletmeler için belirlenmesi gerekmektedir. Bunların, Komisyon
tarafından yayınlanmış BAT referans dokümanlarına (BREFs) başvurulmak suretiyle, geçerli olan şartlara ve belirlenmiş
çevre kalite standartlarına uygun olması
sağlanmalıdır.
• BAT’ın içeriğini belirleyecek temel kuralların oluşturulması için Direktif, üye devletlerin salım limit değerleri ve BAT’a ilişkin
veri sağlamasını ve bunun ardından
Komisyon’un bilgi alışverişini düzenlemesini gerektirir. Komisyon BREF’leri hazırlamaya başlayarak bu süreci başlatmıştır ve
BREF’lerin 27 tanesi resmi olarak kabul
edilmiştir. Bunlara, Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Bürosu’nun ana
sayfasından ulaşılabilir (http://eippcb.jrc.
es/pages/FActivities.htm).
• Bazı tesis sınıfları ve bazı çevresel ortamlar
için salım limitleri, mevcut direktiflerde
(örn. Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC))
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belirtilmiştir ve bunlar IPPC rejiminde de
geçerlidir. BAT’ın uygulanması gerekliliği
genel olarak, salım sınır değerlerinin sabitlenmesinden ziyade zaman içinde kademeli
olarak azaltılabileceği anlamına gelmektedir.
• ‘Ekonomik ve teknik olarak uygun’ tekniklerin nelerden oluştuğunun tanımlanması
bir parça belirsizdir. Ekonomik olarak uygunluk, tek tek işletmelerden ziyade genelde tesis kategorisinin bütününe uygunluğu
ifade eder. Ancak neyin ekonomik olarak
uygun olduğu, değişik endüstri sektörleri
arasında ve mevcut tesisler yenilerle kıyaslandığında farklılık gösterebilir. Uygulamada yetkili makam, ilgili endüstriyel sektör temsilcileri ile istişare ederek, tesisler tarafından gerçekleştirilebilecek, kabul edilebilir bir BAT tanımına ulaşmak için, önerilen süreçlerin uygunluğunu incelemelidir.
Bu incelemede, dünya çapındaki teknik örneklere başvurulması ve bunların ilgili ülkede kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
önemlidir.
İNGİLTERE’DEN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Üye bir devlette (Birleşik Krallık) düzenleyici makam,
mevcut mevzuat çerçevesinde, her sektör için neyin
BAT olarak değerlendirileceğini açıklayan teknik
rehberler yayınlamaktadır. Süreçler, düzenleyici
makamın ülke içinden ve dışından edindiği bilgileri
dikkate almakta ve bütün çevresel ortamlara yapılan
salımların en aza indirgenmesinde kullanılması
gereken tekniklerin tanımlarını içermektedir.
Başvuranların, bir izin başvurusunda bulunurken
bu tür bilgileri dikkate alması gerekmektedir ancak,
benzer ölçekte çevre korumasına neden olacak
alternatif süreçler de önerebilirler.

4.2. Düzenleme ve İzleme
• Ulusal hukuka aktarılması gereken tanımlardan bazıları, genel çevre mevzuatının
(örneğin çevre kanunu) içine dâhil edilebilir. Bunlar ‘madde’, ‘kirlilik’, ‘tesis’, ‘mevcut
tesisler’, ‘salım’, ‘salım sınır değerleri’, ‘çevresel kalite standardı’, ‘yetkili makam,
‘izin’, ‘işletmeci’, ‘kamu’ ve ‘ilgili kamu’ terimlerinin tanımları olabilir. Ancak, ‘işlet-

mede değişiklik’, ‘önemli değişiklik’, ‘mevcut en iyi teknikler’, ‘teknikler’, ‘mevcut
teknikler’ ve ‘en iyi’ gibi diğer terimlerin
tanımları daha çok IPPC’ye özgüdür ve
dolayısıyla IPPC’ye özgü kanunların içine
dâhil edilmelidir.
• Yeni tesislerin işletmeye başlamalarına izin
verilmeden önce izin almalarının (4. madde) sağlanması yükümlülüğüyle ilgili olarak,
‘yeni tesis’ terimini IPPC Direktifi’nden
farklı şekilde düzenleyen 2001/80/EC sayılı
Direktif ’teki istisnanın ülkeler tarafından
dikkate alınması gerekmektedir. ‘Yeni tesis’,
özgün inşaat ruhsatı veya bu tür bir usulün
yokluğunda, özgün işletme ruhsatı 1 Temmuz 1987 yılında veya daha sonra alınmış
olan bütün yakma tesisleri anlamına gelmekteyken; ‘mevcut tesis’, söz konusu ruhsatı 1 Temmuz 1987 yılından önce almış
bütün yakma tesisleri anlamına gelmektedir.
• Tesise bir izin verilmesi için, yetkili makamın, tesisin Direktif ’te bulunan kirlilik önleme, atıkların en az düzeye indirilmesi vb.
yükümlülükleri karşılayacak şekilde kurulmuş ve işletilmekte olduğundan ve tesis
türü için belirlenen BAT’ın uygulandığından emin olması gerekmektedir. Dolayısıyla işletmeciler, sürece dair tüm bilgileri içeren başvurular sunmalıdırlar. Bunlar arasında, teknik süreç, hammaddeler, bunların nasıl kullanılacağı, nihai ürünler, üretilmesi muhtemel olan atıklar ve bunların nasıl geri dönüştürüleceği veya bertaraf edileceği, ne kadar ve hangi tür enerji kullanılacağı, su kullanımı, kazalara karşı önlemler,
yönetim rejimleri, personel düzeyleri ve sorumlulukları, personelin yetkinliği ve personelin eğitimine ilişkin bilgiler bulunabilir. Başvurular, yetkili makamın süreci daha
iyi anlayabilmesine yardımcı olacak akış diyagramlarını da içerebilir. Süreç, belirlenen
BAT’a uygun olmalı veya sürecin buna eşdeğer olduğuna dair kanıtlar sunulmalı
veya bu BAT’ın neden kullanılamayacağına dair gerekçeler sunulmalıdır. İşletmeci
ve yetkili makam arasında yürütülecek bir
istişare süreci, sorunları çözmek konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca izin verilecek
teklif hakkında, izin verilmeden önce bir
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kamu istişare süreci olanağı yaratılmalıdır.
Halkın da anlayabileceği teknik olmayan
bir özet hazırlanmalıdır.
• İzinler, farklı makamların sürece dahil olması söz konusu olsa bile, farklı çevresel ortamlara yönelik gereklilikler entegre edilecek şekilde verilmelidir. Bu koşulu karşılayacak en kolay yöntem, IPPC kapsamındaki tüm izin gerekliliklerinin entegre bir
çevre koruma kurumu tarafından ele alınmasıdır. Eğer birden fazla kurum sürece
dâhil oluyorsa, eş güdümü sağlayacak açık
kılavuz ilkeler belirlenmelidir.
• Verilecek bir izinle ilgili olarak birden fazla
yetkili kurum bulunuyorsa, Direktif ’in 7.
maddesi uyarınca makamlar, izin koşulları
ile izin verme usullerinin tam eş güdümünü sağlamalıdır.
BİR ÜYE DEVLETTEN UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Macaristan), hem ÇED hem de
IPPC vakaları için tarama/kapsam belirleme usulü
vardır. Yetkili makam, ÇED ve IPPC usullerinin
birleştirilebilip birleştirilemeyeceğine veya
bunların birbiri ardına uygulanmasının gerekip
gerekmediğine ayrıntılı usulde karar verir ve ÇED
ve IPPC incelemelerinin içeriğini belirler. Bu ön
usulde çevre ile ilgili yetkili makam, katkıda bulunan
makamlar da dâhil olmak üzere olayın bütün
taraflarına yönelik ortak bir müzakere oturumu
düzenlemelidir. Bu makamların, planlanan projeyle
bağlantılı olarak çevrenin korunması ile ilgili
belirli yasal sorumlulukları vardır. Bu kapsamda
değerlendirilebilecek kurumlar arasında, kamu
sağlığı; doğa koruma; afetlerin önlenmesi; kültürel
miras; bitki, hayvan ve toprak koruma; ormancılık;
mekânsal planlama vb. konularıyla ilgilenen
kurumlar bulunabilir. Bu oturumda, başlangıç
aşamasında karar verilmesi gereken bütün sorular
katılımcılarla müzakere edilmelidir.

• İşletmeci tarafından geçici sapmalar talep
ediliyorsa, kirlilikte beklenen azalmanın
ayrıntıları sunulmalıdır.
• Yetkili makamın, Direktif kapsamında işletme yetkisi başvurusunda bulunmak isteyenler tarafından sunulması gereken bilgilerin
ana hatlarını belirleyen standart başvuru
formları oluşturması ve kullanılacak usule
ilişkin rehber yayınlaması faydalı olacaktır.
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BİR ÜYE DEVLETTEN UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Macaristan), faaliyetin
gerçekleştirilmesi veya devam ettirilmesi aşağıdaki
durumlara neden oluyorsa, izin başvurusu
reddedilebilir:
1. Ulusal Çevre Programının (Çevre Kanunu’nun,
40. maddesinde düzenlenen şekliyle)
hedeflerine uygun değilse;
2. Ülke tarafından imzalanan uluslararası doğa
koruma veya çevre anlaşmalarının herhangi
birinin uygulanmasını engelliyorsa.

• Mevcut tesisleri izin rejimine uygun hale
getirmek bir kademeli ilerleme programı
gerektirecektir. Başlangıç olarak, sektörlerin tek tek ele alınacağı bir zaman çizelgesi
belirlenmelidir.
• Denetleme usulleri, IPPC Direktifi için temel niteliktedir. 14. madde, tesis işletmecilerinin, yetkili makam temsilcilerinin denetleme faaliyetlerini yürütmelerine izin
vermesini ve gereken şekilde onlarla tam işbirliğine gitmelerini gerektirmektedir. Yetkili makamın, işletmecilere bu tür bir işbirliğinin potansiyel sonuçları ve ne anlama
geldiği konusunda çok önceden haber vermesi faydalı olabilir ancak, denetlemelerin
tam zamanı ve sayısının genellikle işletmeciler tarafından bilinmemesi gerekmektedir. Direktif, izleme faaliyetlerine halkın
katılımını teşvik etmektedir.
BİR ÜYE DEVLETTEN UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (Birleşik Krallık), ilgili mevzuatın
uygulanmasında devlet, mevcut tesislerin
yetkilendirilmesine yönelik resmi bir zaman çizelgesi
belirlemiştir ve her yıl az sayıda sektörü ele alarak
beş yıllık programın sonunda bütün sektörlerin
yetkilendirilmesini sağlamıştır. Bu, yetkili makamlara,
her bir sektöre yönelik BAT’a ilişkin bilgi geliştirme
ve yayınlama, deneyim kazanma ve personel
kapasitesine uygun şekilde başvuruları ele alma
olanağı tanımış, saha işletmecilerinin de bilinen
bir son tarihe kadar etkin bir planlama yapmasını
sağlamıştır.

• BAT kullanımından da öte ek önlemler gerektirse de, çevrenin bir bütün olarak yük-
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sek düzeyde korunmasının ve çevresel kalite standartlarının devam ettirilmesinin sağlanması, her şeyden önemli bir gerekliliktir. Uygulamada bu, çevresel kalite standartlarına uygunluğun sağlanması için,
teklif edilen tesislerden bazılarının mevcut
kirliliğin daha az olduğu sahalara taşınması
anlamına gelebilir.
• BAT’taki değişimler, işletim güvenlik şartları veya yeni mevzuat doğrultusunda veya
kirlilik yoğunluğu inceleme gerektirdiğinde, izinlerin dönemsel olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Direktifte bu gözden geçirmelere yönelik sabit bir zaman çizelgesi verilmemiştir ancak üye devletler,
yetkili makamlara belirli dönemlerde gözden geçirmeler yapmalarına yönelik yasal
bir yükümlülük getirmeli ve gözden geçirme dönemi izne dâhil etmelidir. Her ne kadar gözden geçirmelerin sıklığı faaliyetten
faaliyete veya Ek-I’deki faaliyet türlerine

göre farklılık gösterse de, gözden geçirmelerin asgari sıklığı kanunla düzenlenmelidir.
• İşletmede ciddi bir değişiklik olması durumunda izinlerin revize edilmesine yönelik
bir usulün oluşturulması da gerekmektedir.
Önemli bir bir değişiklik yapılmışsa, yeni
izin verilmesi gerekmektedir. Yetkili makamın, hangi değişikliklerin ‘önemli değişiklik’ olarak kabul edildiği konusunda kılavuz bir belge yayınlaması gerekir. Önemli
değişiklik; farklı ham madde kullanımı, sürece veya sürecin yönetimine getirilen değişiklikler, farklı son ürün veya ara ürün üretimi gibi yetkili makamın önemli addettiği
çevresel bir etkiye yol açabilecek değişikliklerdir. Yetkili makamın, yerel çevrenin teklif edilen değişikliklere karşı hassasiyetini
değerlendirerek, belirli bir tesisteki bu tür
değişikliklerin önemini belirleyecek araştırmalar yapması gerekebilir.

İSVEÇ’TEN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (İsveç), çevresel açıdan zararlı tesisler, olası çevresel etkileri bakımından üç kategoride
tanımlanmıştır (A, B ve C). ‘A’ en büyük ve potansiyel olarak en çok kirliliğe neden olan endüstrileri temsil
ederken, ‘B’ orta büyüklükte endüstrileri ve ‘C’ en küçük ve en az kirliliğe neden olan endüstrileri temsil
etmektedir.
A kategorisi için, Ulusal Ruhsatlandırma Kurulu’ndan (NLB) alınacak bir işletme izni gerekirken, B kategorisi
için eyalet idare kurullarından (CAB) alınacak bir izin gerekmektedir. A ve B kategorisi izinleri için, endüstrinin
kendi kendisini değerlendirmesini ve sorumlu makamlara yıllık çevre raporu sunulmasını da içeren düzenli
bir denetleme ve izleme sistemi bulunmaktadır. Bu rapor ayrıca kamuya da açıktır. Yıllık raporlar ulusal Çevre
Koruma Ajansı tarafından yayınlanan talimatlara uygun olmalıdır. Kendi kendini izleme programı, harici
bir danışman aracılığıyla masrafları işletmeci tarafından karşılanmak üzere düzenli olarak denetlenmelidir.
C kategorisine giren endüstriler belediyelere kayıt olmakta ve belediyeler de gereken çevresel standartlar
konusunda belirli rehberlik hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, yıllık bir çevre raporunun belediyeye sunulmasını
içeren raporlama gereklilikleri de vardır. Raporun sunulmasının ardından belediyeler bu raporları inceleyerek
geri bildirimde bulunurlar.
İzleme ve denetlemeler de dâhil olmak üzere izin sisteminin maliyetleri, endüstriyel tesisler tarafından
karşılanırken; düzenleyici makamlar da denetlemelerin nitelik ve zamanlamasını belirler. Maliyet ve uzaklık
nedenleriyle, rutin denetlemeler genellikle CAB’lerin rehberliğinde belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bütün CAB çalışmalarının maliyetleri, buna yönelik bir bütçe sunan merkezi devlet tarafından karşılanırken;
belediyeler, denetleme ücretlerini doğrudan endüstriden tahsil etmektedir.
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• Yetkili makam, izin koşullarına uygunluğu
doğrulayacak izlemenin yapılmasını sağlamalıdır. İzin; izlenecek parametreler, kullanılacak analitik teknikler, sıklık ve kayıt
formatı da dâhil olmak üzere tesis işletmecisi tarafından gerçekleştirilecek kendi kendini izleme etkinliklerini belirleyen koşulları içermelidir. Yetkili makam, izin koşullarına uyulmasını ve izlemenin doğru bir
şekilde yapılmasını sağlayacak dönemsel
denetlemeler gerçekleştirmelidir. Bu denetlemelerin en azından bir bölümü haber verilmeden gerçekleştirilmelidir.
• Ülkeler, işletmecilerin tesislerin işletmesinde planlanan her türlü değişiklikten (12.
madde) veya koşullara bağlı her türlü değişiklikten yetkili makamı haberdar etmesini
sağlayacak bir yaptırımlar sistemi getirebilirler. Uygun kapasite geliştirme unsurları
(eğitimler, broşürler, yetkili makamların
internet sitelerinin ana sayfalarında açıklayıcı materyaller vb.) yoluyla halk katılımının teşvik edilmesi de, önemli değişiklikler
konusunda daha fazla raporlama yapılmasını sağlayabilir.
• Ek-V’le uyumlu bir halk katılımı, uygulamada bir dizi soruna neden olabilir. Bu sorunlar, ÇED usulleri sırasında ortaya çıkan
benzer sorunlarla uyum içinde çözülmelidir. Bildirim, usulün erken bir aşamasında
gerçekleştirilmeli ve önemli veriler içermelidir. Anlamlı bir halk katılımı için önem
arz eden verilerin daha geç bir aşamada ortaya çıkması durumunda, yetkili makam
ilave bilgi yayma faaliyetleri yönünde karar
alabilir. Bildirim şekli, asgari gereklilikler
şeklinde kanunla belirlenmelidir. En iyi çözüm, yazılı ve elektronik medya ile kamuyu
bilgilendirmek için kullanılan yerel araçların (reklam panoları, broşürler vb.) bir
kombinasyonudur.
• 16. maddenin 2. paragrafı kararlara, fiillere
veya ihmallere karşı hangi aşamada yasal
yollara başvurulabileceği konusunda ulusal
mevzuatın takdir yetkisini düzenlemektedir. Yasal yollar genellikle idari usullerin en
sonunda uygulanır ancak bazı durumlarda
uzun bir usulün sonucu çok gecikebilir ve
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kamu yararına tamir edilemez ve geri dönülemez bir zarar verilmiş olabilir. Dolayısıyla, belirli grup veya dernekler yoluyla
halk katılımı gibi belirli konularda ivedilikle yasal yollara başvurulması, en etkin çözüm gibi görünmektedir.
• Yasal yollar adil, eşitlikçi ve zamanında olmalı ve engelleyici şekilde pahalı olmamalıdır. Adil bir usul tarafsız olandır. Eşitlikçi
bir usul ise savlarını en etkin biçimde ortaya koyabilecek durumda olmayan taraflar
(vatandaşlar veya kamu dernekleri) için
daha yararlı olacaktır. Yerindelik bakımından ülkeler, IPPC izin usullerine halkın katılımı ile ilgili belirli durumlarda yasal yollara yönelik hızlandırılmış usuller sağlamayı dikkate almalıdır.

4.3. İstişare ve Raporlama
• Bu Direktif ’teki BAT’ın uygulanması çoğunlukla, her bir tesisin işletilmesiyle ilgili
belirgin değişiklikler gerektireceğinden (ve
yatırımlar gerekebileceğinden), BAT’ın ve
salım standartlarının geliştirilmesi sırasında, başta ilgili endüstriler olmak üzere tüm
paydaşlara danışılmalıdır. Yasal bağlayıcılığı olan işletme yöntemleri gerekliliği ve
daha sıkı salım sınır sınır değerlerinin karşılanması ihtiyacı, bilginin yetkili makam
tarafından endüstriye iletilmesini sağlayacak bir program gerektirir. Bunu da ilgili
endüstrilerdeki tesis işletmecilerine yönelik
eğitim programları takip edecektir.
• Her ne kadar BAT ile çalışmak tesis işletmecilerinin sorumluluğundaysa da Direktif, yetkili makamın BAT’ın kullanılmasını
sağlamasını gerektirir. Bu konuda yardımcı
olmak üzere, hem tesis işletmecileri hem de
düzenleyiciler yararına, her bir süreç için
BAT’a ilişkin teknik kılavuz belgeler yetkili makamca hazırlanmalıdır.
• Direktif, izin başvurularının, haklarında
alınacak karar öncesinde, istişare edilmek
üzere halka açık olmasını gerektirir. Bu
hükmün uygulaması ülkeden ülkeye değişebilir ancak yetkili makam tarafından,
başvurunun niteliğini, daha fazla bilginin
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nereden alınabileceğini ve bu konudaki yorumların kime gönderilmesi gerektiğini
özetleyen bir ilanın yerel bir gazetede yayınlanmasını içerebilir. Halkın görüşlerini
ulaştırabilmesi için yeterli zaman tanınmalıdır. Tesis için arazi kullanımı planlama
izni de gerekmesi durumunda (örneğin
yeni tesislerin kurulmasıyla ilgili olarak) ve
halk görüşleri benzer şekilde usulün bir
parçası ise, IPPC’ye yönelik kamusal istişare düzenlemelerini arazi kullanımı ile ilgili
istişare usulleriyle birleştirmek olasıdır.
• Üye devletler, 1999/391/EC sayılı Komisyon Kararı’nda belirtilen, ulusal hukuka ve
uygulamalara ilişkin raporlanması gereken
bilgiyi toplayabilecek ve aktarabilecek ilgili
bir makamın oluşturulmasını sağlamalıdır.
İSVEÇ’TEN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bir üye devlette (İsveç) izin verme usulü genellikle,
Çevre Kurumuyla ve belirli bir düzeye kadar
da konuyla ilgilenen diğer kurum veya kişilerle
istişareyi içermektedir. Her izin başvurusu gazete
ilanlarıyla halka duyurulur ve vatandaşlar halka
açık oturumlara katılabilir. Bireylerin ayrıca bir izin
kararını temyize götürme hakkı da vardır. Bölgesel
düzeydeki yetkili makamların, çevresel olarak
tehlikeli faaliyetler hakkında halka açık bir kayıt
tutmaları gerekmektedir.

4. Maliyetler

• Direktif ’in Ek-I’inde anılan yeni tesislere
yönelik BAT uygulama maliyetleri.
• 2004 yılından sonra mevcut tesislere yönelik BAT uygulama maliyetleri.
Kirleten öder ilkesi uyarınca, her bir tesise ilişkin idari düzenlemelerin maliyetleri, yetkilendirme başvuruları ve yenilemelere yönelik bir ücretlendirme sistemi yoluyla işletmecilerden karşılanmalıdır. Ekipman ve personel eğitimi de dâhil olmak üzere yetkili makamın kurulması ile ilgili
maliyetlerin kapsamı, o devletteki çevreye deşarj
izinlerinin mevcut düzenlemelerinin niteliğine
bağlı olacaktır. En büyük maliyetler de BAT’ın
uygulanması ile ilgili olacaktır.
Bir dizi ankete dayanarak122, Estonya’da 141 ilgili endüstrinin IPPC Direktifi’ne uyum sağlaması için gereken toplam yatırım maliyetlerinin yaklaşık 1,4 milyar avro (21,4 milyar EEK) olacağı
tahmin edilmektedir.
Letonya’da anketin uygulandığı sırada kategori A endüstrileri olarak tanımlanan 59 işletme bulunmaktaydı. Bunların IPPC Direktifi’nin gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir. Uyum için
tahmin edilen toplam maliyet yaklaşık 714 milyon avrodur ve en çok yatırım gerektiren işletmeler enerji tesisleridir.
Polonya’da başka bir çalışma123 IPPC
Direktifi’ne uyumun maliyetinin 2000 ila 2006
yılları arasında yaklaşık 19.452,3 milyon avro harcama gerektireceğini ve toplam uygulama harcamalarının yaklaşık 25.960,1 milyon avro olacağını tahmin etmektedir.

IPPC Direktifi’nin uygulanması sırasında ortaya çıkan ana maliyet türleri mümkün olduğunca aşağıdaki kontrol listesinde sunulmuştur.
Direktif ’in uygulanmasıyla ilgili maliyetlerin üç
ana boyutu bulunmaktadır:
• İşletme izinlerinin dağıtımı ve uygulanmasını ele alacak idari düzenlemelerin kurulmasıyla ilgili maliyetler.

122 Baltık ülkelerinden çevre kurumlarının (çevre bakanlıkları, denetleme kurumları, çevre kurulları), sanayi derneklerinin,
işletmelerin ve danışmanların temsilcilerini ve İsveç, Finlandiya, Almanya ve Avusturya’dan gelen uzmanları bir araya
getiren 29-30 Kasım 2001 tarihlerinde Sigulda Letonya’da düzenlenen “IPPC Direktifi’nin Uygulanması: Çevre Kurumları ve
Endüstri arasında Diyalog” başlıklı toplantının raporuna bakınız. Toplamda 56 katılımcı bulunmaktaydı.
123 Kaynak: K. Berbeka, Krakow Ekonomi Üniversitesi
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DİREKTİF’İN UYGULANMASI SIRASINDA
ORTAYA ÇIKAN MALİYET TÜRLERİNİN KONTROL
LİSTESİ
Başlangıç kurulum maliyetleri:
• İzin verecek kurumların yeniden düzenlenmesi.
• BAT ve salım sınır değerlerinin oluşturulması.
• Sistemlerin ve usullerin düzenlenmesi.
• Eğitim verilmesi.
• Teknik kılavuz notların hazırlanması.
Yatırım masrafları:
• Yeni tesislerde kirlilik azaltma donanımları
da dâhil olmak üzere, BAT’a uygun tesislerin
kurulması.
• Mevcut tesislerin, BAT ve kirlilik azaltma
donanımlarını da içerecek şekilde değiştirilmesi.
Devam eden işletme masrafları:
• Kirlilik azaltma donanımlarının işletme
maliyetleri.
• İzin verilen tesislerin denetimi.
• Komisyon’a gönderilecek raporlar için veri
toplama.

Komisyon tarafından 2007 Aralık ayında teklif edilen ve yedi direktifi aynı hukuki çerçevede
bir araya getiren endüstriyel salımlara ilişkin taslak direktifin hem kamu yönetimi hem de endüstri açısından maliyetleri düşürmesi beklenmektedir. Örneğin; Avrupa Birliği çapında zararlı endüstriyel salımları azaltacak bir yol olarak Mevcut
En İyi Tekniklerin kullanımını hedeflemekte ve
bunun çevre ve insan sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı
sıra, uygulamayı basitleştirmek için izin verme, raporlama ve izleme gerekliliklerinin aynı düzlemde
ele alınması ve üye devletler arasında yenilenen bir
işbirliği, gereksiz idari yükte yıllık 105 ila 255
milyon avroluk bir düşüş sağlayacaktır.
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Ekler

EKLER

EK 1

Ek 1.
Direktiflere Yönelik
Uygulama Yönetimi
Kontrol Listesi

(Tüzüklerle ilgili yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle)

FAALİYET

SORUMLULUK SEVİYESİ
Her bir
direktif için

Her bir
Mevzuat başlığı
için

Çevre
müktesebatının
tamamı için

Amaçların Net ve Anlaşılır Olmasını Sağlayın
Uyumlaştırma sürecinin hedefleri
Mevzuat başlığının hedefleri
Direktifin hedefleri

geçerli değil

Direktiflerden kaynaklanan temel yükümlülükler

geçerli değil

Sorumlulukları Tanımlayın ve Sorumlu Kişileri Belirleyin
Genel

geçerli değil

Her bir sektör için

geçerli değil

geçerli değil

Her bir direktif için
Net iletişim kanalları belirleyin

geçerli değil
geçerli değil

geçerli değil

Onaylanmış iletişim protokollerini uygulyın
Mevcut Duruma Yönelik Bir Teşhis Çalışması Hazırlayın
İlgili teknik konuları belirleyin ve önemli konular
ve paydaşlar ile ilgili kapsamlı bir liste hazırlayın

geçerli değil

Tüm tesisleri kataloglayın

geçerli değil

Tüm tesisler için, mevzuata mevcut uyum
seviyesini belirleyin

geçerli değil

Öncelik kriterlerini belirleyin
Ele alınacak konuları öncelik sırasına koyun
Uyum ile ilgili olarak tesisleri öncelik sırasına
koyun

geçerli değil

Uyum için gerekli girişimlerin kapsamını
belirleyin

geçerli değil

Mevcut uygulamaları değerlendirin ve
değişikliklerin/iyileştirmelerin gerekli olduğu
alanları belirleyin

geçerli değil
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EK 1

FAALİYET

SORUMLULUK SEVİYESİ
Her bir
direktif için

Her bir
Mevzuat başlığı
için

Çevre
müktesebatının
tamamı için

geçerli değil

geçerli değil

Politika belirleyin
Uygulamayı gerçekleştirmek için ne tür politika
araçlarının gerekli olduğunu belirleyin
Mevzuat başlığı içindeki politika gerekliliklerini
listeleyin

geçerli değil

geçerli değil

Politika geliştirin
Finansal Yansımalar
Uyumun maliyetini hesaplamaya yönelik
yöntemler geliştirin ve üzerinde anlaşma sağlayın
Uyumun maliyetini hesaplayın
Mevcut fon kaynaklarını ve miktarlarını belirleyin
Mevcut finansal kaynaklardaki eksiklikleri
hesaplayın
Gelir yaratmaya yönelik diğer mekanizmaları
belirleyin
Kurumsal Kapasite
Mevcut kurumsal düzenlemeleri ve
sorumlulukları netleştirin
Mevcut personel kaynaklarının miktarını ve
gelecekte gerekli olacak personel sayısını
belirleyin

geçerli değil

Mevcut kurumlar ile mevzuatın gerektirdiği
kurumları karşılaştırın

geçerli değil

Direktifin gerekliliklerini yansıtmak için kurumsal
reforma yönelik bir teklif geliştirin

geçerli değil

Bu direktif seviyesindeki teklifi mevzuat başlığı
içindeki diğer teklifler ile karşılaştırın

geçerli değil

Diğer mevzuat başlıklarına danışın ve ilgili
mevzuat seviyesindeki teklifleri ortak yönleri
açısından karşılaştırın

geçerli değil

Kurumsal reform konusunda uzlaşma sağlamak
için başkalarının görüşlerini alın

geçerli değil

Her türlü reformun maliyetini hesaplayın

geçerli değil

Üzerinde anlaşılan yön ile ilgili olarak tüm
tarafları bilgilendirin

geçerli değil
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geçerli değil

geçerli değil

EK 1

FAALİYET

SORUMLULUK SEVİYESİ
Her bir
direktif için

Her bir
Mevzuat başlığı
için

Yeterli miktarda gelir oluşturulması
anlamında her mevzuat başlığı kapsamında
yürütülen faaliyetlerin kendine yeterliliğini ve
sürdürülebilirliğini tetkik edin

geçerli değil

geçerli değil

Finansman yetersizliklerini hesaplayın

geçerli değil

geçerli değil

Tüm mevzuat başlıkları ve kapsadıkları sektörler
geçerli değil
için fon gereksinimlerini ve kaynakları karşılaştırın

geçerli değil

Potansiyel fon kaynakları veya gelir oluşturucu
kaynaklar bağlamında mevzuat başlıklarının
ortak yönlerini belirleyin

geçerli değil

geçerli değil

Tüm mevzuat başlıkları ve kapsadıkları sektörleri
desteklemek amacıyla gelir kaynakları yaratmaya
yönelik bir hareket önerisi geliştirin

geçerli değil

geçerli değil

Her bir mevzuat başlığı ve kapsadığı sektör için
fonların elde edilebilirliğinin ne kadar gerçekçi
oldğunu değerlendirin

geçerli değil

geçerli değil

Öncelik kriterlerini belirleyin

geçerli değil

geçerli değil

Öncelikler için önerilerde bulunun

geçerli değil

geçerli değil

Çevre
müktesebatının
tamamı için

Uygulama için bir Başlangıç Programı Hazırlayın
Kurumları ve sorumlulukları tanımlayın
Bir program ve takvim hazırlayın
Mevzuat başlıkları ve kapsadıkları sektörler
arasında entegrasyonu sağlayın
Öncelikleri belirleyin
Maliyet tahminleri sunun
Potansiyel fon kaynaklarını tespit edin
Her türlü fon eksikliğinin miktarını belirleyin
Maliye Bakanlığı veya Eşdeğeri ile Görüşün

Uygulama Programını Oluşturmak için bir Takvim Geliştirin
Koşullu öncelikleri belirleyin

geçerli değil

geçerli değil

Programın oluşturacak için bir takvim geliştirin

geçerli değil

geçerli değil

Üzerinde anlaşılmış olan öncelikleri ve takvimi
teyid edin ve diğer taraflar ile paylaşın

geçerli değil

geçerli değil

Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğüne
sunulacak olan resmi uygulama programının
içindekiler tablosunu tanımlayın

geçerli değil

geçerli değil

Program ve öncelikler hakkında her sektörün
görüşünü alın
Diğer mevzuat başlıklarının ilgili olduğu
sektörlere danışarak öncelikleri gözden geçirin
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EK 1

FAALİYET

SORUMLULUK SEVİYESİ
Her bir
direktif için

Bir Uygulama Programı Hazırlayın
Mevcut durumun ve mevcut uyum alanlarının
özeti
Uyumsuzluk alanlarının nicel ve nitel analizi
Önceliklerin belirlenmesi için kullanılan
kriterlerin açıklanması ve öncelikler listesi
Fon kaynakları belirlenmiş şekilde detaylı maliyet
analizi
Gerçekleştirilecek görevlerin detaylı listesi
Hedefleri / kat edilen mesafeyi gösteren detaylı
program
Programın tüm unsurlarını destekleyen
gerekçelendirilmiş açıklamalar
Genel bir çerçeve içerisinde sektörel ve bir
veya daha fazla mevzuat başlığını ilgilendiren
konuların ele alındığına dair kanıt
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Her bir
Mevzuat başlığı
için

Çevre
müktesebatının
tamamı için

99/31/AT
sayılı Atıkların
Depolanmasına
İlişkin Direktif

AB Mevzuat
Başlığı

ATIK

26.04.1999

26.03.2010 tarih
ve 27533 sayılı
Resmi Gazetede
yayımlanan
Atıkların Düzenli
Depolanmasına
Dair Yönetmelik

AB Mevzuatına
AB Mevzuatı Karşılık Gelen
Kabul Tarihi Ulusal Mevzuat
Adı Ve Tarihi

Atıkların depolanmasının çevre
üzerindeki olumsuz etkilerini ve
insan sağlığı üzerindeki riskleri
engellemek veya azaltmak için
önlemler, prosedürler ve rehberlik
sunmakta, üye devletlere, atıkları
depolamadan önce işlemden
geçirmek, aşamalı olarak birleşik
tasfiyeyi (tehlikeli atıkların tehlikeli
olmayan atıklarla karışması)
ortadan kaldırmak ve alanın
kapatılması ve sonrasındaki bakım
üzerinde kontrol sağlamak da
dahil olmak üzere bir dizi önlem
alma zorunluluğu getirmektedir.
Direktif, atık deposunun
işletmecisine atık deposu ile ilgili
ve atık deposunda işlemlerin ömrü
boyunca mali güvence sağlanması
zorunluluğunun getirilmesi ile ve
atık deposu alanının kurulması,
işletilmesi, kapatılması ve
sonrasında bakımı ile ilgili bütün
maliyetlerinin işletmecinin ücretleri
ile kapsanmasını sağlamaktadır.

AB Mevzuatının Öngördüğü
Düzenlemeler

KÖİ’ne açıkça
yer veren ilgili
düzenleme
yapılmalıdır.

Mevzuat AB mevzuatına genel hatlarıyla
uyumludur. Ancak 99/31/AT Direktifinde
açıkça yer alan kirleten öder ilkesinin
( KÖİ) hayata geçirilmesi amacı, ilgili
yönetmeliğimizde yer almamakta
ve ayrıca yine KÖİ’ni uygulamaya
geçirmekte önemli bir işlevi olan mali
güvence sağlanması zorunluluğuna
da yer verilmemektedir. Bununla
birlikte, 99/31/AT Direktifinin vurgu
yaptığı “daha fazla şeffaflık” amacını
kapsayan herhangi bir ifadeye ilgili
yönetmeliğimizde rastlanmamaktadır.
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelikte
99/31/AT Direktifinde yer alan
depolama tesisleri sınıflandırma
yöntemine yer verilmiş olması olumlu bir
uyumlaştırmadır.
Bahsedilen bu eksiklikler çerçevesinde
mevzuat uyumlaştırılmalı ve fakat en
önemlisi hukuki açıdan uyumlaştırmanın
yanında ilgili hükümler uygulamaya
aktartılmalı ve uygulamaya ilişkin
denetim yapılmalıdır.

Genel Değerlendirme, Öneriler Ve
Notlar
AB Mevzuatı Ve
(Bu kısımda kapsanması gereken
Ulusal Mevzuat
konular: AB mevzuatı Türkiye’de nasıl
Arasındaki
uyumlaştırılmış/uyumlaştırılacak,
Boşluklar
uygulamadaki ve uyumlaştırmadaki
Nelerdir?
mevzuat boşlukları nasıl giderilir, önlemler
nelerdir?)

EK 2

EK2. Önemli Direktifler Kapsamında
Avrupa Birliği – Türkiye Çevre Mevzuatı
Karşılaştırması
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09.08.1993
tarihli 2873
nolu Milli
Parklar Kanunu
12.12.1986
tarih ve 19309
sayılı Resmi
Gazetede
yayımlanan
Milli Parklar
Yönetmeliği

92/43/AET
21.5.1992
sayılı Doğal
Habitatların
Ve Yabanıl
Fauna Ve
Floraların
Korunmasına
İlişkin Direktif

Topluluk için önemli olan doğal habitatları ve yabanıl fauna ve flora
türlerini olumlu koruma statüsünde korumak ve yenilemek amacıyla,
Direktif, Natura 2000 adında özel koruma alanları ağının kurulmasını
sağlamaktadır. Türler eğer yok olma tehlikesi altındaysalar (bazı
istisnalarla birlikte) veya hassas veya nadir veya endemik veya özel ilgiye
ihtiyaçları varsa Topluluk için önemli olma statüsünü kazanırlar. Koruma
alanlarının seçilmesinde yol gösterici kriterler, seçilen alanların özellikleri
ve korunacak olan türlerin özellikleri eklerde belirtilmiştir. .Buna göre
üye ülkeler eklerde belirlenen kriterlere uygun olarak habitat türlerini
içeren sahalar listesini ve burada yaşayan türleri bilimsel verilerle birlikte
bir listesini yapmakla yükümlüdürler. Belirlenen listeler komisyonun
onay kararı ile bu alanlar özel koruma alanları olarak belirlenir ve özel
olarak tasarlanmış ve diğer gelişim planlarına dahil edilmiş yönetim
planları ve ilgili habitatlar ve türlerin ekolojik gerekliliklerine karşılık
gelen yeterli kanuni, idari veya sözleşmeye ilişkin düzenlemelerin
yapılması da dahil olmak üzere SAC’ların korunması için gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir. .Bu alanlarda koruma altına alınan
türlerin yakalanması, öldürülmesi, rahatsız edilmesi, üreme alanları ile
dinlenme yerlerinin yok edilmesi, bozulması ve doğal ortamlarından
alınan bu türlerin tutulması, nakliyesi ve satışı yasaktır.
.Bir SAC üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel olan, bireysel
veya diğer plan ve projelerle bütünleşik haldeki plan veya projelerin
değerlendirilmesi ve bu tür plan veya projelerin, alternatifi olmaması ve
direktifte belirlenen şekilde “kamu yararının gözetilmesini gerektirecek
nedenler” ile yapılması halleri dışında, alanın bütünlüğüne olumsuz
etkide bulunacaksa onaylanmamalarının sağlanması.

AB
AB Mevzuatının Öngördüğü Düzenlemeler
Mevzuatına
Karşılık
Gelen Ulusal
Mevzuat Adı
Ve Tarihi

AB Mevzuat AB
Başlığı
Mevzuatı
Kabul
Tarihi

DOĞA KORUMA

Doğa ve
Biyoçeşitlilik
Karuma
Kanununa ihtiyaç
bulunmaktadır.

AB Mevzuatı
Ve Ulusal
Mevzuat
Arasındaki
Boşluklar
Nelerdir?

-Türkiyenin doğal habitatlarının korunması
ve yabanıl fauna ve floraların korunması
için; bu alanları belirleme kriterlerinin
oluşturulması gerekmektedir.
Türkiye’de bir Doğa Koruma Bilimsel
Otoritesinin kurulmasına ihtiyaç vardır.
Bu otoritenin çalışabilmesi için öncelikle
Doğa Koruma Kurumu şeklinde formüle
edilebilecek bir Kurum içinde teşkilatması
gerekir. Başka bir ifadeyle, söz konusu
alanda korumanın sağlanabilmesi için özel
bir Kuruma ve bu kurumunun icra organı
olan bir idari birime ihtiyaç vardır.
-Türkiye’de mevcut koruma alanlarının
statüleri gözden geçirilmelidir. Korunan
alanların biyotop/habitat sınıflandırılması
yapılmalı ve haritalandırılmalıdır. Ayrıca
potansiyel Natura 2000 alanları da yetkili
makamlarca belirlenmelidir.
-Natura 2000 ağının temel ilkelerini
uygulayacak idari yapılanma derhal
oluşturulmalıdır, ki böylece AB’ne uyum
sağlanmış olsun.
-Doğa korumayla ilgili bütün kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlayacak bir
mekanizma oluşturulmalıdır.
- Koruma alanlarına ilişkin ekolojik etki
değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Genel değerlendirme, öneriler ve
notlar
(Bu kısımda kapsanması gereken
konular: AB mevzuatı Türkiye’de nasıl
uyumlaştırılmış/uyumlaştırılacak,
uygulamadaki ve uyumlaştırmadaki
mevzuat boşlukları nasıl giderilir,
önlemler nelerdir?)

EK 2
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79/409/AET 02.04.1979
sayılı Yabanıl
Kuşlar Direktifi

17/05/2005
tarih ve 25818
sayılı Resmi
Gazetede
yayımlanan
Sulak Alanların
Korunması
Yönetmeliği

Korunan alanların içinde ve dışında, ekonomik ve rekreasyonel
yükümlülükler dikkate alınarak yabanıl kuş popülasyonlarının ekolojik,
bilimsel ve kültürel gerekliliklere denk bir seviyede tutulmasının
sağlanması, önlemler alınması ve habitatların yeterli çeşitlilik ve alanda
korunması veya yeniden kurulması için gerekli önlemlerin alınması,
.Yabanıl kuş türlerinin ve dağılım alanlarında hayatta kalmalarını ve
üremelerini sağlayacak şekilde özellikle uluslararası öneme sahip sulak
alanlara bağımlı olan ve düzenli olarak ortaya çıkan diğer göçmen
yabanıl kuş türlerinin habitatlarına ilişkin özel koruma önlemlerinin
alınması,
.Yabanıl kuşlar için genel bir koruma sisteminin kurulması,
.Yabanıl kuşlar için genel bir koruma sisteminin kurulması, canlı
veya ölü kuşların veya bunların herhangi bir parçasının veya hemen
belirlenebilecek türevlerin satılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin
yasaklanması,

.Eğer bir plan veya proje olumsuz bir değerlendirmeye rağmen (kamu
yararının gözetilmesini gerektirecek nedenlerle) onaylanmışsa, Natura
2000’in genel bütünlüğünü korumaya yönelik telafi edici bütün
önlemlerin alınması ve Komisyon’a kabul edilen telafi edici önlemler
konusunda bilgi verilmesi.
.Arazi kullanımlı planlama ve gelişim politikalarında, Natura 2000
ağının ekolojik bütünlüğünü geliştirme amacını da göz önüne alarak
yabani hayvan ve bitkiler için kilit öneme sahip tabiatın özelliklerinin
korunmasının teşvik edilmesi
.Gerekli görülen durumlarda, belirli türdeki yabani bitki ve hayvanların
alınması ve kullanılmasının, bunların “olumlu bir koruma statüsünde”
tutulmalarının sağlanması için kontrol edilmesi
.Vahşi ortama o ortamın yerlisi olmayan hayvan ve bitki türlerinin kasti
olarak bırakılmasının düzenlenmesi ve gerekiyorsa yasaklanması. Yerli
türlerin ortama yeniden bırakılmasının, bunun korunmalarına katkıda
bulunabileceği durumlarda, istenirliğinin araştırılması.

Yabanıl
Kuşlara ilişkin
yönetmeliğe
ihtiyaç
bulunmaktadır.
Ayrıca ilgili
kanunlarda
ve diğer alt
düzenlemelerde
çelişen
hükümlerin
revize edilmesi
gereklidir.

Yabanıl kuşların korunması için özel
bir kanuna ihtiyaç bulunmaktadır.
Bunun dışında Özel Koruma Alanları
ilan edilmelidir. Kara Avcılığı Kanunu
ile AB mevzuatı uyumlaştırılmalı ve bu
uyumlaştırma dışında Kanun hükümlerinin
uygulanmasını sağlayacak olan idari
yaptırımların caydırıcı nitelikte olması
gözetilmelidir.

EK 2

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   421  

Direktif petrolün depolanması, yüklenmesi ve
bir terminalden diğerine veya bir terminal bir
servis istasyonuna taşınması sırasında kullanılan
işlemler, tesisatlar, araçlar ve taşıtlardan yayılan
VOC salınımlarını azaltarak hava kirliliğiyle
savaşmayı amaçlamaktadır,
.Terminallerdeki depolama tesisatlarının direktifte
belirtilen teknik hükümlere uygun olarak
tasarlanma ve işletilmesinin zorunlu kılınması,
. Terminallerdeki mobil konteynırların yükleme
ve boşaltma ekipmanlarının direktifte belirtilen
teknik hükümlere uygun olarak tasarlanma ve
işletilmesinin zorunlu kılınması

Uçucu organik bileşenlerin (VOC) salınımlarının
çevreye ve insan sağlığına potansiyel olarak risk
taşıyan etkilerini engellemek veya azaltmak,
bunun için alınacak önlemler, salınım sınır
değerleri ve salınım azaltma programlarının
uygulanması ile izleme ve raporlama faaliyetlerini
kapsamaktadır,
.VOCların salımlarında eşdeğer azalmaları
sağlayacak bir ulusal planın tanımlanması ve
uygulanması. Bilgi toplama ve toplanan bilgileri
değerlendirme ve 2000/541/AT sayılı Kararda
belirlenen kriterleri dikkate alan ulusal planın
uygulanmasından sorumlu bir ulusal kurumun
belirlenmesi,
.Direktife uygun olarak kabul edilen ulusal
hükümlerin ihlallerine karşı etkin, orantılı ve
caydırıcı müeyyidelerin belirlenmelerinin ve
uygulanmalarının sağlanması

Belirli faaliyet
11.03.1999
ve tesislerde
organik
çözücülerin
21.04.2004
kullanımından
kaynaklanan
uçucu organik
bileşenlerin
salınımının
sınırlanmasına
ilişkin 99/13/AT
ve 2004/42/AT
sayılı Direktifler

AB
AB Mevzuatına
AB Mevzuatının Öngördüğü Düzenlemeler
Mevzuatı
Karşılık Gelen
Kabul Tarihi Ulusal Mevzuat Adı
Ve Tarihi

93/12/AET
23.03.1993 24.09.2003 tarih ve
sayılı Petrolun
25239 sayılı
Depolanması ve
Resmi Gazetede
Dağıtımından
yayımlanan
Kaynaklanan
Motorlu Araçların
Uçucu Organik
Motorlarından Çıkan
Bileşiklerin
Gazların Havayı
(VOC)
Kirletmesine Karşı
Salınımları
Alınacak Tedbirlerle
Direktifi
İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği

AB Mevzuat
Başlığı

HAVA
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İlgili direktiflere
karşılık gelecek
düzenlemelerin
yapılması
gerekmektedir.

İlgili direktife
karşılık gelecek
düzenlemenin
yapılması
gerekmektedir.

AB Mevzuatı Ve
Ulusal Mevzuat
Arasındaki
Boşluklar
Nelerdir?

-Salınım sınır değerlerinin tespit edilerek, mevzuata yansıtılması
gerekmektedir. Şu an Türk mevzuatında (VOC) lara ilişkin salınım
sınır değerleri mevcut değildir.
- VOC’lara ilişkin bir kapsam envanteri derhal hazırlanmalıdır.
- VOC2lara ilişkin izin ve denetim mekanizması oluşturulmalı;
oluşturulan mekanizmaların etkinliği kontrol edilmelidir.
- VOC emisyonlarının ölçümüne ve hesaplanmasına ilişkin kriterler
belirlenmelidir.
- Birleştirilmiş emisyon raporlamaları yapılmalıdır.
- Yetkili makamlar belirlenmeli ve yetkileri açıkça tespit edilmelidir.

Petrol ve petrol ürünlerinin depolanması ve dağıtımından
kaynaklanan uçucu organik bileşenlerin salınımı direktifi Türkiye’de
henüz mevzuata aktarılmamış ve fakat 2012 ‘ye kadar aktarılması
hedeflenmiştir. Bu direktif iç hukuka yansıtılırken;
Hangi makamların yetkili oldukları açıkça belirlenmeli
Depolama ve taşıma tesisleri için standartlar belirlenmeli ve ayrıca
onay usulleri tespit edilmeli
Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasalarını Düzenleme kurulu arasında
koordinasyon ve işbirliği sağlanmalıdır.
Tesislerin mevcut durumları belirlenerek, eksikliklerin giderilmesi için
araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Teknik altyapı hazırlanmalıdır.
Yapılması gereken yatırımlara karar verilmesi ve bu karardan
hareketle harekete geçilmesi gerekmektedir.

Genel değerlendirme, öneriler ve notlar
(Bu kısımda kapsanması gereken konular: AB mevzuatı Türkiye’de
nasıl uyumlaştırılmış/uyumlaştırılacak, uygulamadaki ve
uyumlaştırmadaki mevzuat boşlukları nasıl giderilir, önlemler
nelerdir?)

EK 2

.Kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve
yerleşimlerden boşaltılması ve belirli endüstriyel
sektörlerden doğada çözünebilen atık sularının
arıtılması ve boşaltılmasına ilişkin hükümler
içerir. Üye Devletler kentsel atık suyunun
belirli standartlar ve son tarihlere uygun olarak
boşaltılmadan önce toplatılmasını ve arıtılmasını
sağlamalıdır,
.Arıtma hedefleri bakımından, ikincil (yani
biyolojik) arıtma genel kuralı oluşturmaktadır
ve bazı hassas alanlarda ilave besinlerin
alınması gerekebilir (üçüncül arıtma); bazı deniz
alanlarında birincil arıtma yeterli olabilir,
.Direktifin uygulanması için konulan son tarihler
yerleşimin büyüklüğü ve bu suları alan su
kaynaklarının özellikleri göre değişmektedir,
.Belirlenen kriterlere uygun olarak hassas ve
daha az hassas bölgelerin tanımlanması ve bu
tanımların her dört yılda bir gözden geçirilmelidir,
bu tür alanların tanımlanmasında, genel olarak
nehir yatakları yönetimi planlarının sunulması
ve bu planların bu tür tanımların sunumu
ile korelasyonu için zamanlaması ile ilgili Su
Çerçeve Direktifin yükümlülüklerine bakılması ve
raporlama yükümlülüklerinin gözden geçirilmesi,
Direktifin uygulanması için bir teknik ve mali
programın oluşturulması, belirlenen faaliyetleri
de kapsayan bir terim olan su hizmetleri için
maliyet kurtarma ilkesinin uygulanması ile ilgili Su
Çerçeve Direktifine bakılması.

21.05.1991

91/271/
AET sayılı
Kentsel Atık
Su Arıtmaya
İlişkin Direktif

08.01.2006 tarih
ve 26047 sayılı
Resmi Gazetede
yayımlanan
Kentsel Atıksu
Arıtımı Yönetmeliği
ve
27/06/2009 tarih
ve 27271 sayılı
Resmi Gazetede
yayımlanan Kentsel
Atıksu Arıtımı
Yönetmeliği Hassas
ve Az Hassas Su
Alanları Tebliği

AB
AB Mevzuatına
AB Mevzuatının Öngördüğü Düzenlemeler
Mevzuatı
Karşılık Gelen Ulusal
Kabul Tarihi Mevzuat Adı Ve
Tarihi

AB Mevzuat
Başlığı

SU

uygulanmalarının sağlanması

AB Mevzuatı
Ve Ulusal
Mevzuat
Arasındaki
Boşluklar
Nelerdir?
AB’nin ilgili düzenlemesi Türk mevzuatına aktarılmıştır. Hassas
alanlara ilişkin olarak Yönetmelik haricinde bir de Tebliğ
yayımlanmıştır.
Kentsel atıksu için hassas alanların ve toplama alanlarının
belirlenmesi önemlidir. Tebliğ hassas alanları tespit etmekte,
bu alanları izlemekte ve bu alanlara yapılacak kentsel atıksu
deşarjlarının tabi olacağı usul ve esasları belirlemektedir.
AB Direktifi çerçevesinde onu uygulamaya geçirmek için
atıksu arıtma tesisleri kurulmalı, işletilmeli ve süreç içerisinde
yenilenmelidir.
Hassas alanlar, toplama alanları, arıtma alanları, arıtma sistemleri ve
tüm atıksu ortamları için merkezi izleme sistemi oluşturulmalıdır.
Direktifin uygulanmasını takip etmek için yetkili makamlarca teknik
incelemeler yapılmalıdır

(Bu kısımda kapsanması gereken konular: AB mevzuatı Türkiye’de nasıl
uyumlaştırılmış/uyumlaştırılacak, uygulamadaki ve uyumlaştırmadaki
mevzuat boşlukları nasıl giderilir, önlemler nelerdir?)

Genel değerlendirme, öneriler ve notlar

EK 2
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AB Mevzuatı AB Mevzuatına
Kabul Tarihi Karşılık Gelen
Ulusal Mevzuat
Adı Ve Tarihi

Bütünleşik
15.01.2008
Kirlilik Önleme
Ve Kontrolü
Hakkında
(IPPC)
2008/1/AT
sayılı Direktif

AB Mevzuat
Başlığı

ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK

Atıklara ilişkin önlemler de dahil olmak
üzere, bir dizi belirlenmiş endüstriyel
faaliyet için bütünleşik bir kirlilik önleme
ve kontrol sisteminin kurulmasını
sağlamaktır. Bu bütünleşik sistemin
amacı havaya, suya ve toprağa (atık da
dahil olmak üzere) salımları önlemek
veya azaltmak ve bir bütün olarak
çevrenin yüksek düzeyde korunmasını
sağlamak,
.Üye Devletlerin, salınım sınır
değerleri ve mevcut en iyi tekniklerin
(bundan sonra BAT olarak anılacaktır)
uygulanması da dahil olmak üzere
belirli koşulları içeren bütünleşik
bir ruhsatlar sisteminin kurulması
yükümlülüklerini düz enlemektedir
.Endüstriyel veya tarımsal tesisin ruhsat
alabilmesi için uymak durumunda
olduğu temel yükümlülükleri
sıralamaktadır.

AB Mevzuatının Öngördüğü
Düzenlemeler

Mevzuat yok
Entegre Kirlilik
Önleme ve Kontrol
(Entegre Çevre İzni)
Yönetmeliği taslağı
hazırlanmakta

AB Mevzuatı Ve
Ulusal Mevzuat
Arasındaki Boşluklar
Nelerdir?

-Türk mevzuatında izin sistemi değişerek, bütünleştirilmiş
(entegre) izin sistemi oluşturulmalıdır.
-Kirliliği önlemek için kirleticilerin sürekli olarak ölçüme tabi
tutulmaları gerekmektedir.
-Bir raporlama sistemi kurulmalıdır.
Emisyon envanteri hazırlanmalı ve AB Komisyonuna
gönderilmelidir.
Yetkili makamların yetkileri belirlenmeli ve buna ilişkin
kargaşaya mahal vermemek için hüküm altına alınmalıdır.

IPPC Direktifi ihtiyat ilkesini uygulamaya geçirecek
teknikleri bünyesinde barındırır. Bunlardan en
önemlilerinden birisi de Mevcut En İyi Teknolojidir.
Türk mevzuatında BAT’a yer verilmemiştir. Bu eksikliğin
giderilmesi gereklidir.

Genel değerlendirme, öneriler ve notlar
(Bu kısımda kapsanması gereken konular: AB mevzuatı
Türkiye’de nasıl uyumlaştırılmış/uyumlaştırılacak,
uygulamadaki ve uyumlaştırmadaki mevzuat boşlukları nasıl
giderilir, önlemler nelerdir?)

EK 2
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Ozon
tabakasının
korunmasına
ilişkin Viyana
Sözleşmesinin
sonucu üzerine
88/540/AET
sayılı Konsey
kararı

12.11.2008 tarih
ve 27052 sayılı
Resmi Gazete’de
yayımlanan
Ozon Tabakasını
İncelten
Maddelerin
Azaltılmasına
İlişkin
Yönetmelik

14.03.2005 tarih
ve 25755 sayılı
Resmi Gazete
yayımlanan
Tehlikeli Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği EK
4 –c25

AB Mevzuatı AB Mevzuatına
Kabul Tarihi Karşılık Gelen
Ulusal Mevzuat
Adı Ve Tarihi

Asbestos
19.03.1987
kaynaklı çevre
kirliliğinin
azaltılmasına ve
önlenmesine
ilişkin 87/217/
AET sayılı
Direktif

AB Mevzuat
Başlığı

KİMYASALLAR

Ozon tabakasınını korunmasına ilişkin
Viyana Sözleşmesini AB uygulamaya
koymak için bu direktifi kabul etmiştir.

Üye devletlerin asbest emisyon ve
atıklarının havaya, suya ve toprağa
karışmasını engellemek için kaynaktan
azaltılmasını ve önlemesini sağlamayı
amaçlamaktadır.

AB Mevzuatının Öngördüğü
Düzenlemeler

Düzenleme bulunmamaktadır.
Asbestten Kaynaklanan Kirliliğin
Azaltılması ve Önlenmesine
İlişkin Düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir

AB Mevzuatı Ve Ulusal Mevzuat
Arasındaki Boşluklar Nelerdir?

Bu düzenlemenin önemi çevre hukukunun
en temel ilkelerinden birisi olan
Önleme İlkesini uygulamaya geçirmeyi
hedeflemesidir. 87/217/AT sayılı Direktif
önleme ilkesinin alt ilkelerinden olan “
kaynağında önleme ilkesinden” bahsederek,
asbestos kaynaklı kirliliğin ortaya çıktığı
mahalde bertaraf edilmesini sağlamaya
çalışmaktadır. Kaynağında önleme ilkesi
tehlikeli kimyasalların ortaya çıktıkları yerde
kontrol altına alınmasını sağlayan , böylece
taşınması esnasında başka yerlerin de
çevresel kirliliğe maruz kalmasını önlemeye
çalışan bir zihniyetle hazırlanmıştır. Bu
ilke özellikle Türk hukukunda etkin hale
getirilmeli ve yapılacak düzenlemelerde
açıkça yer almalıdır. AB uyumlaştırma
sürecinde yapılacak düzenlemelerle, AB
mevzuatında yapıldığı gibi, asbest ve benzeri
tehlikeli kimyasalların
üretimine ve kullanımına sınırlama getirilmeli
; hatta bazı durumlarda yasaklama
yoluna gidilerek, ihtiyat ilkesi uygulamaya
koyulmalıdır.

Genel değerlendirme, öneriler ve notlar
(Bu kısımda kapsanması gereken konular: AB
mevzuatı Türkiye’de nasıl uyumlaştırılmış/
uyumlaştırılacak, uygulamadaki ve
uyumlaştırmadaki mevzuat boşlukları nasıl
giderilir, önlemler nelerdir?)

EK 2

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI YAYINLARI   425  

2001/18/AT
sayılı Kasıtlı
Salınım
Direktifi

12.03.2001

AB Mevzuat AB Mevzuatı
Başlığı
Kabul Tarihi

26/10/2009 tarih ve
27388 sayılı Resmi
Gazetede Yayınlanan
Gıda Ve Yem
Amaçlı Genetik
Yapısı Değiştirilmiş
Organizmalar
Ve Ürünlerinin
İthalatı, İşlenmesi,
İhracatı, Kontrol Ve
Denetimine Dair
Yönetmelik

18/03/2010 ve 5977
nolu Biyogüvenlik
Kanunu ile
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2001/18/AK Direktifinin B bölümü gereği
pazarlama dışında amaçlarla genetiği
değiştirilmiş organizmaların çevreye
salınımı hususunda Üye Devletlerin yetkili
organlarına önceden bildirim yapılmalıdır.
Aynı şekilde 2001/18/AK Direktifinin
C bölümü gereği herhangi bir genetiği
değiştirilmiş organizmayı ya da genetiği
değiştirilmiş organizma içeren ürünleri
piyasaya sürmek hususunda yetkili
organlara önceden bildirim yapılmalıdır.

AB düzeyinde GDO’ların uygulanmasına
ilişkin çevre müktesebatının esas
direktiflerlerinden birisi kapsam dahilinde
GDO’ların piyasaya sürülmesi ve kasıtlı
salınımı hususunda 2001/18/AT sayılı
Direktiftir.

AB Mevzuatına
AB Mevzuatının Öngördüğü
Karşılık Gelen Ulusal Düzenlemeler
Mevzuat Adı Ve Tarihi

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR

AB Mevzuatıyla
uyumlaştırmaya ve
Cartagena Protolüyle
çelişen hükümlerin revize
edilmesi ihtiyacı

AB Mevzuatı Ve Ulusal
Mevzuat Arasındaki
Boşluklar Nelerdir?

Taraf olduğumuz BM Cartagena Biyogüvenlik
Protokolü ve AB müktesebatına uyumlu olarak,
modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen GDO
ve ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin önceden
belirlenmesi ve bu risklerin kontrol edilebilmesi için
sistemler bütünü olarak ele alınması, gerekli sistemin
kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve ülke bütünlüğü
içinde tek elden yönetiminin sağlanması gerekmektedir.
Özellikle Kanun ( örneğin Biyogüvenlik Kanunu
yapmak yerine) gibi yeni düzenlemeler yapmak yerine,
uluslararası mevzuatın iç hukuka yansıtılması hukuk
tekniği açısından daha doğru olacaktır. Cartegena
Protokolü’ne Türkiye taraf olmuş, bu protokol usulüne
uygun olarak yürürlüğe girmiştir. Başka bir ifadeyle,
Protokol artık bir içi hukuk metnidir. Diğer Kanunlardan
farkı, uluslararası bir taahhüdün sonucu olmasıdır.
Ayrıca Protokol, temel hak ve hürriyetlere ilişkin bir
protokoldür. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası
şöyledir:

Genel değerlendirme, öneriler ve notlar
(Bu kısımda kapsanması gereken konular: AB mevzuatı
Türkiye’de nasıl uyumlaştırılmış/uyumlaştırılacak,
uygulamadaki ve uyumlaştırmadaki mevzuat boşlukları
nasıl giderilir, önlemler nelerdir?)
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2001/18/AT sayılı Direktif tam olarak
tanımlanmamış olan“zararlı” ve “çevre”
terimlerini kullanır ve bu yüzden her
bir Üye Devlet tarafından direktiflerin
lafzına ve ruhuna uygun olacak şekilde
yorumlanmaları gerekir. Her iki direktif
de üye devletin bilimsel gelişme düzeyi
doğrultusunda, teknik uygulamalara ilişkin
usuller içerir.

2001/18/AT sayılı Kasıtlı Salınım Direktifi
GDO’ların risk değerlendirmesi ve
muhtemel yetkilendirmesine ilişkin ihtiyat
ilkesinin uygulanmasına dayanmaktadır.
GDO’ların araştırma ve geliştirme amaçlı
kasıtlı salınımına ilişkin farklı gereklilikleri
(direktifin B Kısmında ele alınan
salınımlar) ve GDO içeren ürünlerin
piyasaya sokulmasına ilişkin salınımları
düzenler (direktifin C kısmında ele
alınan salınımlar). GDO içeren ürünlerin
piyasaya sürülmesine ilişkin hükümler
getiren diğer spesifik mevzuatlar
2001/18/AT sayılı Direktifle aynı
prensiplere dayanmalı ve bununla benzer
gereklilikler doğurmalıdırlar. Özellikle
Kasıtlı Salınım Direktifi’nde ana hatları
belirtilen değerlendirmeye benzer bir risk
değerlendirmesi sunmalıdırlar.

“ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında
Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz. (Ek: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas
alınır.” Buradan çıkan sonuç şudur: Türk mevzuatında
bir kanun (örneğin Biyogüvenlik Kanunu) veya daha
alt bir düzenleme ile iç hukuk metni olan Protokol
çatışırsa, hükümden de anlaşılacağı üzere, Protokol
esas alınacaktır. Bu sebeple, AB uyum sürecinde,
uluslararası mevzuata uygun hazırlandığı şüphesiz olan
AB Direktifini uyumlaştırırken zaten içi hukukta var
olan düzenlemelere (Protokole) aykırı hükümler içiren
düzenlemeler yapılmasından kaçınılmalıdır. Örneğin
AB’nin ilgili direktifinin dayanağı olan ihtiyat ilkesine,
Biyogüvenlik Kanununda açıkça yer verilmemiştir.
Oysa AB çevre sektöründe artık üzerinde tartışma
yapılmayan, çevre politikasının en yeni ve önemli
ilkesi olan ihtiyat ilkesine; Türk mevzuatında, genetiği
değiştirilmiş organizmalara ilişkin düzenlemeler
içerisinde yer verilmemesi büyük bir olumsuzluk ve
boşluktur. Bu yaklaşım, ilgili düzenlemelerin etkinliğini
azaltacak ve ileride muhtemel sorunlara yol açacaktır.
Somut olarak söylemek gerekirse, Türkiye’de yapılması
gereken; ülkenin bilimsel gelişmesi ve özellikleri
doğrultusunda, hem uluslararası taahhütlere hem
de 2001/18/AT sayılı Direktifin ruhuna ve lafzına
uygun olarak düzenlemeler yapılmasıdır. Mevcut
düzenlemeler, gerek ülkenin koşulları gerek hukuki
açıdan AB’ne sadece şekli açıdan uygun görünmek
amacıyla yapılmış izlenimi uyandırmaktadır.

EK 2
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Çevresel
gürültüye ilişkin
2002/49/AT
sayılı Direktif

AB Mevzuat
Başlığı

AB’de konuyla ilgili mevzuat,
gürültüden kaynaklanan sorunların
çözümü için ortak bir temel sağlamayı
amaçlamaktadır. Üye Devletlerin
uyumlaştırılmış gürültü belirteçlerini
kullanarak ana yollar, demiryolları
ve toplanma yerleri için “stratejik
gürültü haritaları” çizmeleri için yetkili
makamlar atamalarını gerektirmektedir.
Direktif Aarhus Sözleşmesi hükümlerine
uygun olarak halkın gürültüye maruz
kalma, gürültünün etkileri ve gürültüye
karşı alınacak önlemler konusunda
bilgilendirilmesi ve halka bu konuda
danışmanlık yapılmasını gerektirir.
Direktif herhangi bir değer sınırlaması
belirtmemekle ve benimsenecek
önlemleri öngörmemekle birlikte
yetkili makamların gerekli olduğunda
gürültüyü azaltmak ve çevresel gürültü
niteliğini uygun bir seviyede tutmak için
eylem planları yapmalarını gerektirir.

25.06.2002

4 Haziran 2010 tarih
ve 27601 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği

AB Mevzuatının Öngördüğü
Düzenlemeler

AB
AB Mevzuatına Karşılık
Mevzuatı
Gelen Ulusal Mevzuat
Kabul Tarihi Adı Ve Tarihi

GÜRÜLTÜ
AB Mevzuatı Ve
Ulusal Mevzuat
Arasındaki
Boşluklar Nelerdir?

Stratejik gürültü haritaları hazırlanmalıdır. 4 Haziran
2010 tarihinde yayımlanan ilgili yönetmelikte
stratejik gürültü haritalarından bahsedilmekle
birlikte, söz konusu haritalar çevresel gürültüden
kaynaklanan kirliliğin önüne geçebilmek için bir
an önce hazır hale getirilmelidir. Hazırlana ilgili
yönetmelik 2002/49/AT sayılı Direktife uygun
olarak hazırlanmıştır. Ancak hukuki bu uyumun
yanında uygulama açısından da AB standartlarına
uyulması gerekmektedir.

Genel değerlendirme, öneriler ve notlar
(Bu kısımda kapsanması gereken konular: AB
mevzuatı Türkiye’de nasıl uyumlaştırılmış/
uyumlaştırılacak, uygulamadaki ve uyumlaştırmadaki
mevzuat boşlukları nasıl giderilir, önlemler nelerdir?)

EK 2
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EK 3

Ek 3. Kurumlar listesi

Agency of Environment and Energy (ADEME)

: Çevre ve Enerji Ajansı

Birdlife International

: Dünya Kuşları Koruma Kurumu

Council of Environment Ministers

: Çevre Bakanları Konseyi

Council of Europe

: Avrupa Konseyi

European Chemicals Agency

: Avrupa Kimyasallar Ajansı

European Electrotechnic Standardisation
Organisation (CENELEC)

: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon

European Standardisation Committee (CEN)

: Avrupa Standartlar Kuruluşu

European Parliement’s Environment Committe

: Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Teşkilatı

Department for Environment, Food and
Rural Affairs (DEFRA)

: Çevre, Gıda ve Tarım İşleri Departmanı

Danish Environmental Protection Agency (DEPA)

: Danimarka Çevre Koruma Ajansı

Directorate-General for Environment (Environment DG) : Çevre Genel Müdürlüğü
Directorate-General of Climate (Climate DG)		

: Avrupa Komisyonu İklim Genel Müdürlüğü

Deutsches Institut für Normung (DIN)

: Alman Standardizasyon Enstitüsü

European Community Humaritarian Aid (ECHO)

: Avrupa Topluluğu İnsani Yarım Ofisi

European Court of Justice (ECJ)

: Avrupa Adalet Divanı

European Documentation Center (EDC)

: Avrupa Dokümantasyon Merkezi

European Economic Community EEC)

: Avrupa Ekonomik Topluluğu

European Environment Agency (EEA)

: Avrupa Çevre Ajansı

European Maritime Safety Agency (EMSA)

: Avrupa Deniz Güvenlik Ajansı

European Society of Radiology (ESR)

: Avrupa Radyoloji Topluluğu

European Topic Center (ETC)

: Avrupa Konu Merkezi

Federation of Association for Hunting and
Conservation of EU (FACE)

: AB Avcılık ve Çevre Koruma Birlikleri Federasyonu

Greenpeace

: Yeşilbarış

International Civil Aviation Organisation (ICAO)

: Uluslar arası Sivil Havacılık Teşkilatı

International Standardisation Organisation (ISO )

: Uluslar arası Standartlar Kuruluşu

Monitoring and Information Center (MIC)

: İzleme ve Bilgi Merkezi
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National Institute of Public Health and the
Environment (RIVM)

: Ulusal Toplum Sağlığı ve Çevre Enstitüsü

Non-Governmental Organisations (NGO)

: Sivil Toplum Kuruluşları

Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD)

: Avrupa Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü

United Nations Economic Commission for
Europe (UNECE)

: BM Avrupa Ekonomik Komisyonu

World Health Organisation (WHO)

: Dünya Sağlık Örgütü

World Trade Organisation

: Dünya Ticaret Örgütü

World Wide Fund for Nature (WWF)

: Dünya Doğayı Koruma Vakfı
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EK 4

Ek 4. Kısaltmalar listesi

ADEME

: Agency of Environment and Energy /
Çevre ve Enerji Ajansı

ATPs

: Adaptations to Technical Progress /
Teknik Gelişime Uyarlanma

BATNEEC

güdümlü kontrol
DEFRA

: Department for Environment , Food
and Rural Affairs / Çevre, Gıda ve
Tarım İşleri Departmanı

: Best Availale Techniques Not Entailing
Excessive Costs / Çok Maliyet
Gerektimeyen Mevcut En İyi Teknikler

DEPA

: Danish Environmental Protection
Agency / Danimarka Çevre Koruma
Ajansı

BAT

: Best Available Techniques / En Uygun
Teknikler

DGCLIMA

BPEO

: Best Practical Environmental Opinion /
Uygulanabilir En İyi Çevresel Seçenek

: Directorate-General of Climate /
Avrupa Komisyonu İklim Genel
Müdürlüğü

DGENV

BREF

: Best Available Techniques Reference
Documents / En Uygun Teknikler
Referans Dökümanları

: Directorate – General of Environment
/ Avrupa Komisyonu Çevre Genel
Müdürlüğü

DIN

CAFE

: Clean Air for Europe Programme /
Avrupa için Temiz Hava Programı

: Deutsches Institut für Normung /
Alman Standardizasyon Enstitüsü

DISAE

CECIS

: Common Emergency Communication
and Information System / Acil Ortak
Haberleşme ve Bilgi Sistemi

:		Development of Implementation
Strategies for Approximation in
Environment /Çevrede Uyum için
Uygulama Stratejileri Gelişimi

EAP

:		Environmental Action Program /
Çevresel Eylem Planı

ECHO

:		European Community Humaritarian
Aid / Avrupa Topluluğu İnsani Yarım
Ofisi

EC

: Avrupa Komisyonu (AK)

ECJ

: European Court of Justice / Avrupa
Adalet Divanı (AAD)

CEEC (MDAÜ): Central and Eastern European
Countries / Merkezi ve Doğu Avrupa
Ülkeleri
CEN

: European Standardisation Committee
/ Avrupa Standardizasyon Komitesi

CENELEC

: European Electrotechnical
Standardisation Organisation / Avrupa
Elektroteknik Standardizasyon Teşkilatı

CIRCA

: Communicative and Information
Resource Center Administrator /
İletişim ve Bilgi Kaynak Merkezi
Yöneticisi

CITES

: Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna
and Flora / Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme

CLP

: Classification, Labelling and Packaging
of chemical substances and mixtures

CMS

:		Conservaton of Migratory Species /
Göçmen Türlerin Korunması

CPC

: Co-ordinated Pollution Control / Eş

EDC (ADM) : European Documentation Center /
Avrupa Dökümantasyon Merkezi
EDEXIM

: European database export import of
dangerous chemical

EEA (AÇA)

:		European Environment Agency /
Avrupa Çevre Ajansı

EEC (AET)

:		European Economic Community /
Avrupa Ekonomik Topluluğu

EIA (ÇED)

:		Environmental Impact Assesment /
Çevresel Etki Değerlendirmesi

EINECS

: European Inventory of New Chemical
Substances / Avrupa Mevcut Ticari
Kimyasal Maddeler Envanteri
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EIONET

: European Environment Information
and Observation Network / Avrupa
Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı

ISPA

: Instrument for Structural Policies for
Pre-accession / Katılım Öncesi Yapısal
Politikalar Aracı

EKSÇ

:?

ISO

ELINCS

:		European List of New Chemical
Substances / Avrupa Bildirilmiş
Kimyasal Maddeler Envanteri

:		International Organisation for
Standardisation / Uluslar arası
Standardizasyon Teşkilatı

IPPC

: İntegrated Pollution Prevention and
Control / Entegre Kirliliğin Önleme ve
Kontrolü

LRMC

: Low Resolution Modeline Calculator
/ Düşük Çözünürlük Modeli Hesap
Makinesi

MAD

: Mutual Acceptance of Data / Karşılıklı
Veri Kabulü

MIC

: Monitoring and Information Center /
İzeleme ve Bilgi Merkezi

MSW

: Municipal Solid Waste / Belediyelere
Ait Katı Atıklar

ELV

: Emission Limit Value Approach / Salım
Limit Değerleri Odaklı Yaklaşım

EMAS

: Eco management and audit scheme /
Çevre yönetimi ve denetleme planı

EMEP

: European Monitoring and Evaluation
Program / Avrupa İzleme ve
Değerlendirme Programı

EMERALD

:		İşletme, bilişim ve mühendislik
alanlarında yayın yapan bir internet
sitesi (www. Emeraldinsight.com)

EMSA

: European Maritime Safety Agency /
Avrupa Deniz Güvenlik Ajansı

EPER

:		The European Pollutant Emission
Register / Avrupa Kirletici Salım Kaydı

EPNL

: Effective Percieved Noise Level / Etkili
Algılamalı Gürültü Seviyesi

ESR

: European Society of Radiology /
Avrupa Radyoloji Topluluğu

ETC

: European Topic Center / Avrupa Konu
Merkezi

FACE

: Federation of Associations for Hunting
and Conservation of EU / AB Avcılık
ve Çevre Koruma Federasyonu

GHS

:		The Globally Harmonised System
of Classification and Labelling of
Chemicals

NGO (STK) : Non-Governmental Organisation / Sivil
Toplum Kuruluşları
NPAA

: National Programme for the Adoption
of the Acquis / Avrupa Birliği
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Ulusal Program

OECD

: Organisation for Economic
Cooperation and Development /
Avrupa Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma
Örgütü

ODAÜ

: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri
(ODAÜ) olarak da geçiyor

ODS

: Ozone Depleting Substances / Ozon
İnceltici Maddeler

OSPAR

: Oslo and Paris / Oslo ve Paris

PCB

: Poliklorlu Bifeniller

PCT

: Poliklorlu Terfeniller

GIS (CBS)

:		Geographic Information System /
Coğrafi Bilgi Sistemi

GLPs

:		Good Laboratory Practices / İyi
Laboratuvar Uygulamaları (İLU)

PRTR (KSTK) : Pollutant Release and Transfer Register
/ Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı

GMOs

:		Genetically Modified Organisms /
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
(GDO)

Phare

ICAO

: International Civil Aviation
Organisation / Uluslar arası Sivil
Havacılık Teşkilatı

IMPEL

INSPIRE

: EU Network for the Implementation
and Enforcement / AB Uygulama ve
Yaptırım Ağı
: Infrastructure for Spatial Information
in Europe / Avrupa Konumsal Bilgi
Altyapısı
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: Poland and Hungary: Action for
the Restructuring of the Economy
/ Polonya ve Macaristan’a Yönelik
Ekonominin Yeniden Yapılanması
Programı

POPs Protocol : Convention Protocol of Persistent
Organic Pollutants / Kalıcı Organik
Kirleticilere İlişkin Protokol
REACH

: Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals /
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi,
İzni ve Kısıtlanması

EK 4

RIVM

: National Institute of Public Health
and the Environment / Ulusal Toplum
Sağlığı ve Çevre Enstitüsü

SACs

: Special Ares of Conversation /
Korunacak Özel Alanlar (KÖA)

SEA (SÇD)

: Strategic Environmental Assesment /
Stratejik Çevresel Değerlendirme

SOFERGIES : Finansman Şirketleri
SPAs

: Special Protection Areas / Özel
Koruma Alanları

TÜGK

: Tüketici Ürünleri Güvenliği ve Kalitesi

UNECE (BMAEK) : United Nations Economic
Commission for Europe / Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
UYM

: Ulusal Yetkili Merci

VOC (UOB) : Volatile Organic Compound / Uçucu
Organik Bileşik
WEEE (AEEE) : Waste Electronic and Electrical
Equipment / Atık Elektrik ve Elektronik
Eşya
WQO

: Water Quality Objective Approach /
Su Kalitesi Odaklı Yaklaşım

WHO

: World Heatlh Organisation / Dünya
Sağlık Örgütü

WWF

: World Wide Fund for Nature / Dünya
Doğayı Koruma Vakfı
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EK 5

Ek 5. Sözlükçe

Aarthus Convention : Aartus Anlaşması

Governance

: Yönetişim, resmî/özel
kuruluşlarda idari, ekonomik,
politik otoritenin ortak
kullanımı

Ad hoc

: Periyodik olmayan

Allowance

: İstihkak, izin

Basel onvention

: Basel Sözleşmesi

Green dot

: Yeşil nokta

Berne Convention

: Bern Sözleşmesi

Inhalation

Biocidal

: Biyosidal; yaşayan canlı
organizmalar için yıkımlayıcı
özellikte olan

: İnhalasyon; buğu, gaz veya
ufak damlacıklar durumuna
getirilmiş sıvıların solukla
alınması

Biodegradable

: Biyobozunabilir, çevreye
zarar vermeden toprakta
çözünebilen

Industrial

: Sınaî, sanayi ile ilgili

Bonn Convention

: Bonn Sözleşmesi

Central authority

: Merkezi makamlar

Central government : Merkezi kamu kurumları124

Inventory of emission : Emisyon (Salım) envanteri
Legislative

: Teşrii, yasamları

Meta data

: Meta veri, bir nesne ya da
olguyu herhangi bir şekilde
tanımlayan veri

Montreal Protocol

: Montreal Protokolü

Condolidate

: Konsolide, birleştirilmiş

Convention

: Konvensiyon, anlaşma

National Government : Kamu kurumları

Codify

: Kodifiye etmek, bir sisteme
bağlamak

OSPAR Convention

Cost-effective

: Maliyet etkin

Derogation

: Derogasyon; sapma

: OSPAR Sözleşmesi(Kuzey
Atlantik Denizi ve çevresini
korumaya yönelik
imzalanmıştır)

Ramsar Convention

: Ramsar Sözleşmesi

Regeneration

: Rejenerasyon; yeniden
oluşma.

Spatial information

: Konumsal veri

Specific wastes

: Özel atıklar

Statutory consultee

: Resmi danışman

Permitting services

: İzinlendirme işlemleri

Repeal

: İlga etmek, yasayı yürürlükten
kaldırmak

Development concent: Faaliyet onayı
Eco-label

Eligible cost

: Eko-etiketleme; ürünlerin
üretim ve kullanım
aşamalarında diğer ürünlere
kıyasla çevreye daha az zarar
verdiği düşünüldüğü takdirde
ürünlere eklenen etiketlerdir
: Kabul edilebilir maliyet

Environmental agencies: Çevre ajansları
Espoo Convention

: Convention on Environmental
Impact Assesment in a
Transboundary Contex / Sınır
Ötesi Boyutta Çevresel Etki
Değerlendirmesi Sözleşmesi

Occupational Activity : İşletme Faaliyeti

Volatile organic
compounds

: Uçucu organik Bileşikler

Gothenburg Protocol : Gothenburg Protokolü

124 Editörün notu: Türkiye federal bir devlet olmaması nedeniyle merkezi ve ulusal hükümet arasında bir fark
bulunmamaktadır. Bu yayında hükümet tanımlanırken hem “Central” hem de “National” terimleri kullanılmıştır. Çeviride her
ikisi de aynı anlamda kullanılarak uyarlanmıştır.
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