
AÇIKLANAN: 
AVRUPA’NIN YENİ ATIK ÖNLEME VE 
TEKRAR KULLANIM KANUNLARI

ATIK ÖNLEME POLİTİKALARININ ÖRNEKLERİ
VE ATIK ÜRETİMİNİ AZALTMAYI TEŞVİK EDEN 
DİĞER TEDBİRLER
Temmuz 2018’de yürürlüğe giren revize edilmiş AB atık direktifleri, geri dönüşümü canlandırmak ve atıkları azaltmak için 
bir dizi önlem içeriyordu.

Tüm AB üye devletleri, bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için Temmuz 2021’e kadar yeni önlemler almalıdır.

Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi kapsamında, hükümetler Temmuz 2021’e kadar tek kullanımlık plastik maddeleri ele 
alan yasal önlemleri almak zorunda kalacak.

Bu yasal brifing, Atık Çerçeve Direktifi (WFD), Çöp Depolama Direktifi (LD), Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi 
(PPWD) ve Tek Kullanımlık Plastik Direktifi’nde (SUP) yer alan en önemli yeni AB atık yükümlülüklerine genel bir bakış 
ve ülkelerin bunları ulusal hukuka nasıl çevirdiğine dair iyi örnekler sunmaktadır. Brifing, revize edilmiş atık direktiflerinin 
ulusal aktarımında devam eden gelişimi teşvik etmek için,iddialı ve etkili çevresel atık yönetimine uygun olduğundan emin 
olmak maksadıyla kullanılabilir.

Atıklarla başa çıkabilmenin en iyi yolu, yaratılmasını önlemektir. (Atıkları azaltmak için 10 politik önlem (EEB 2019)’e bakınız.) 

#AtmayaVakitYok



AB atık hiyerarşisine (WFD Madde 4) göre, atık yönetimi ve politikası söz konusu olduğunda, atık önleme tedbirleri ve 
ardından yeniden kullanım en önemli önceliklerdir. Atık önleme, kaynak verimliliğini artırmanın ve atıkların çevresel 
etkisini azaltmanın en etkili yoludur. Atık Çerçeve Direktifi (WFD), ekonomik büyüme ile atık üretimiyle ilişkili çevresel 
etkiler arasındaki bağı koparmak ve döngüsel bir ekonomiye geçiş yapmayı sağlamak maksadıyla atık üretimini önlemek ve 
azaltmak için alınacak önlemleri öngörür. WFD Madde 9 (1) (j), AB üyesi ülkeler, atıkların, özellikle de yeniden kullanım ve 
geri dönüşüm için hazır hale getirilmeye uygun olmayan atıkların üretimini azaltmakla sorumlu tutar.

Madde 4’teki Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (PPWD), plastik ambalajların üretilmesini önlemek için gerekli önlemleri 
belirtmekte, Madde 5 ise piyasaya sürülen yeniden kullanılabilir ambalajların oranında bir artışı teşvik etmek için alınması 
gereken önlemleri öngörmektedir. 

SUP Direktifi, belirli plastik ürünler için kısıtlamalar ve plastik malzemelerin daha az kullanılmasını ve böylece plastik atık 
üretiminin düşürülmesini ve plastik ürünlerin çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasını öngörmektedir.

Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, atık önleme tedbirlerini birinci öncelik haline getiriyor. Atık önlemeye yönelik daha 
kapsamlı önlemler listesinin parçası olarak,gıda atıklarını ve çöp akışlarını durdurmak için belirgin hedeflerin yanı sıra, belirli 
akarsular için yeni atık azaltma hedeflerini zorunlu hale getiriyor.

Her yeni ulusal yasa teklifi ve stratejisi ile mevcut olanların uygulanması, AB atık hiyerarşisine uygun olmalı ve atık önlemeyi 
birinci öncelik haline getirmelidir.

Bu brifingde Avrupa Çevre Bürosu (EEB), üye devletler için revize edilmiş AB yükümlülüklerine genel bir bakış sunmakta ve 
iyi ulusal uygulamaları paylaşmaktadır.

GENEL DURUM
Atık üretimi artıyor. AB’deki tüm ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan atık üretimi yılda 2,5 milyar ton, diğer bir deyişle kişi 
başına 5 ton olurken, her vatandaş yılda yaklaşık yarım ton kentsel atık üretiyor. 2018 yılında kişi başı üretilen kentsel atık 
miktarı 489 kg idi. 
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WFD temel atık yönetimi ilkelerini ortaya koymaktadır. Atıkların insan sağlığını tehlikeye atmadan veya çevreye zarar 
vermeden ve özellikle su, hava, toprak, bitkiler veya hayvanlar için risk olmadan ve gürültü veya kokular yoluyla bir sıkıntıya 
neden olmadan yönetilmesini gerektirmektedir.

Öncelik sırası atık yönetimi hiyerarşisinde özetlenmiştir: 

Bir madde, malzeme veya ürün atık haline gelmeden önce atık önleme tedbirleri alınır. Bu tedbirler atık miktarını, malzeme 
ve ürünlerdeki tehlikeli maddelerin içeriğini ve atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı 
amaçlamaktadır. (WFDMadde 3 (12))

Atık miktarının azaltılması, ürünlerin üretiminde kullanılan malzeme miktarının azaltılması, ürün verimliliğinin ve 
ömrünün artırılması, gereksiz tüketimin sınırlandırılması ve daha az atık üreten ürünlerin tasarlanması ve tüketilmesi ile 
sağlanabilir. Atık miktarını azaltmak için onarım, yenileme ve yeniden kullanım işlemleri yapılmalıdır.

Ürün ve malzemelerde tehlikeli madde kullanımını azaltmak veya kısıtlamak, döngüsel bir ekonomi kurmak ve 
insanların ve çevrenin sağlığını korumak için bir ön koşuldur.

Üye devletler, en azından WFD Madde 9’da listelenen atık önleme tedbirlerini içeren atık önleme programlarını (WFD 
Madde 29) uygulamakla yükümlüdür.

Üye devletler aynı zamanda gıda atığı ile ilgili özel programlar uygulamaya koyacaktır. Atık önleme programları en az her 
altı yılda bir gözden geçirilmelidir. Üye devletler, israfı önlemeye yönelik teşvikler sağlamak için WFD Ek IV ve Ek IVa’da 
belirtilen ekonomik araçları ve diğer tedbirleri kullanacaktır (WFD Madde 4 (3)). EEB brifinginde WFD Ek IVa’da belirtilen 
ekonomik araçlar ve diğer önlemlere ilişkin örnekler sunulmaktadır.

Önleme

Tekrar kullanıma hazır etme

Geri dönüşüm

Ürün 
(Atık olmayan) 

Atık

Geri kazanım

Bertaraf

AB ATIK HİYERARŞİSİ



ÜYE DEVLETLERDEN İYİ ÖRNEKLERLE EN UYGUN ATIK 
ÖNLEME VE TEKRAR KULLANIM TEDBİRLERİ
(WFD MADDE 9)

1. ATIK ÜRETİMİNİN AZALTILMASI
Üye devletler, aşırı üretim ve aşırı tüketimi ele alma, tek kullanımlık plastik ürünlere kısıtlamalar ve yasaklar getirme, yeni/
kullanılabilir ürün ve gıdaların imhasını yasaklama ile diğer mali ve atık azaltma önlemleri gibi tedbirler alarak atık üretimini 
azaltıyorlar. Çöp toplam miktarını azaltmaya yönelik politikalar, malzemelerin daha fazla yeniden kullanımına ve geri 
dönüştürülmesine yol açar.

WFD Madde 9 (3), Üye devletleri ürettikleri atık miktarını takip etmek ve kendi atık önleme tedbirlerinin uygulanmasını 
değerlendirmekle yükümlü kılmaktadır.

ÜYE DEVLETLER NİHAİ ATIK ÜRETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ÜLKESEL/BÖLGESEL 
SAYISAL HEDEFLER BELİRLEDİ. 
• İspanya, Katalonya

Katalan Genel Atık ve Kaynak Yönetimi ve Önleme Programı 2019–2025 (PREMET25) iddialı atık azaltma hedefleri belirledi:

 - toplam birincil atık üretimi azaltmak ve spesifik olarak, 2020 yılına kadar atık üretiminde ağırlık olarak % 15 
azaltma sağlamak (2010 esas alındığında),

 - 2025 yılına kadar yılda kişi başına en fazla 150 kg çöp üretilmesi.

• Fransa

Fransa, yeni Atık Azaltma ve Döngüsel Ekonomi Yasa Tasarısı ile, 2030 yılına kadar kentsel katı atık üretiminde kişi başına 
%15, ticari atıklarda ise %5’lik bir düşüş elde etmek istiyor.

• İspanya, Balear Adaları

Balear Adaları Atık ve Kirletilmiş Topraklar Kanunu (Kanun 8/2019), 2010 yılı baz alınarak atık üretimini 2021 yılına 
kadar %10, 2030 yılına kadar ise %20 oranında azaltmak için bağlayıcı hedefler belirlemektedir.

Belçika, Flaman Bölgesi, yılda kişi başına çöpün maksimum seviyesi için yasal bir hedef koymaktadır. 

Flaman Bölgesi’nin 2016-2022 Uygulama atık planı belediyeleri 2022 yılına kadar ev halkı, şirketler ve kuruluşlardan 
kaynaklanan toplam çöp miktarını azaltmaya mecbur kılmaktadır. Hedefler belediyelerin kendilerine özgü profillerine 
göre uyarlanmıştır. Örneğin kıyı belediyelerine daha az zorlayıcı bir hedef verilmektedir.(kişi başına 258 kg) Çünkü turizm 
nedeniyle kırsal belediyelerden (kişi başına 116 kg) hane başına yılda daha fazla artık atık üretirler. Bir değerlendirme 
yapılana kadar, belirlenen hedefler yol gösterici niteliktedir. Belediyelerin toplam çöp miktarını azaltmak için aldığı önlemler 
olumlu olarak değerlendirilirse, bağlayıcı hale gelecektir. Belediyeler hedeflerine ulaşmazsa, Flaman Bölgesi Atık Ajansı 
belediyeleri bu hedeflere ulaşmaya teşvik edecek araçlar geliştirecektir.



Slovenya, Ljubljana, sıfır atık hedeflerine imza atıyor ve kentsel atık üretimini önemli ölçüde  
azaltmayı hedefliyor 

Ljubljana, Sıfır Atık Stratejisi ile şunları taahhüt etmiştir:

2025 yılına kadar;

- yıllık atık üretimini kişi başına 280 kg’a düşürmeyi,

- yıllık çöp miktarını kişi başına 60 kg’a düşürmeyi.

ÜYE DEVLETLER DAHA AZ ATIK ÜRETİMİ İÇİN YASAKLAR VE KISITLAMALAR GETİRİYOR

Fransa satılmayan gıda dışı ürünlerin imhasını yasakladı

Fransa, satılamayan yeni ürünleri imha etmeye yasak getiren ilk AB ülkesi oldu. Buna tekstil, elektronik ürünler, günlük 
hijyen ürünleri, ayakkabılar, kitaplar ve ev aletleri dahil. Satılmayan ürünler yeniden kullanılmak üzere hazırlanmalı veya 
bağış olarak verilmeli ya da geri dönüştürülmesi gerekiyor.

Fransa’nın Atıkla mücadele ve döngüsel ekonomi ile ilgili yasası (No 2020-105, Madde 35 ‘Atıkla savaş ve yeniden 
kullanım için mücadele’) üreticilerin, distribütörlerin ve online satış platformlarının atık hiyerarşisine uygun 
olmadığı sürece ürünlerini imha etmelerini, yakmalarını veya toprağa gömmelerini yasaklıyor. Sıhhi ürünler 
(sabun, diş macunu, çocuk bezi, tuvalet kağıdı ve hijyenik korumalar) ve çocuk bakım ürünleri imha edilmelidir. 
Bu özel ürünlerin sosyal derneklere bağışlanmış olması zorunlu bir ihtiyaçtır. Satılmayan ürünleriyle ilgilenirken 
atık hiyerarşisine uymayanlara idari para cezaları verilecek. Yasa Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girdi.

Atık üreticileri veya sahipleri ürünleriyle ilgilenirken atık hiyerarşisini takip etmelidir.

Madde 6: Atık üreticileri veya sahipleri, bu Bölümde belirtilen ayırma yükümlülüklerine uymayı sağlamadıkları sürece, 
atıklarını bertaraf etmemeli veya atık depolama veya yakma tesislerinde ortadan kaldırmamalıdırlar.

Madde 35: Satışa sunulan yeni gıda dışı ürünlerin üreticileri, ithalatçıları ve distribütörlerinin, özellikle temel işleme yöntemleri 
hiyerarşisine uygun olarak geri dönüştürmeleri gerekir. Satılmayan sıhhi ve çocuk bakım ürünleri, minimum dayanıklılığı üç 
aydan az olan ürünler veya derneklerle yapılan görüşmeler sonrasında ürünlerin yeniden kullanılma olasılığının olmadığı 
durumlar dışında mutlaka yeniden kullanılmalıdır.

Buna uyulmaması durumunda, gerçek bir kişi için 3.000 € , bir tüzel kişi için ise 15.000 €’ya kadar idari para cezası 
uygulanacaktır.

Hijyen ve çocuk bakım ürünlerinin sadece yeniden kullanımı zorunlu olduğundan, paydaşların atık hiyerarşisine göre 
hareket ettiğinden ve yeni satılmayan ürünleri söz konusu olduğunda geri dönüşüme kıyasla yeniden kullanıma öncelik 
verdiğinden emin olmak için uygulamanın pratikte izlenmesi önemlidir.

İspanya, Balear Adaları (plastik) atık üretimini önlemek için yasaklar ve tedbirler getiriyor.

Balear Adalarında plastik atıkların önlenmesi,ana atık üretim akımlarımdan biri ve çevre için bir tehdit teşkil etmesine bağlı 
olarak, bir öncelik olarak kabul edilmektedir. Adalar, tek kullanımlık plastik ürünler ve bazı tekrar kullanılamayan ve 
yeniden doldurulamayan ürünler gibi en çok atık üreten ürünleri yasaklamak şeklinde yöntemlerle belirli ürünleri 
kısıtlamak için piyasaya müdahalelerde bulunarak, atık üretimini ele alıyor. Ayrıca, konaklama ve etkinlik sektörlerinde 
ve kamu hizmetlerinde ücretsiz paketlenmemiş suya erişimin sağlanmasını teşvik ediyorlar ve böylece atık ambalajların 
üretilmesini engelliyorlar. Yeni Balear atık yasası, atık hiyerarşisini uygulatmak için kararlı tedbirler getiriyor.

Balear Adaları Atık ve Kirletilmiş Topraklar Kanunu (Kanun 8/2019) atık üretimine engel olmak amacıyla 
yasaklar ve kısıtlamalar getirmektedir:



Tek kullanımlık plastik ürünlere yasak

Yasa, 2021’den itibaren poşet, çatal bıçak, tabak, pipet ve pamuklu kulak çubuğu ve şeker çubuğu gibi tek kullanımlık 
plastik ürünlerin yanı sıra mikroplastik veya nanoplastik içeren ürünleri de yasaklıyor. Sadece kompostlanabilir veya selüloz 
ürünler kullanılabilir.

Belirli yeniden kullanılamaz ve yeniden doldurulamayan ürünlerin yasaklanması

Yazıcılar ve fotokopi makinelerinin yeniden kullanılamayan ve tekrar doldurulamayan tonerleri ve kartuşları ile en az 3.000 
etkili yanışı garanti edemeyen çakmak modelleri yasak olacaktır.

2025’ten itibaren tek kullanımlık tıraş bıçaklarının dağıtımı ve satışı yasak olacak.

Tek kullanımlık ambalajların kısıtlanması ve ücretsiz ambalajsız suya erişim

Kamu hizmetleri için kullanılan binalarda içeceklerin tek kullanımlık paketlerde dağıtılmasına izin verilmeyecek. Kamu 
sektörü tarafından desteklenen kamu ve spor etkinlikleri, ambalajsız su kaynağına veya yeniden kullanılabilir şişelerde suya 
erişime imkan sağlamalıdır.

Yasa, çeşmelerin tesis edilmesini teşvik ediyor. Konaklama sektörü ücretsiz paketsiz su kaynağına erişim seçeneği sunmalıdır.

Fransa ileri seviye atık önleme tedbirleri getiriyor

Atıkla mücadele ve döngüsel ekonomi ile ilgili kanunun 77. maddesinde (No 2020-105) şu ifadeler yer almaktadır:

• 2021’den itibaren içecek bulunan plastik şişelerin ücretsiz dağıtımı yasaktır.

• Halka açık işletmelerin 2022’den itibaren en az bir erişilebilir içme suyu çeşmesi ile donatılması gerekmektedir.

• 2022’den itibaren 1,5 kg’ın altındaki miktarlarda satılması halinde, işlenmemiş taze meyve ve sebze satan 
herhangi bir perakende işletmesinin bu ürünleri plastik ambalajsız olarak sergilenmesi gerekmektedir.

• Yemek firmalarının tesislerde tüketilen yemekleri ve içecekleri yeniden kullanılabilir kaplarda (kapatma 
parçaları ve kapakları dahil), yeniden kullanılabilir tabak ve kapların yanı sıra 2023’ten itibaren yeniden 
kullanılabilir çatal bıçak ile servis etmeleri gerekmektedir.

1.1. Yiyecek atığı üretiminin azaltılması 
AB’de üretilen toplam gıdanın tahmini %20’si kaybedilirken veya atılırken, gıda israfının %70’i evlerde, gıda servisinde veya 
perakendede üretildi.

WFD Madde 3 (4) (a), gıda atığını atık haline gelen tüm gıdalar olarak tanımlamaktadır. Gıdanın kapsamının ne 
olduğu, gıda kanunu ve gıda güvenliğinin genel ilke ve gerekliliklerini ortaya koyan 178/2002 sayılı Yönetmelik 
(EC) ile tanımlanmıştır.

Üye devletler, birincil üretimde, işleme ve imalatta, perakende ve gıdanın diğer dağıtımında, restoran ve gıda hizmetlerinde 
ve ayrıca hanelerde gıda atığını önlemek ve azaltmak için önlemler almalıdır (WFD Fasıl 31). WFD Madde 9 (1) (g), Üye 
devletlerin 2030 yılına kadar gıda atığı üretiminin kişi başına %50 azaltması gerektiğini belirtmektedir.

Üye devletler, kendi atık önleme programlarının bir parçası olarak belirli gıda atığı önleme tedbirlerini almalıdır. (WFD 
Madde 29 (2)(a)).

İspanya Katalonya, gıda atığının azaltılması için iddialı hedefler belirledi

Katalan Genel Atık ve Kaynak Yönetimi ve Önleme Programı 2019–2025 (PREMET25) iddialı gıda atığı azaltma hedefleri 
belirledi:

- Perakende, ağırlama, catering sektörlerinde ve evlerde gıda atığının 2020 yılında 2010 yılına göre %50 azaltılması hedeflendi.

- Toptan dağıtım da dahil olmak üzere birincil ve tarımsal gıda sektörü için gıda atığını azaltma hedefleri belirlendi.



Üye devletler gıda bağışını ve diğer yeniden dağıtım türlerini teşvik etmelidir. Öncelik insan tüketimi için ihtiyaç fazlası 
olan gıdaların, hayvan yemi olarak yeniden dağıtılmasına ve gıda dışı ürünler olarak yeniden işlenmesine verilmelidir. (WFD 
Madde 9(1) (h))

Gıda atığının azaltılmasının önündeki engellerden bazıları, potansiyel bağışçıların bağışlanan gıdalara yönelik sorumluluk 
alması ve bağışlanan gıdalar için KDV muafiyetlerinin olmaması gibi gıda bağışlarıyla ilgili açık bir düzenleme olmamasıdır. 
Mevzuat ve uygulama, insan tüketimi için gıda bağışlarına öncelik veren atık hiyerarşisini izlemeli ve son kullanma tarihleri 
söz konusu olduğunda gıda ürünlerinin etiketlenmesi konusunda da net yasal tanımlar sağlamalıdır.

Fransa gıda atığıyla mücadele ediyor

Fransa, Çevre Kanunu’nda satılmayan gıdaların imhasını yasaklayarak ve perakendecileri gıda bağışında bulunma konusunda 
zorunlu tutarak gıda atığı ile mücadele önlemleri alıyor.

Gıda atıklarını önleme eylemleri hiyerarşisi, insan tüketimi için güvenli, yenilebilir gıdaların yeniden dağıtılmasına 
öncelik vermektedir.

Madde L. 541-15-4: gıda atığıyla mücadele, üreticilerin, gıda işleyenlerin ve dağıtıcılarının, tüketiciler ve derneklerin 
güçlendirilmesini ve harekete geçmesini içerir.

Gıda atığı ile mücadele eylemleri aşağıdaki öncelik sırasına göre uygulanmaktadır:

1 gıda atığının önlenmesi

2 insan tüketimine uygun satılmayan malların bağış veya dönüşüm yoluyla kullanılması

3 hayvan yemi olması için kurtarma

4 özellikle metanlaştırma ile tarım veya enerji geri kazanımı için kompostlama amaçlarıyla kullanma.

Madde L. 541-15-6 400 m²’den büyük tesisleri olan tüm süpermarketleri ve perakendecileri ile bunun yanında toplu catering 
ve gıda üretim sektörlerini yetkili hayır kurumlarıyla gıda bağışı anlaşması imzalamaya mecbur kılar.

Gıda dağıtıcılarının ürünleri atmasına genel bir yasak getirildi

Madde L. 541-15-5.-I. distribütörlerin, hala tüketime uygun olan satılmayan ürünlerin tüketime uygun olmayan hale 
getirilmelerine kasıtlı olarak izin vermemelerini zorunlu kılar.

Mevzuat, yasaya uyulmaması durumu için yaptırımlar öngörmektedir.

Sağlık güvenliği ile ilgili düzenleyici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, hala tüketilebilir durumdaki satılmayan gıdaların 
tüketim için uygunsuz hale gelmesine bilerek izin veren bir gıda sektörü dağıtıcısı 3.750 € tutarında bir cezaya çarptırılabilir. 
Ayrıca, ceza bildirimini sergilemek veya yaymak zorunda kalma ek cezasına da maruz kalır.

Bu mevzuatın eksikliği, bağışlanması gereken minimum satılmayan gıda miktarını belirlememesidir, bu nedenle 
süpermarketler sadece% 1’ini bağışlayarak hala yasalara uygun durumda kalabilir.

İtalya gıda bağışçılarının gıda güvenliği kurallarıyla ilgili sorumluluğunu sınırlıyor ve gıda bağışçılarını 
yasal kovuşturmaya karşı koruyor.

Potansiyel gıda bağışçıları, bağışlanan gıdaların sorumluluğuyla ilgili risklerden kaçınmak için genellikle bağış 
yapmazlar. İtalya, Merhametli İnsan Yasası (No. 155/2003) ile gıda bankalarını bağışlanan ürünlerin nihai tüketicileri 
olarak kabul eder. Bu, gıda bankalarından yiyecek alan bireylerin gıda bağışçılarına karşı dava açabilmelerini 
engeller. Gıda bağışları alındıktan sonra güvenlik ve hijyen koşulları gıda bankaları tarafından sağlanmalıdır. Yasa, 
gıda bağışçılarına yasal güvenlik sağlıyor ve gıda güvenliğinden taviz vermiyor.

Madde 1, gıdaların korunması, taşınması, depolanmasını ve kullanılmasında gerekli standartları karşılamak için,yardım 
amacıyla gıda ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtımını gerçekleştiren kar amacı gütmeyen ve sosyal hizmet 
kuruluşlarının, sağlanan hizmetin sınırları içinde, nihai tüketicilerinkine eşit bir statüye sahip olması kuralını getirmektedir.



Çek yasaları atık gıda ile mücadele ediyor

1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Gıda ve Tütün Ürünleri Kanunu’nun 11.bölüm 2.madde ile Çekya’daki 
gıda işletmecilerine, tatmin edici olmayan gıda ürünlerini gıda bankalarına (hayır kurumu) bağışlamaları için 
yeni bir yükümlülük verildi. Bu yükümlülüğe uyulmaması, 10.000.000 CZK’ya (400.000 €) kadar para cezası 
uygulanabilecek bir suçtur. Gıda atığını azaltmak için tüketicinin “…‘e kadar kullan” ve “ …den önce en iyi” 
tarihlerinin anlamı konusundaki farkındalığı artırılmalıdır (WFD Fasıl 32). Ulusal yasalar ‘kullanım fazlası gıdanın’ 
ne olduğunu ve ne olmadığını açıkça tanımlamalıdır. Vergi indirimleri, gıda işletmecilerini sosyal kuruluşlara gıda 
bağışında bulunmaya teşvik edebilir.

İtalya gıda ve ilaç ürünlerinin bağış ve dağıtımını düzenliyor

İtalya’nın gıda ürünlerinin ve ilaçların sosyal dayanışma amacıyla bağış ve dağıtımı ve atıkların sınırlandırılmasına 
ilişkin yasasının amacı (No.166/2016) ürünlerin üretimi, dönüşümü, dağıtımı ve yönetimi sırasında gıda ve ilaç 
israfını azaltmaktır. Yasa, insan kullanımına ve ilaçları toplumsal dayanışma amacıyla kullanımına öncelik verirken, 
gıda fazlasının bağışlanması ve geri kazanılmasını teşvik ediyor.

Yasa, hayır kurumlarına gıda bağışında bulunan işletmelere vergi indirimi sağlıyor. Ayrıca, kullanım fazlası gıdaları tanımlıyor, 
gıda atığı hiyerarşisi belirliyor ve etkin gıda bağışları için engellerden birini bertaraf etmek için gıda dayanıklılığı ve tarih 
işaretlemesi (‘…den önce en iyi’ ve ‘…’e kadar kullanın’ etiketleri) hakkında bilgi eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Yasa gıda bağışını teşvik ederken, gıda güvenliğini de sağlıyor

Gıda bağışı kapsamında yer alan tüm konular, gıda ürünlerinin korunması, taşınması, depolanmasını ve kullanımı için uygun 
koşulları sağlayacaktır. 

Madde 5, dayanışma amacıyla, hastane, hayırsever ve okul kantinleri ve gıda ürünlerini ücretsiz tedarik eden gıda işletmecileri 
de dahil olmak üzere gıda tedarik zincirinin operatörleri tarafından sağlanan gıda ürünlerini en yoksunlara ücretsiz olarak 
dağıtan kuruluşların her birinin kendi sorumluluğuna göre, gıda ürünlerinin korunması, taşınması, depolanmasını ve 
kullanılmasını uygun bir şekilde sağlayacağını belirtmektedir. Bu amaca, belirli ulusal iyi uygulama kılavuzlarının düzenlenmesi 
yoluyla da ulaşılır.

İtalyan yasaları gıda fazlasını şöyle tanımlıyor: “Ürün hijyeni ve güvenliği gereksinimlerinin korunmasına halel getirmeksizin, 
müteakip örneklerdeki gibi ve bunlarla sınırlı olmayan tarımsal ve tarım işletmesi gıdasıdır: satılmamış veya talep eksikliği 
nedeniyle işlem yapılmamış; şirket satış gereksinimlerine uymadıkları için satıştan çekilen; promosyon faaliyetlerinin 
envanterinde yer alanlar; son kullanma tarihine ulaşmasına az kalanlar; yeni ürünler pazarında yer alma maksatlı ürünlerden 
kalanlar; hava olaylarının neden olduğu hasar nedeniyle satılmamış; üretim programlanasındaki hatalar nedeniyle satılmamış; 
uygun saklama koşullarını etkilemeyen ambalaj değişiklikleri nedeniyle pazarlama için uygun olmayan ürünler.”

Madde 2, minimum dayanıklılık tarihinin, yani ‘…den önce en iyi’ tarihinin ,’…’den önce kullan’ tarihi ile aynı olmadığını 
açıklar. Yasa, ambalajın sağlamlığından emin olunursa, son kullanım tarihleri geçen ürünlerin bağışlanabileceğini veya 
satılabileceğini belirtiyor.

Yasa, gıda işletmecilerine, ne kadar bağış yaptıklarına bağlı bir şekilde, atık vergilerinde indirim gibi vergi indirimleri 
sunarak, onları hayır kurumlarına gıda bağışında bulunmaya teşvik ediyor.

Madde 3, sosyal dayanışma amacıyla ihtiyaç fazlası gıda bağışını tanımlıyor.

1. Gıda işletmecileri fazla gıdayı,onu doğrudan toplayabilecek veya toplamayı başka bir bağış kabul edenin sorumluluğuna 
verebilecek bağışçılara ücretsiz olarak aktarabilir.

2. Paragraf 1’de atıfta bulunulan alıcılar, alınan fazla yiyeceklerden, insan tüketimine uygun olanları, öncelikle en muhtaç 
kişilerin yararına tahsis edecektir.

5. Tarladaki tarım ürünlerinin fazlalıkları veya tarım ürünlerinden insan tüketimine ve 

hayvansal tüketime uygun olanlar bağışçılara ücretsiz olarak aktarılabilir.



Üye devletler, 2020’den itibaren gıda atıklarının üretimini ölçmeli

WFD Madde 9 (5), Üye devletler 2020 yılı itibariyle yılda ne kadar gıda attıklarını bildirmek ve gıda israfının azaltılması 
konusundaki ilerlemelerini ölçmekle yükümlü kılmaktadır. Gıda atığı konusunda raporlama yıllık olarak yapılmalıdır.

Gıda atığını ölçmek için ortak bir AB metodolojisi oluşturan AB Yetki Devrine Dayanan Kararı, 3 Mayıs 2019 tarihli 
2019/1597 sayılı Yetki Devrine Dayalı Tasarruf ile kabul edildi. Bu karar gıda tedarik zincirinin her aşamasında nelerin gıda 
atığı olarak ölçülmesi gerektiğini ve bunun üye devletler tarafından nasıl uygulanması gerektiğini tanımlamaktadır. Gıda 
atığı seviyelerine ilişkin ilk yeni verileri 2022 ortasına kadar Avrupa Komisyonu’na (AK) sunmak amacıyla,üye devletlerin 
2020 yılından itibaren gıda atıklarının üretimine ilişkin ilk raporu yayımlaması bekleniyor. Yayımlanan üye devlet raporları 
esas alınarak, AK 2030 yılına kadar karşılanmak üzere, AB çapında bir gıda atığı azaltma hedefi oluşturmanın uygunluğunu 
değerlendirecektir. (WFD Madde 9 (6)).

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM MODELLERİ
Üretim aşamasında, malzeme verimliliğinin artırılması, ürün ve hizmet inovasyonu ve daha az atık ve toksik olmayan ürünler 
üreten süreçler kullanılarak atıklar önlenebilir. Toksik olmayan bir ortam ve sıfır kirlilik elde etmek için tehlikeli maddeler 
ve özellikle çok yüksek endişe verici maddeler (SVHC) önlenmeli ve aşamalı olarak uygulamadan kaldırılmalıdır. Tehlikeli 
maddelerin varlığı, ürün ve malzemelerin yaşam döngüsü boyunca bildirilmelidir. Ürünlerde bulunan zararlı maddeler 
hakkında bir halkı bilgilendirme sisteminin devreye sokulması gerekmektedir.

2.1. WFD Madde 9’daki niteliksel önleme hedefini yerine getirmenin bir 
yolu olarak malzeme ve ürünlerdeki tehlikeli maddelerin azaltılması

WFD Madde 9 (1) (i)’de üye devletlerin malzeme ve ürünlerde SVHC’nin azaltılmasını teşvik etmesi gerektiğini 
öngörmektedir. Ayrıca, REACH Düzenlemesi’nde belirtildiği gibi,ürün tedarikçilerinin 5 Ocak 2021’den itibaren 
kimyasallar ve maddeler hakkında ilgili makamlara ve tüketicilere gerekli bilgileri vermelerini de sağlamalıdırlar.

WFD, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nı (ECHA)  2020’den itibaren ürün ve malzemelerde SVHC konusunda daha fazla şeffaflık 
sağlamak için bir veritabanı oluşturmakla yükümlü tutmaktadır. ECHA, SVHC’nin varlığı hakkındaki bilgilerin, atık aşaması 
da dahil olmak üzere ürün ve malzemelerin yaşam döngüsü boyunca ulaşılabilir olmasını sağlamalıdır (WFD Fasıl 38). Veri 
tabanına erişim, talep üzerine atık arıtma operatörlerine ve tüketicilere verilecektir (WFD Madde 9 (2)). SVHC veri tabanı 
döngüsel ekonomi ile insan sağlığı ve çevrenin korunması için çok önemlidir.

Fransa, üreticileri ve ithalatçılara endokrin bozucu özellikleri içeren (veya içerdiği şüphesi olan) ürünleri 
kamuoyunun bilgisine sunma zorunluluğu getiriyor. 

Madde 13 ve 14’te yer alan atıkla mücadele ve döngüsel ekonomi ile ilgili kanun (No 2020-105), üretici ve 
ithalatçılara, bir ürünün tehlikeli maddeler ve bunun yanı sıra endokrin bozucu özelliği olduğu teyit edilmiş veya 
şüpheli maddeler içerip içermediği konusunda kamuoyuna bilgi sunma zorunluluğu getirmektedir.

“… Düzenleyici otorite, ilgili ürünlerin üreticilerine bir piktogram veya başka bir şekilde işaretleme yapıştırması ve endokrin 
bozucu özelliklere sahip maddeler içeren belirli ürün kategorilerinde hamile kadınlara özel öneriler etiketleme veya 
görüntüleme zorunluluğu yükleyebilir. “



İspanya, Balear Adaları, toksik ürünlerin azaltılmasını öngörüyor

Balear Adaları Atık ve Kirletilmiş Topraklar Kanunu (Kanun 8/2019), örneğin kamusal alanlarda tehlikeli temizlik 
ürünlerinin kullanımının yasaklanması ve mikroplastik veya nanoplastik içeren ürünlerin satışının yasaklanması 
gibi tedbirlerle zehirli ürünlerin azaltılmasını öngörmektedir.

Fransa, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlıyor

Fransa’nın Çevre Kanunu, Madde R543-171-3, onarım maksatlı kablolar ve yedek parçalar da dahil olmak üzere 
piyasaya sürülen herhangi bir elektrikli ve elektronik ekipmanın,elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirlenen bazı tehlikeli 
maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin AB Direktifi 2011/65 Ek II’de listelenen maddelerin hiçbirini, homojen 
malzemelerde ağırlık olarak bu ekte belirtilenden daha yüksek bir konsantrasyonda içermemesi gerektiğini belirtmektedir.

Fransa, gıda ile temas eden ürünlerde, SVHC olanBisfenol A’yı yasakladı

2015 yılından itibaren Fransa’nın bisfenol A içeren ve gıda ürünleri koyma amaçlı herhangi bir ambalajın 
pazarlanmasını askıya almayı amaçlayan yasası (No 2010-729), gıda ile doğrudan temas etmesi amaçlanan tüm 
ambalajlarda, kaplarda ve mutfak eşyalarında Bisfenol A (BPA) kullanımını yasaklamıştır. Fransa bu ürünlerin 
piyasaya sürülmesini yasakladı.

Madde 1, BPA içeren ve gıda maddeleri ile doğrudan temas etmesi amaçlanan herhangi bir ambalaj, kap veya mutfak 
gereçlerinin ithalatını ve ücretsiz veya ücret karşılığında pazara sürülmesini askıya almaktadır.

AB, 2011 yılından bu yana bebek şişelerinde BPA kullanımını yasaklamıştır. Fransa, vatandaşlarının gıdalarının bu kimyasal 
maddeyle temas etmesinin oluşturacağı riske girmek istememiştir, bu nedenle Fransız yasaları bu konuda AB mevzuatından 
daha katıdır.

2.2. Ekodizayn ve kaynak verimli, dayanıklı, onarılabilir, yeniden 
kullanılabilir ve yükseltilebilir ürünler üretmek

WFD Madde 9 (1) (b) Üye devletler atık üretimini önlemek için kaynak verimli, dayanıklı, onarılabilir, yeniden kullanılabilir ve 
yükseltilebilir ürünlerin tasarlanmasını ve üretilmesini teşvik etmekle yükümlü kılar.

Ekodizayn kavramı, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını artırmak amacıyla,çevresel özelliklerin ürün 
tasarımına sistematik entegrasyonunu içerir.

Ekodizayn Direktifi (2009/125/EC), seviyeli bir oyun alanı belirlemeye yardımcı olan iç pazara erişim için asgari gereksinimleri 
belirler, böylece sürdürülebilir yatırımları ve tasarımı yönlendirir ve bunun yanında tüketicilere para ve emisyon tasarrufu 
sağlar. Başlangıçta enerji verimliliğine odaklanan direktif, şimdi kaynak verimliliği yönlerine de daha sistematik bir 
şekilde bakıyor.2019 sonbaharında, çeşitli ev aletleri (örneğin buzdolabı ve çamaşır makineleri) için,onarılabilirlik ve geri 
dönüştürülebilirliği kapsayan ürüne özgü gereksinimler benimsenmiştir. Diğer elektronik ürünler için gereksinimler 
halihazırda geliştirilmektedir.

Bu önlemler, ürünün ömrünü uzatmak için onarım olasılığını artırmak ve dolayısıyla atığı önlemek için belirli alanlara 
odaklanır. Bu, yedek parçaların kullanılabilir hale getirilmesi, yedek parçaların makul bir zaman diliminde teslim edilmesi, 
onarım ve bakım bilgilerine erişim sağlanması ve ürünlerin yaygın olarak bulunan araçlar kullanılarak sökülebilecek şekilde 
tasarlanmasını içerir.



   

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (CEAP), Avrupa Komisyonu’nun “ekodizayn çerçevesini mümkün olan en geniş ürün yelpazesi 
için uygulanabilir hale getirmesi ve bunu döngüselliğe uygun olarak yapmasını sağlamak için, Ecodesign Direktifini enerjiyle 
ilişkili ürünlerin ötesine genişleteceğini” duyurdu. Bu, yakın gelecekte tekstil, inşaat ürünleri ve mobilya gibi diğer yüksek etkili 
ürün grupları için kaynak verimliliği gereksinimleri oluşturulacak gibi anlamına geliyor.

Ecodesign gereksinimleri, ithalat dahil olmak üzere Avrupa pazarına sokulan tüm ürünler için geçerlidir. Ancak, üye devletlerin  
uygulamalarını destekleyebileceği birkaç yol vardır:

- üreticileri asgari ihtiyaçlar arzusunun ötesine gitmeye teşvik eden piyasa tabanlı teşvikler oluşturmak (örneğin, 
genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) ücretlerinin modülasyonu yoluyla veya zorunlu kamu tedarik kriterleri yoluyla)

- onarım ve yenileme de dahil olmak üzere değer koruma faaliyetlerini destekleyen teşvikler oluşturmak(örn. bu hizmetler 
için KDV indirimleri)Z

- Bir üye devlet yeteneği olan ekodizayn ve enerji etiketlemesi üzerinde çalışan piyasa gözetim otoritelerinin kullanabileceği 
kaynakları artırmak

- Tekelci bir onarım pazarından kaçınmak için bağımsız profesyoneller ve onarım kafeleri gibi geniş bir aktör yelpazesini 
içerecek şekilde onarım profesyonellerinin ulusal kayıtlarını tanımlamak

Fransa elektrikli ve elektronik ekipmanların ekodizayn olması için düzenleme yapıyor.

Fransa’nın Çevre Kanunu, Madde R543-176, Madde R543-172 kapsamına giren ekipmanın yeniden kullanımını, onarımını, 
sökülmesini ve geri kazanımını kolaylaştıracak şekilde tasarlanması ve üretilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Elektrikli ve elektronik ekipman öğeleri, kullanılmış pillerin ve akümülatörlerin kolayca çıkarılabileceği şekilde tasarlanmıştır. 
Bunlar son kullanıcı tarafından kolayca çıkarılamadığında, üreticiden bağımsız kalifiye bir profesyonelin bunu yapması 
mümkün olmalıdır. Pillerin veya akümülatörlerin yer aldığı tüm elektrikli ve elektronik ekipmanlarla birlikte, son kullanıcının 
veya bağımsız nitelikli bir profesyonelin bu pilleri ve akümülatörleri nasıl güvenli bir şekilde çıkarabileceğini gösteren 
talimatlar yer alır. Gerekli olduğunda, talimatlar ayrıca son kullanıcıyı ekipmanda yer alan pil veya akümülatör türleri hakkında 
bilgilendirir.

Fransa planlı kullanım dışı olmayla savaşıyor

2015’ten itibaren Fransa, Tüketici Kanunu, Madde L213-4-1’e göre planlı kullanım dışı olma uygulamasını yasakladı:

1. Planlı kullanım dışı olma, bir pazarlamacının değiştirme oranını artırmak için, bir ürünün ömrünü kasıtlı olarak azaltmayı 
amaçladığı tüm teknikler olarak tanımlanır.

2. Planlı kullanım dışı olma, iki yıl hapis ve 300.000 € para cezası ile cezalandırılır.

3. Ceza miktarı, yükümlülüğünü yerine getirmemekten elde edilen faydalarla orantılı olarak, olay tarihinde bilinen son üç 
yıllık ciro rakamı üzerinde hesaplanan yıllık ortalama cironun % 5’ine kadar artırılabilir.

2.3. Mevcut en iyi teknikler dikkate alınarak, endüstriyel üretim, 
minerallerin çıkarılması, imalat, inşaat ve yıkım ile ilgili süreçlerde atık 
üretiminin azaltılması

CEAP’ta belirtildiği gibi, döngüsel ekonomi, endüstri tarafından uygulandığı takdirde, değer zincirleri ve üretim süreçleri 
boyunca önemli ölçüde malzeme tasarrufu sağlayabilir, ekstra değer üretebilir ve ekonomik fırsatların kilidini açabilir.

Üye devletler, endüstri tarafından mevcut en iyi tekniklerin uygulanmasını kolaylaştırmak bakış açısıyla atık önleme teknikleri 
hakkında bilgi vermelidir (WFD Madde IV (5)).

İnşaat ve yıkım atıkları, en ağır ve en yüksek hacimli atık akışı olduğu için AB için öncelikli bir akıştır. AB’de üretilen tüm 
atıkların yaklaşık % 25-30’unu  oluşturur.



   

WFD Madde 11 (1), tehlikeli maddelerin çıkartılmasını ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve malzemelerin seçilerek 
çıkarılmasını sağlayarak yeniden kullanımı ve yüksek kaliteli geri dönüşümü kolaylaştırmak için seçici yıkımı teşvik eder. Seçici 
yıkım aynı zamanda inşaat ve yıkım atıkları için, en azından ahşap, mineral parçacıkları (beton, tuğla, fayans ve seramik, taş), 
metal, cam, plastik ve alçı için ayrıştırma sistemleri kurulmasını sağlar.

WFD Madde 9 (1) (d) inşaat malzemeleri ve ürünleriyle ilgili onarım ve yeniden kullanım faaliyetlerini destekleyen sistemlerin 
kurulmasını teşvik eder.

İngiltere, Galler, endüstriyel atıkların yanı sıra inşaat ve yıkım atıklarını da önlüyor

Galler atık önleme programı, inşaat ve yıkım atıklarının, saha dışında işlem yapılanlar için, 2050 yılına kadar yıllık % 1,4 
oranında azaltılmasına yönelik bir hedef belirlemiştir.

Galler aynı zamanda 2050 yılına kadar endüstriyel atığın yılda %1,4 oranında azaltılması hedefini de belirlemiştir.

Avusturya binalar için yıkım öncesi denetim ve seçici yıkım şartları getiriyor

İnşaat bileşenleri ve malzemeleri, düzgün bir şekilde sökülürse atıklardan ayrılabilir.

Avusturya Geri Dönüştürülen İnşaat Malzemeleri Tüzüğü’nü yürürlüğe koydu. Tüzük, potansiyel olarak yeniden kullanılabilir 
veya tehlikeli inşaat bileşenleri ve seçici yıkım gereksinimleri için bir yıkım öncesi denetim yapma yükümlülüğü getirmektedir. 
Bu, genel atık üretimini önler ve tehlikeli atıkları azaltır, böylece inşaat ve yıkım malzemelerinin yeniden kullanımını sağlar. 
Yeniden kullanılabilir inşaat parçaları/malzemelerine talep varsa, yeniden kullanımı mümkün olacak şekilde sökülmeleri 
gerekir, örneğin tuğla, taş eşya, çatı kiremitleri, kapılar, pencereler, sıhhi tesisat, radyatörler ve ahşap parkeler vb.

Tüzük ayrıca, 750 tonun üzerinde atık üreten herhangi bir yıkım çalışmasından önce ve eğer binanın brüt hacminin 3.500 
m³’ten büyük olması durumunda yapılması gereken, tehlikeli maddeler için bir denetim öngörmektedir.

Polonya, madencilik sektörü için atık önleme hedefi ve iyi uygulamalar belirledi

Polonya atık önleme programı, madencilik sektörü için atık önleme hedefleri ve göstergelerini belirliyor.

• Hedef: üretim hacmine göre azaltılmış miktarda madencilik atığı

• Gösterge: madencilik endüstrisinde (ton olarak) üretilen atıkların üretim hacmine oranının düşürülmesi

Aynı zamanda, açık ocak madenciliği yerine ekstraktif yöntemler kullanarak ve daha yüksek konsantrasyonlarda mineral ve 
cevher içeren birikintiler kullanarak, atıkları en aza indirirken mineral yataklarının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayarak 
kaynağında atık azaltma gibi iyi bir uygulama öngörüyor.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM MODELLERİ
WFD Madde 9 (1) (a) Üye devletleri  atık üretmeyi önlemek için sürdürülebilir tüketim modellerini teşvik etmek ve desteklemekle 
yükümlü tutmaktadır.

CEAP’ta belirtildiği gibi, tüketiciler satış noktasındaki ürünler hakkında, kullanım ömürleri ve onarım hizmetleri, yedek parça 
ve onarım kılavuzlarının mevcudiyeti de dahil olmak üzere güvenilir ve ilgili bilgiler almalıdır. CEAP, ‘Avrupa Onarım Hakkı 
da dahil olmak üzere tüketici haklarını destekleyecek girişimleri duyurdu. Bu, yedek parçaların tedarik edilebilirliğini veya 
onarıma erişimi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT/ICT) ve elektronik olması durumunda yükseltme hizmetlerine erişimi 
artıracaktır. CEAP ayrıca tüketicilerin vaktinden önce eskimeye karşı korunmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.



   

Consumers should be empowered to reduce the environmental footprint associated with their consumption, for example 
by choosing products that last longer, are more repairable and produce less waste over their lifespan. Consumers should be 
enabled and incentivised to use repaired, refurbished second-hand products. Also, consumers can increase the efficiency 
with which products are used, e.g. by renting products or sharing products instead of purchasing.

3.1. Kaynak verimli, dayanıklı, onarılabilir, yeniden kullanılabilir ve 
yükseltilebilir ürünlerin kullanımı

WFD Madde 9 (1) (b) Üye devletleri, atık üretimi önlemek için kaynak verimli, dayanıklı (kullanım ömrü bakımından ve planlı 
kullanım dışına çıkmanın olmaması dahil), onarılabilir, yeniden kullanılabilir ve yükseltilebilir ürünlerin kullanımını teşvik 
etmekle yükümlü tutmaktadır.

Fransa, üreticileri ve ithalatçıları tüketicileri bir ürünün çevresel özellikleri hakkında bilgilendirmek  
zorunda tutuyor.  

Atıkla mücadele ve döngüsel ekonomi ile ilgili yasa (No 2020-105), Madde 13, atık üreten ürünlerin üreticilerini 
ve ithalatçılarını, tüketicileri bir ürünün çevresel özellikleri hakkında bilgilendirmekle yükümlü kılmaktadır. 
Bu, ürünün yaşam döngüsünün bir analizine dayanılarak, geri dönüştürülmüş malzemelerin üretiminde 
kullanımı, yenilenebilir kaynakların kullanımı, dayanıklılık, kompostlanabilirlik, onarılabilirlik, 
yeniden kullanılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve tehlikeli maddelerin, değerli metallerin veya nadir 
malzemelerin varlığı hakkında bilgi içermelidir. Tüketiciler, üreticinin çevresel performans kriterlerine göre 
ödediği prim ve cezalardan da haberdar edilmelidir. 

PPWD’nin 4. maddesi ÜD’leri ambalaj atıklarının üretilmesini önlemek ve ambalajın çevresel etkisini en aza indirmek için 
önlemler uygulamakla yükümlü kılar.

Fransa, ambalajsız veya yeniden kullanılabilen kaplarda ürün satışını mümkün hale getiriyor ve 
 teşvik ediyor

Atıkla mücadele ve döngüsel ekonomiye ilişkin yasa (No 2020-105), Madde 41, Ocak 2021’den itibaren, ‘herhangi 
bir nihai tüketici, kendisi tarafından sağlanan bir kabın belirgin şekilde temiz olması ve satın alınan ürünün 
doğasına uygun olması halinde, bu kapta servis edilmesi isteyebilir.’ şeklinde belirtiyor.

Fransa, tüketicilerin yeniden kullanılabilir ambalaj ve kap kullanması maksadıyla, 
 (tek kullanımlık malzeme içermeyen) temiz satın almaları ve diğer önlemleri teşvik eder. 

Atık ile mücadele ve döngüsel ekonomi ile ilgili yasa (No 2020-105) aşağıdaki taahhütleri getiriyor.

Madde 42, paket servis içecek satıcılarının, içecek tüketici tarafından sunulan yeniden kullanılabilir bir kapta 
satıldığında, içeceğin tek kullanımlık bir kapta servis edildiğinde alınan fiyata kıyasla daha düşük bir fiyatı kabul edeceklerini 
belirtir.

Madde 43, 400 m²’den büyük bir satış alanına sahip perakende satış mağazalarını, yeniden kullanılamaz ambalajların 
yerini alan temiz veya yeniden kullanılabilir kapların, ambalajsız ürünlerin satışıyla bağlantılı olarak, ücretsiz veya 
ödeme karşılığı nihai tüketiciye sunulmasını sağlamaktan zorunlu kılar.

Madde 44, tüketicilerin kendi yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir kaplarını kullanmalarını sağlar. 
İşletmenin yerleştireceği bir ekranı, temizlik kuralları ve yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir kapların uygunluğu 
hakkında nihai tüketiciyi bilgilendirecektir. Tüketici, kabın hijyeni ve uygunluğundan sorumludur. Tüketicinin kabı belirgin 
şekilde kirli veya uygun değilse, kurum tüketiciye hizmet vermeyi reddedebilir.



   

Fransa bir onarım etiketi kullanıma sunuyor: elektriksel ve elektronik ekipman için ürün tamir edilebilirlik 
endeksi 

Planlı kullanım dışı yapma ile mücadele etmek için, bir tamir edilebilirlik endeksi tüketicinin ürünlerinin onarılabilir, onarılması 
zor veya onarılamaz olup olmadığını bilmesini sağlar.

Atıkla mücadele ve döngüsel ekonomiye ilişkin kanunun 16’ncı maddesi (No 2020-105), üretici, ithalatçı ve 
dağıtıcıları, ürünlerinin satıcılarına (ve talep eden herhangi bir kişiye) piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik 
ekipmanların tamir edilebilirlik endeksini iletme zorunluluğu getirmektedir. Bu endeksin amacı, ilgili ürünü 
tamir etme yeteneği hakkında tüketiciyi bilgilendirmektir. Bahse konu endeks 1 Ocak 2024’ten itibaren ürünün 
güvenilirliği ve dayanıklılığı gibi ekstra kriterleri içeren sürdürülebilirlik endeksi ile değiştirilecektir.

Kaynak: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/en_DP%20PJL.pdf

Fransa, bir ürünün onarımı ve yazılımın sağlanabilirliği için gerekli yedek parçaların tedarik edilebilirlik 
süresi hakkında bilgi verme yükümlülüğünü getiriyor 

Atıkla mücadele ve döngüsel ekonomi ile ilgili kanunun 19’uncu maddesi (No 2020-105), mal üreticilerini veya 
ithalatçılarını, elektrikli ve elektronik ekipman ve mobilyalar için vazgeçilmez yedek parçaların mevcudiyeti 
veya mevcut olmaması [...] hakkında perakendeciyi bilgilendirmek için zorunlu kılmaktadır. Bu bilgilerin 
perakendeciye verilmemesi halinde, yedek parçaların bulunamaz olduğu kabul edilir. 

Yazılımların ulaşılabilirliği konusunda tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğü

Madde 27 dijital öğeler içeren malların üreticisini, malların satın alınmasında sağlanan yazılıma güncellemelerin, ekipmanın 
normal kullanımıyla ne kadar süre uyumlu kalacağını satıcıya bildirmekle yükümlü kılar. Satıcı bu bilgileri tüketicinin 
kullanımına sunacaktır.

Onarılabilirlik

5.4
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3.2. Atık önleme kriterleri kullanılarak Yeşil Kamu Alımları
Yeşil Kamu Alımları (GPP), daha az atık üreten veya toksik olmayan ürünlerin pazar alımını güçlendirerek sürdürülebilir 
tüketimi ve üretimi teşvik etme yeteneğine sahiptir. Üye devletlerin çoğu GPP araçlarını gönüllü mekanizmalar olarak kullanıyor, 
ancak İtalya atığı önleme ve yeniden kullanım kriterleri de dahil olmak üzere kamu otoriteleri için zorunlu GPP’yi başlattı.

İtalya, tüm kamu otoritelerini ihaleler ve sözleşmelere çağrılarda atık önleme kriterlerini uygulamaları için 
zorunlu tutmaktadır.

İtalyan Kamu Sözleşmeleri Kanunu (50/2016 sayılı Yasama Kararnamesi, n. 57/2017 sayılı yasa kararnamesi ile değiştirildiği 
üzere), Madde 34, kamu ihalelerinde kamu otoriteleri tarafından uygulanması gereken zorunlu çevresel sürdürülebilirlik 
kriterlerini belirlememektedir. Bu madde atık önleme kriterlerini belirler. Kaynakların kullanımında verimlilik ve tasarruf, 
tehlikeli maddelerin kullanımında azalma ve atık ürünlerde nicel azalma, kamu alımı yapılacak olan, mobilya, bina işleri, 
elektronik, tekstil, ikram servisi, enerji hizmetleri, bina yönetim servisleri gibi 11 ürün/hizmet kategorisi için asgari çevre 
kriterleri. 

3.3. Güvenilir eko-etiketler daha uzun ömürlü, onarılabilir ürünleri teşvik 
edebilir ve yeniden kullanılan mallarda tüketici güveni oluşturabilir

Avusturya, daha iyi kullanımı kolaylaştırmak için yeniden kullanılan ürünler için bir kalite standardı 
etiketi sunar 

Avusturya atık önleme programı, yeniden kullanılan ürün etiketlerinin teşvik etmeyi hedef olarak aldı. ReVital, ikinci el ürünler 
için iyi kalite standartlarını sertifiye eden eko-etikettir. Kullanılmış elektrikli ev aletleri, spor ve eğlence ekipmanları, mobilyalar 
ve diğer ev eşyaları toplanıyor, daha sonra onarılıyor ve yenileniyor. Bir ReVital etiketi kalitelerini garanti ediyor.

4. ÜRÜNLERİN YENİDEN KULLANIMI VE ONARIM VE YENİDEN 
KULLANIM FAALİYETLERİNİ TEŞVİK EDEN SİSTEMLERİN KURULMASI

WFD Madde 9 (1) (d) Üye devletleri, atık üretimi önlemek için özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanlar, tekstil ve mobilyalar, 
ambalaj ve bunu yanında paketleme ve inşaat malzemeleri ve ürünleri de dahil olmak üzere, ürünlerin yeniden kullanımını 
ve onarım ve yeniden kullanım faaliyetlerini teşvik eden sistemlerin kurulmasını teşvik etmekle yükümlü kılar.

Yeniden kullanım, atık olmayan ürün veya bileşenlerin aynı amaç için tekrar kullanıldığı herhangi bir işlemdir (WFD madde 
3 (13)).

Yeniden kullanım ve onarım, ürünlerin ömrünü uzatır ve böylece atık haline gelmelerini önler. Yeniden kullanım, üretim ve 
dağıtımda kullanılan hammadde ve enerjiyi korumaktadır ve döngüsel bir ekonomiye geçişte kilit unsurlardan biridir.



   

Yeniden kullanımı desteklemek için bazı üye devletler, genel atıkların veya belirli atık akışlarının yeniden kullanımı için ulusal 
bağlayıcı hedefler getirmiştir.

Belçika, Flaman Bölgesi yeniden kullanım için bir ulusal bağlayıcı hedef belirtti

Evsel Atıklar ve Karşılaştırılabilir Endüstriyel Atıklar Uygulama Planı ile akredite yeniden kullanım merkezlerine, her Flaman’ın 
2022 yılına kadar yılda 7 kg ürünü yeniden kullanmasını sağlama zorunluluğu getirildi.

İspanya, büyük elektrikli aletlerin ve küçük bilgi teknolojileri (BT) ve telekomünikasyon ekipmanlarının 
yeniden kullanımı için ulusal bağlayıcı hedef belirledi

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarla ilgili İspanya Kraliyet Kararnamesi (No 110/2015), büyük elektrikli ev aletlerinin ve küçük 
BT ve telekomünikasyon ekipmanlarının yeniden kullanım için hazırlanması gerektiğini öngörmektedir. Kararname, 2018’den 
itibaren büyük ev aletlerinin % 3’ünün ve BT ekipmanlarının % 4’ünün yeniden kullanılmak üzere hazırlanmasını gerektiriyor. 
Yasa, yeniden kullanımı mümkün kılmak için uygun koşulları oluşturmaya yönelik müstakil toplama, taşıma ve depolama için 
gereklilikleri belirliyor. Toplama noktalarının yeniden kullanılabilir mallara ayrılmış bir alana sahip olması gerekiyor.

İspanya, üreticiler ve yeniden kullanım kuruluşları arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırıyor

İspanya Kraliyet Kararnamesi (No 110/2015), üreticileri yeniden kullanım merkezlerine büyük elektrikli ev aletleri ve küçük 
BT ve telekomünikasyon ekipmanlarına ilişkin yeniden kullanım ve onarıma hazırlık için gerekli ürün bilgilerini sağlamakla 
yükümlü kılmaktadır.

İspanya onarım ve yeniden kullanım merkezlerini destekliyor

İspanya’nın 2016-2022 atık yönetim planı, ikinci el mal işleyen sosyal girişimlerin onarım ve yeniden kullanım için mal edinmek 
amacıyla belediye atık toplama noktalarına öncelikli erişime sahip olması yükümlülüğünü getirmiştir.

Belçika yeniden kullanımın teşviki için mali destekler başlattı

Belçika, dezavantajlı grupların sosyal gelişimiyle meşgul olmaları halinde, sosyal yeniden kullanım/onarım işletmeleri 
tarafından sağlanan mal ve hizmetler için % 6’lık bir düşük KDV oranı uygulamaya başladı.

ÜD ürünlerin yeniden kullanımını ölçmeli

WFD Madde 9 (4), üye devletleri ürünlerin yeniden kullanımını Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulacak bir metodolojiye 
dayanarak izlemekle yükümlü kılmaktadır. Üye devletlerin 2020’den itibaren bu durum göstergelerini rapor etmesi 
gerekmektedir. Avrupa Komisyonu, 2024 yılı sonuna kadar üye devletler tarafından sağlanan yeniden kullanıma ilişkin 
verileri değerlendirecek ve ürünlerin yeniden kullanımı için nicel hedefler belirlemeyi ve yeniden kullanımı teşvik etmek için 
diğer önlemlerin uygunluğunu değerlendirecektir (WFD Madde 9 (9)).

4.1. Onarım hakkı
Onarım hakkı kampanyası

WFD Madde 9 (1) (e) Üye devletleri, yedek parçalar, kullanım kılavuzları, teknik bilgi veya diğer araçlar, uygun 
gereç veya yazılımların kullanılabilirliğini sağlayarak ve fikri mülkiyet haklarına halel getirmeksizin, kalite 
ve güvenliklerinden ödün vermeden ürünlerin onarılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamakla yükümlü 
kılar. Ancak genellikle üreticiler, onarım ve bakım bilgilerine, onarım araçlarına erişimi kısıtlayarak veya 
onarımı teknik veya yasal gereksinimlerle kısıtlayarak cihazların onarımını veya yükseltilmesini engelliyorlar.



   

Fransa onarım hakkına olanak sağlar

Atıkla mücadele ve döngüsel ekonomiyle ilgili Fransız yasası (No 2020-105), Ocak 2021’den itibaren yeni önlemlerin 
alınması yoluyla, ürünlerin onarımına yönelik her türlü kısıtlamayı yasaklıyor ve daha kolay onarıma olanak sağlıyor.

Yedek parçaların zorunlu tedarik edilebilirliği 

Madde 19, ev aletleri, küçük BT ve telekomünikasyon ekipmanları, ekranlar ve monitörlerin üreticilerini, ilgili modelin son 
ünitesinin piyasaya sürüldüğü tarihden itibaren beş yıldan az olmamak üzere, Conseil d’Etat’ın (Fransız Danıştayı) 
kararnamesi ile belirmiş bir süre için yedek parçalarını tedarik edilebilir hale getirmekle yükümlü kılmaktadır.

Ocak 2022’den itibaren, ürünlerin kullanımı için gerekli olan bir yedek parça artık piyasada bulunmadığında, üretici veya 
ithalatçı, fikri mülkiyet haklarına ve özellikle fikri mülkiyet sahibinin rızasına tabi olarak, 3D baskı kullanarak yedek parçayı 
üretmek için bir şema ile talep eden profesyonel satıcılar veya tamirciler sağlamalıdır.

Onarıma erişimi kısıtlamayı yasaklayarak onarım hakkını mümkün kılma

Fransa, profesyonel tamircilerin onarım yapmasını kısıtlamak veya yedek parçalara, kullanım talimatlarına, teknik bilgilere 
veya malların onarılmasını sağlayan diğer herhangi bir cihaza, ekipmana veya yazılıma erişimi kısıtlamak için oluşturulan tüm 
anlaşmaları veya uygulamaları yasaklamıştır.

Madde 25, tamir edilebilirliğin ürünün temel bir özelliği olduğu ilkesini ortaya koymaktadır, dolayısıyla bu madde ürün 
tamir edilebilirliğine yönelik kısıtlamaları yasaklamaktadır. Bu madde piyasadaki bir distribütörün, bir ürünün kendi yetkili 
servisleri dışında onarılmasını veya yeniden paketlenmesini imkansız hale getirme amacına yönelik teknik çözümleri veya 
yazılımları yasaklar.

Üreticinin onarım sorumluluğunun kaldırılması

Madde 25, üretici kendi kendine onarım için yönergeler sunmuşsa ve bir kullanıcının güvenli bir onarımı nasıl 
gerçekleştirebileceğini açıklayan vakalar sunmuşsa, bu durumda tamirci talimatlara uymamışsa, üreticinin verilen zarardan 
sorumlu tutulamayacağını belirtir.

5. ATIĞI ÖNLEME VE YENİDEN KULLANIMLA İLGİLİ GENİŞLETİLMİŞ 
ÜRETİcİ SORUMLULUĞU (EPR) 

EPR şemaları, yeniden kullanımı güçlendirmek ve atığı önlemek için kullanılabilir. Genel bir yaklaşım, atık işlem maliyetlerinin 
üreticiler tarafından bir EPR planı ile karşılanması gerektiğidir. Atık işlemleri atık hiyerarşisi ile uyumlu olmalı, israfı önleme ve 
yeniden kullanıma öncelik vermelidir.

WFD Madde 8a (4), atık işlem maliyetlerinin ürünleri piyasaya çıkaran üretici tarafından tamamen karşılanması gerektiğini 
belirtmektedir. Üye devletler, EPR planları tarafından hedeflenen atık sahiplerinin atık önleme tedbirleri, yeniden kullanım ve 
yeniden kullanım için hazırlık merkezleri, geri alma ve toplama sistemleri ve çöp önleme tedbirleri hakkında bilgilendirilmesini 
sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Atık sahiplerine yeterli bilgi sağlamanın maliyetleri plan tarafından karşılanmalıdır. 

Fransa, atığı önleme, yeniden kullanım ve onarım dahil olmak üzere EPR planlarını öngörüyor

EPR planları, yeniden kullanılabilir olanı ayırmak için, yeniden kullanım merkezleri ve ağlarına atık akışına erişim izni vererek,atık 
önlemeyi ve yeniden kullanım ve onarımın geliştirilmesini destekleyebilir.

Fransa’nın Çevre Kanunu Madde L541-10, EPR planının bir parçası olarak, atık meydana getiren ürün veya elementleri ve 
bunların imalatlarında kullanılan malzemeleri geliştiren, üreten, elleçleyen, işleyen, satan veya ithal eden herhangi bir gerçek 
veya tüzel kişinin atık önleme tedbirlerini uygulamak veya katkıda bulunmakla yükümlü olduğunu öngörmektedir.

Bu gerçek veya tüzel kişiler, aynı zamanda uzatılmış bir kullanım ömrünü desteklemek ve tüm kullanıcıların ve profesyonel 
tamircilerin ürünlerin etkin bir şekilde bakımının yapılması için gerekli araçlara sahip olmasını sağlamak maksadıyla, ürünler 
için bir ekodizayn yaklaşımı benimsemeli ve böylece yeniden kullanım ve onarım ağlarına destek sağlamalıdırlar.
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