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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
(Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü) 

 

Sayı: 359         Tarih: 16.09.2014 

 

Konu: Avrupa Komisyonu’nun 4 Kasım 2013 tarihli plastik taşıma torbası önerisi ve Avrupa 

Parlamentosu’nun hafif plastik taşıma torbalarının azaltılmasına dair yasama kararı 

İlgi: 04.11.2014 tarih ve 94/62/EC sayılı Avrupa Komisyonu taslak direktifi  

 

Türkiye ve Avrupa plastik ve geri dönüşüm sektörü adına, PAGDER (Plastik 

Sanayicileri Derneği) ve EuPC (Avrupa Plastik Üreticileri Birliği) olarak Avrupa Komisyonu 

tarafından, Avrupa’da hafif plastik taşıma torbalarının kullanımı ile ilgili yayınlanan yasa 

önerisi hakkında büyük endişe içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Avrupa Komisyonu, 4 

Kasım 2013 tarihinde, Avrupa’da hafif plastik taşıma torbalarının kullanımını azaltmak için 

bir yasa önerisi yayınladı. Akabinde Avrupa Parlamentosu, 16 Nisan 2014 tarihinde plastik 

taşıma torbalarına yönelik daha da ekstrem bir yaklaşımla yasa kararını benimsedi. Her ne 

kadar PAGDER ve EuPC olarak Komisyon önerisinin genel amacını destekliyor olsak da 

endişemiz, iç pazarın temel özgürlüklerinin artık garanti edilemediğinden, şirketlerin AB 

Üyesi Devletler’de yatırım yapmaktan çekineceklerinden ötürü iç pazarda erozyon meydana 

geleceği ve Avrupa ve dolayısıyla Türkiye plastik endüstrisinin güvenini kırabileceği 

yönündedir.  

  

Aşağıda A) Avrupa Komisyonu’nun önerisi ve B) Avrupa Parlamentosu’nun 16 Nisan 

tarihinde kabul edilen yasama kararı ile ilgili başlıca kaygılarımızı belirtmekteyiz. 

 

A. Avrupa Komisyonu’nun hafif plastik taşıma torbaları hakkında önerisi 

 

PAGDER ve EuPC, Avrupa Komisyonu’nun hafif plastik taşıma torbalarının Avrupa’daki 

tüketiminin (bütün AB Üye Devletleri’nde ilgili seviyelerde) azaltılmasına dair önerisinin 

temel ilkelerini destekliyor olmasına rağmen, aşağıdaki hükmün iç pazara olacak olan etkisi 

hakkında endişe duymaktadır: 

 

Üye Devletler için “Ambalaj & Ambalaj Atıkları Yönergesi’nin (94/62/AT) 18’inci 

Maddesi’nin uygulanması dışındaki pazarlama kısıtlamalarını” kullanarak plastik 

taşıma torbalarının yasaklanması seçeneği 

 

İç pazarın bu şekilde haksız erozyonuna karşıyız. Komisyon önerisinin amacı, hafif plastik 

taşıma torbalarının Avrupa’da kullanımını azaltmaktır, yasaklamak değil. Dolayısıyla 

Komisyon önerisi, orantılılık ilkesine karşı gelmektedir ve Komisyon’un hafif plastik taşıma 

torbalarının tüketiminin en iyi nasıl azaltılabileceği ile ilgili (BIOIS tarafından yürütülen) etki 

değerlendirmesinde önerilen seçenekleri görmezden gelmektedir.  

 

Bunun dışında ambalajlama ve ambalaj atıkları yönergesinin 18’inci Maddesi’nde belirtilen 

uygulamaların dışına çıkma, AB’nin işlevi hakkındaki Antlaşma’da izin verilen çevresel 



sapmalar altında incelenmesi için Avrupa Komisyonu’na bildirilmesi gerekir. PAGDER ve 

EuPC, bu durumun iç pazarın aleyhine olacağına ve çevresel sorunların ele alınmasını 

engelleyecek şekilde Üye Devletler arasında aşırı düzeyde farklılıklarla sonuçlanabilecek 

karmaşık inceleme prosedürlerine sebep olacağına inanmaktadır. 

 

 

B. Avrupa Parlamentosu’nun hafif plastik taşıma torbalarının azaltılmasına 

dair yasama kararı 

 

Avrupa Parlamentosu içerisindeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ENVI 

Komitesi’nin ‘Auken Raporu’nun kesin kabulünden sonra Avrupa Parlamentosu’nun plastik 

taşıma torbaları hakkındaki yasama kararının sürdürebilirliği ile ilgili endişemiz daha da arttı. 

Avrupa Parlamentosu yasama kararının aşağıda belirtilen çelişkili konuların bu dosya ile ilgili 

Konsey toplantılarında ele alınmasının sağlanması için Bakanlığa çağrıda bulunuyoruz: 

 

1. Plastik taşıma torbalarının yasaklanma seçeneği 

Bu oransız seçenek, yetersiz ekonomik ve çevresel gerekçelerden ötürü 

kaldırılmalıdır. Bunun dışında bu seçenek, iç pazarın ve AB Üye Devletleri’ndeki 

plastik endüstrisinin gelecek yatırımlarının zarar görmesine sebep olacaktır.  

 

2. Bütün materyaller için eşit şartlar oluşturma çağrısı (biyo-çözünebilir plastik 

taşıma torbalarını içeren ve meyve/sebze/hijyen tipi torbalar için değiştirme 

oranları olmadan) 

Beyan 6 c’deki şu ifadeyi eleştiriyoruz: “Biyo-çözünebilir ve kompostlanabilir 

materyallerden üretilen plastik taşıma torbaları, geleneksel plastik taşıma 

torbalarına nazaran çevre için daha faydalıdır.” Bu ifade kesinlikle yanlıştır ve 

hiçbir geçerli bilimsel kanıt tarafından desteklenmemektedir. Bunun dışında 

Beyan 6 c’de şu ifade de geçmektedir: “Bağımsız biyo-atık toplama sistemi 

bulunan Üye Devletlerin, biyo-çözünebilir ve kompostlanabilir hafif plastik 

taşıma torbaların fiyatını düşürmesine izin verilmelidir.” Bu, plastik taşıma 

torbaların kullanımının genel olarak azaltılmasını sağlamayacaktır ve tam aksine, 

geleneksel materyallere göre daha sürdürebilir olduğu kanıtlanamayan bir 

materyalden üretilen plastik taşıma torbalarının tüketimini arttıracaktır.  

 

Avrupa Parlamentosu’nun biyo-çözünebilir ve kompostlanabilir plastik taşıma 

torbaları ile ilgili tutumu, kullanımı azaltma hedefinin ötesine geçmektedir ve 

Konsey, Komisyon önerisi hedefinin hafif plastik taşıma torba kullanımını 

azaltmak olduğunu ve bir materyalin diğerinin üzerindeki egemenliği olmadığını 

göz önünde bulundurmak koşuluyla bütün taşıma torbası materyalleri için eşit 

şartlar sağlamayı teşvik etmelidir.  

 

3. ‘Yeniden kullanılabilir’ plastik taşıma torbası tanımlaması için kalınlığı 

50’den 30 mikrona azaltma 

Kaynak verimliliği sebeplerinden ötürü bu tanımlama, kalınlığı 30 mikrona 

düşürmelidir. Komisyon önerisinin altta yatan hedefi, hafif plastik taşıma 

torbaların (bir başka deyişle, kalınlıkları 10-30 mikron olanların (10 mikron 

altındakiler = meyve & sebze/hijyen torbalarıdır; ‘taşıma torbası’ değildir) çöpe 

dönüşme oranlarını azaltmak ve kaynakların daha verimli kullanımını teşvik 

etmektir. Avrupa Parlamentosu ve Konsey, gelecek atık yasası incelemesi 



esnasında bir bütün olarak Ambalajlama ve Ambalaj Atıkları Yönergesi’ni ele 

alma fırsatını yakalayacaktır.  

 

Kalınlığı 30 mikrondan daha fazla olan bütün torbalar, %100 geri dönüştürülmüş 

materyalden üretilebilen, yeniden kullanılabilir ve dayanıklı torbalardır. Neyin 

yeniden kullanılabilir neyin ‘hafif’ olduğunu birbirinden ayırt etmek için ağırlık 

olarak 50 mikronu belirlersek o zaman yeniden kullanılabilir torbaların üreticileri, 

daha ince torbaların aynı dayanıklılığı ve performansı sağlayabildiği durumlar için 

daha kalın torbalar üretmek adına daha fazla materyal kullanacağından ötürü 

kaynak verimliliği ilkelerine karşı gelmiş oluruz.  

 

4. ‘Sağlık hususları’ ile ilgili hükümleri ‘genel olarak ambalajlar’ yerine sadece 

plastik taşıma torbaları olarak sınırlama 

Taşıma torbaları bağlamında Avrupa Parlamentosu’nun aşağıda belirtilen 

tavsiyesine şiddetle karşı çıkmaktayız: 

“Kanserojen, mutajenik veya toksik olan maddelerin yeniden üretim ve endokrin 

engelleyici maddelerde kullanımı, ambalaj materyallerinden aşamalı olarak 

azaltılmalıdır”. Avrupa’da pazarlanan (hafif) taşıma torbalarının bu maddeleri 

içerdiğini ileri sürmektedir ki durum bu değildir. Komisyon önerisinin kapsamı, 

taşıma torbaları ile sınırlı olup genel olarak ambalaj dahil değildir.  

 

İnsanların ve/veya çevrenin güvenli bir şekilde plastik torbalarda bulunan 

maddelere maruz kalmalarını sağlamanın en iyi yöntemi maruz kalmanın 

gerçekten zarar verip vermediğini belirlemektir.  

 

Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü PAGDER ve EuPC, bu dosya ile ilgili Konsey 

toplantılarında bu önemli hususların ele alınmasını sağlaması için Bakanlığa çağrıda 

bulunmaktadır. Avrupa plastik dönüştürme endüstrisine ve plastik taşıma torbaları ile ilgili 

daha iyi sürdürülebilir AB mevzuatı için desteğiniz, plastik dönüştürme endüstrisindeki 

istihdamı koruma altına alacaktır. 

 

Acilen ele alınması gereken bu konuların Konsey düzeyine taşınmasındaki desteğinize 

güvenebileceğimizi umut ediyoruz. 

 

Arz ederim.   

  

         Hüseyin SEMERCİ 

                            Yönetim Kurulu Başkanı 
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