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AB Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS) Revizyonu 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme: Nisan 2022   
 

Başlangıç Etki 

Değerlendirmesi 

Ekim 2020 
 

Komisyon  
yayını  
14/07/2021  

AP pozisyonu 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan  
Öneri, ilgili mevzuatı artan 2030 emisyon azaltma hedefine 

uyumlu hale getirmeyi amaçlayan, daha geniş kapsamlı bir 

yasama paketi olan ‘’Fit for 55’’ paketinin bir parçası olarak, 

14 Temmuz 2021 tarihinde sunuldu. Komisyon, Ekim 

2020’de AB ETS’de yapılması beklenen tadile ilişkin bir 

Başlangıç Etki Değerlendirmesi (Yol Haritası) yayınladı. 

Komisyon güncel ETS’de, ETS kapsamındaki sektörlerde 

2005’de konulmuş %43’lük güncel hedeften 2030’a kadar 

%61’lik bir toplam emisyon azaltması ile sonuçlanacak, bir 

dizi değişiklik önermektedir. Artan hedefe, ETS’nin 

kapsamının genişletilmesi ve mevcut hükümlerinin 

güçlendirilmesi ile ulaşılacaktır. 

 
Etki  
Doğrusal azaltma faktörü, Direktifin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren %4,2’ye değişecektir. Artan doğrusal 

azaltma faktörüne, üst sınırın bir defalığına aşağı doğru 

düzeltmesi de eklenir. Hükümler, sektörler ve alt 

sektörlerdeki emisyon azaltmalarını takip ederek, %1.6 olan 

yıllık maksimum güncelleme oranının 2026 itibariyle 

%2.5’e yükseltilmesiyle, kıstas kurallarını sıkılaştıracak 

şekilde değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, düşük karbonlu 

teknolojilerin sayısını arttırmayı teşvik etmek için, 

karbonsuzlaştırma çabalarına bağlı olarak bedava tahsisat 

yapılır. Bu değişiklikler, mevcut karbon kaçağı 

hükümlerinin zayıflaması ve AB karbon maliyetlerinin 

artması, böylece endüstrilerin uluslararası rekabet gücünün 

zayıflaması anlamına geliyor. 

 
 

Gidişat  
• Avrupa Komisyonu, 14 Temmuz 2021’de öneriyle 

birlikte yayınlanan bir etki değerlendirmesi 
gerçekleştirdi.  

• Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Komisyon 

önerisini gözden geçirme ve bu öneriye ilişkin kendi 

pozisyonlarını belirleme sürecindedir. 
• Yetkili Avrupa Parlamentosu Komiteleri, raporlar ve 

>1.300 değişiklik önerisi yayınladı. 

• Avrupa Parlamentosu Üyeleri tarafından, önemli Cefic 
önerileri toplandı. Olumsuz öneriler de vardır. 

• Mayıs 2022 ortalarında, Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda 
Güvenliği Komitesi ENVI’da belirleyici bir oylama 

yapılması planlanıyor. 

 

Savunuculuk Hedefleri: (Cefic’in alacağı 

pozisyona göre) 
1. Cefic savunuculuğu, karbon nötrlüğüne yönelik genel 

iklim hedefini artırmayı önemseyen, başarılı karbon 

kaçağı hükmü olarak yeterli Bedava Tahsisat hacmini 
korumayı hedefler. 

2. Çığır açan teknolojilere yatırım yapmaya yardımcı olmak 

için, AB ETS’nin ürettiği tüm gelirlerin, emisyon 

azaltmalarını desteklemek üzere ekonomiye geri dönmesi 

gerekmektedir. 

3. Bedava tahsisat performans standartlarını (temel ölçütler) 

gerçekçi, genelde uygulanabilir koşullara dayandırın. Bu, 

standardı belirleyen istisnai, özel durumları kapsam 

dışında bırakacaktır. 

4. Fark yaratan Karbon Sözleşmeleri gibi ek destekleyici 

araçların uygulanmasının yanı sıra, İnovasyon Fonu 

büyüklüğündeki artışı da memnuniyetle karşılıyoruz. 

 

 

Savunuculuk Eylemleri  
• Komisyon önerisinin değerlendirilmesi (Temmuz) 

• Dosyada Cefic pozisyonu ve stratejisini tanımlama 
(Temmuz-Ekim) 

• Cefic pozisyonu temelinden AB paydaşları ile ilişki 

kurma 
• Yürütülen kamuoyu görüşü alınması sürecine geri 

bildirim sağlama (Kasım) 

• Değişiklik önerilerinin hazırlanması ve yayımlanması 

(2021 sonu/2022 başı) 

• Mart-Mayıs döneminde >1.300 değişikliği analiz etme 

ve savunma 
• 29 Nisanda Avrupa Parlamentosu Üyesi raportörü ile 

etkinlik 

Yayınlayan: Peter Botschek  
pbo@cefic.be 



 

 

Sınırda Karbon Düzenlenmesi Mekanizması (CBAM) 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme Nisan 2022  

 
Başlangıç Etki 

Değerlendirmesi 

Mart 2020 
 

Komisyon  
yayını  
14/07/2021  

AP pozisyonu 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan   
Komisyon, 14 Temmuz 2021’de Fit for 55 paketinin bir 

parçası olarak sınırda karbon düzenlemesi mekanizması 

kurulmasına ilişkin bir öneri yayınladı. 

Taslak Yönetmelik, AB’ye ithal edilen belirli malların sera 

gazı emisyonlarını ele almak ve karbon kaçağını önlemek 

için bir sınırda karbon düzenlemesi mekanizması (CBAM) 

kurmayı önermektedir. İthalatlara eşdeğer bir rejim 

uygulayarak, AB Emisyon Ticareti Sistemini (AB ETS) 

tamamlamayı amaçlar. Bunun yanı sıra, özellikle emisyon 

kotası tahsisatı olmak üzere, nihayetinde AB ETS’nin 

karbon kaçağını önleyen unsurlarına bir alternatif olmayı 

hedefleyecektir. Kapsanan mallar ve ilgili sera gazı 

emisyonları, çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübreler, 

elektriktir. 

 
Etki  
Gübre dışında kimya endüstrisinin ürünleri de, yine 

faaliyetimizin ihracata dayalı olması nedeniyle henüz öneri 
kapsamına alınmamıştır. CBAM’nin, fiyatını yansıtan AB 

ETS ile bağlantılı olacak olmasına karşın, bir emisyon üst 

sınırı ve ticareti olarak tasarlanmamıştır. Üye Devletler için 
en büyük gelir etkisinin, bedava tahsisatın aşamalı olarak 

geri çekilmesi ve açık arttırmalarda ilgili CBAM sektörleri 

tarafından satın alma emisyon hakları gerekliliğinden 
gelmesi beklenmektedir. 
 

Önerilen CBAM, ne dolaylı karbon maliyetlerini (tüketilen 

elektriğe gömülü) ne de AB karbon fiyatlandırmasının 

ihracat rekabet gücü etkilerini ve önleme olasılıkları 

sorunuyla birlikte karmaşık değer zincirlerini dikkate almaz. 

AB karbon maliyetleri artarken COM önerisinde öngörülen 
şekilde mevcut hükümlerin geri çekilmesi, kimya endüstrisi 

faaliyetinin büyük bir bölümünü karbon kaçağı riskine 

maruz bırakacaktır. 

 

Gidişat  
• Avrupa Komisyonu, 14 Temmuz 2021’de önerisiyle 

birlikte yayınlanan bir etki değerlendirmesi gerçekleştirdi. 

• Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, Komisyon 
önerisini gözden geçirme ve bu öneriye ilişkin kendi 

pozisyonlarını alma sürecindedir. 
• ENVI ve ITRE, taslak rapor/görüş sundu ve >1.700 

değişiklik önerisi topladı. 

• INTA, Şubat sonunda kendi görüşünü oylayarak reddetti 
ve bundan sonra sürece katılmayacak. 

• Cefic değişiklik önerileri, Avrupa Parlamentosu Üyeleri 

tarafından kabul edildi. 
• Bazı değişiklikler, 1. dalga uygulamasında kimyasalları 

kapsam içine alacaktır! 

• Oylamaların, Nisan ve Mayıs aylarında yapılması 
planlanmaktadır. 

• Konsey, Mart başında bir uzlaşma belgesi taslağı hazırladı 

(ihracat rekabetçiliği, dolaylı katılımlar, vb. gibi birçok 
sorunu hala çözümlenmemiş durumda bırakıyor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Savunuculuk Hedefleri (Cefic’in alacağı pozisyona 

göre) 

1. İhracata dayalı bir sektör olan bizim için Komisyon 

önerisi, İhracat rekabetçiliği gibi hususları dikkate 

alınmamaktadır. 

2. DTÖ uyumluluğu sağlanmalıdır. 

3. Ticari çatışmalardan kaçınmak için uluslararası diyaloğu 

teşvik edin. 

4. Gelirleri, tamamen düşük karbonlu üretim ve yatırımı 

desteklemek için kullanın. 

5. Güncel karbon kaçağı korumasından ödün 

verilmemelidir. 

6. Çerçeveyi sağlam tutarken, maliyet ve karmaşıklık en aza 

indirilmelidir. 

7. Kimyasallar, 1. dalga CBAM kapsamında olmamalıdır. 
 

Savunuculuk Eylemleri 
• Komisyon önerisinin değerlendirilmesi (Temmuz) 

• Dosyada Cefic pozisyonu ve stratejisini tanımlama 

(Temmuz-Ekim) 

• Cefic pozisyonu temelinden AB paydaşları ile ilişki 

kurma 

• Yürütülen kamuoyu görüşü alınması sürecine geri 

bildirim sağlama (18 Kasım) 

• Değişiklikleri yayınlama ve önemli Avrupa 

Parlamentosu üyeleriyle diyalog (2021’in 

sonu/2022’nin başı) 

• 2022 yılı 1. çeyreğinde  >1.700 değişikliği analiz etme 

ve savunma 
 
Yayınlayan: Peter Botschek  
pbo@cefic.be 



 

 

Karbon giderimlerinin belgelendirilmesi 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme Nisan 2022  

 
Başlangıç Etki 

Değerlendirmesi 

Şubat - Mayıs 2022 
 

Komisyon  
yayını  
2022’nin 4. çeyreği 

 
AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Geçmiş  
Avrupa İklim Yasası, AB’nin en geç 2050 yılına kadar sera 

gazı emisyonları (GHG) ile giderimler arasında bir denge 

kurmasını ve sonrasında negatif emisyona ulaşmasını şart 
koşuyor. Komisyon, 15 Aralık 2021’de Sürdürülebilir 

Karbon Döngüleri hakkında bir Tebliği kabul etti. 

 

Tebliğ, (i) ekosistemlerde karbon sekestrasyonunu artıran 

uygulamaları teşvik eden bir iş modeli olarak karbon 

çiftçiliğini üst düzeye çıkarmak ve (ii) karbonun 
sürdürülebilir yakalanması, geri dönüştürülmesi, taşınması 

ve depolanması için yeni endüstriyel değer zincirlerini teşvik 

etmek için kısa vadeli eylemlere odaklanmaktadır.  

 

Tebliğ ayrıca, kimyasal ve plastik ürünlerde fosil dışı 

sürdürülebilir karbon kaynaklarının payını artırmak için 

%20’lik büyük bir hedef ortaya koymaktadır. 

 

Etki 
Karbon, kimya sektörünün tam kalbinde yer almaktadır. 
Dolayısıyla, sürdürülebilir karbon döngülerini geri 

kazanmaya olası bir katılımcı olarak konumlandırılıyoruz. 
 

Kimyasal ürünler, iyi işleyen bir döngüsel ekonomide 
önemli bir CO2 rezervuarı olabilir. 
 

Sürdürülebilir fosil dışı karbon kaynaklarının kimyasal ve 

plastik ürünlerdeki payını artırmak için %20 hedefinin 
riskleri ve fırsatlarını uygun şekilde değerlendirmek gerekir.

 

 

Gidişat 
• Komisyon, 15 Aralık 2021’de Sürdürülebilir Karbon 

Döngüleri hakkında bir Tebliği kabul etti. 

• Avrupa Komisyonu, Tebliğ’in ardından 2 Mayıs 

2022’ye kadar sürecek bir kamuoyu görüşü alınması 
süreci başlattı. 

• 2022 yılı 4. çeyreğinde bir Komisyon yasa teklifi 
yapılması bekleniyor. 

•  

Savunuculuk Hedefleri (Cefic’in alacağı 

pozisyona göre): 
1. Karbon Döngüselliğinin iklim tarafsızlığının ön koşulu 

olması 

2. Karbon giderimi ve karbonun döngüselliğini artırmayı 

amaçlayan tüm seçenekler dikkate alınmalıdır. 
3. Özellikle atıklar, endüstriyel süreçlerden gelen CO2/CO 

ve biyobazlı kaynaklardan elde edilen, karbonun 

alternatif kaynaklarına güvenli erişim 
4. Uzun vadede, artık emisyonların azaltılması zor hatta 

imkansız hale geldikçe, iklim nötrlüğüne ulaşmak için 

dengeleme seçeneklerine de ihtiyaç duyulacaktır. 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Komisyon müzakeresine cevap verme (Mayıs) 
• Görüş belgesini kabul etme (Mayıs) 

• AB paydaşları ile katılım dahil, Dosya üzerinde Cefic 

pozisyonunu ve stratejisini tanımlama, 
(Haziran-Ekim) 

 

 

 

 
Yayınlayan: Nicola Rega  
nre@cefic.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enerji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GİZLİDİR 
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Enerji Verimliliği Direktifi (EED) Revizyonu 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme: Nisan 2022  

 
Etki 

değerlendirmesi 

2021’in 1-2. çeyreği 

 

Komisyon  
yayını  
14/07/2021 

 
AP pozisyonu  
Temmuz 2022  
(geçici) 

 
Genel Konsey 

Yaklaşımı 

Haziran 2022 

(geçici) 

 

Üçlü Diyaloglar  
2022’nin 2. yarısı 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye dönüktür 

ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Geçmiş 
EED incelemesi, AB’nin 2030 emisyon azaltma hedefindeki 

artış çerçevesinde yürütülmektedir. 
 

Komisyon, Ağustos 2022’de değerlendirme ve olası 

revizyona ilişkin bir Yol Haritası/Başlangıç Etki 
Değerlendirmesi sundu. Bunu, Şubat 2021’de sona eren bir 

kamuoyu görüşü alınma süreci izledi. 

 
EED 2018’de sınırlı bir revizyona tabi tutulduğundan, 

mevcut değerlendirme bir bütün olarak Avrupa Yeşil 

Mutabakatı hedefleriyle uyum için neyin güncellenmesi 
gerektiğini değerlendirirken, aynı zamanda bir bütün olarak 

yasal çerçevenin etkinliğini de değerlendirecek. 

 

Etki 
EED düzenlemesi, AB’de enerji tüketimindeki üst sınırı 

korur, dolayısıyla endüstriyel büyüme ve sanayide sera gazı 

emisyonlarının azaltılması için olası bir engel teşkil eder. 
EED düzenlemesi, yenilenebilir enerji kullanımını/üretimini 

teşvik etmek için de enerji denetimlerine ilişkin hükümleri 

güçlendirir. 
EEOS aracılığıyla enerji verimliliğini teşvik etme önlemi, 

endüstri için daha yüksek maliyetlerle sonuçlanabilir.

 

Gidişat 
• Avrupa Komisyonu, 14 Temmuz 2021’de yayınladığı önerinin 

etki değerlendirmesini gerçekleştirdi. 

• Avrupa Parlamentosu Konseyi, belgeyi gözden geçirme ve 

belge üzerinde kendi pozisyonlarını alma sürecindedir. 

• Avrupa Parlamentosu Komiteleri, bir Taslak Rapor (ITRE) ve 

Taslak Görüş Belgeleri (ENVI & TRAN) hazırladı. Taslak 

Rapor, 03/03/2022 tarihinde görüşülecektir. ITRE Komitesinde 

değişikliklerin görüşülmesi için son tarih 16/03/2022’dir; ITRE 

komitesinde raporun 14/06/2022’de kabul edilmesi 

planlanmaktadır. 

• Konsey, Komisyon önerisine ilişkin ilk pozisyonları aldı 

(Birinci Pozisyon 8 Aralık 2021, İkinci Pozisyon 9 Şubat 2022). 

Genel Konsey Pozisyonunun, Haziran 2022’nin sonuna kadar 

tamamlanması bekleniyor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefler 
1. EED’nin enerji tüketimini azaltma hedefi ile sera gazı 

emisyonlarını azaltmaya yönelik genel amaç arasında 
daha fazla tutarlılığı teşvik etmek. 

2. Faaliyet raporlarında hassas bilgilerin ifşa edilmesini 

önlemek ve direktifin kapsamını genişletmek için enerji 
denetimleri ve enerji yönetim sistemlerine ilişkin önerinin 

ana hatlarını netleştirmek ve hem yenilenebilir hem de 
düşük karbon yollarını dikkate almak 

3. Uluslararası rekabete maruz kalan enerji yoğun sektörlere 

gereksiz maliyet geçişi ile sonuçlanan, Enerji Verimliliği 
Yükümlülük Programlarının ilişkili maliyetlerinin 

toplumsallaştırılmasını önlemek. 
 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Komisyon önerisinin değerlendirilmesi (Temmuz) 

• Dosyada Cefic pozisyonunu ve stratejisini tanımlama 

(Temmuz-Ekim) 
• Cefic pozisyonu temelinden AB paydaşları ile ilişki 

kurma 

• Yürütülen kamuoyu görüşü alınması sürecine geri 
bildirim sağlama  (Kasım) 

• Cefic değişiklikleri temelinden Parlamento ve Konsey 

karşısında savunuculuk yapma (Şubat-Haziran) 

 
Yayınlayan: Nicola Rega  
nre@cefic.be 



 

 

Yenilenebilir Enerjiler Direktifi (RED) Revizyonu 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme: Nisan 2022  

 
Etki değerlendirmesi 

2021’in 1. ve 2. Çeyreği 

 

Komisyon  
yayını  
14/07/2021 

 
AP pozisyonu  
Eylül 2022  
(geçici) 

 
Genel Konsey 

Yaklaşımı 

Haziran 2022 

(geçici) 

 

Üçlü Diyaloglar  
2022’nin 2. yarısı 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye dönüktür 

ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan  
RED incelemesi, AB’nin 2030 emisyon azaltma hedefindeki artış 

çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

Komisyon, Ağustos 2022’de değerlendirmeye ve olası revizyona 

ilişkin bir Yol Haritası/Başlangıç Etki Değerlendirmesi sundu. Bunu, 

Şubat 2021’de sona eren bir kamuoyu görüşü alınma süreci izledi. 

 

RED 2018’de sınırlı bir revizyona tabi tutulduğundan, 

mevcut değerlendirme bir bütün olarak Avrupa Yeşil 
Mutabakatı hedefleriyle uyum için neyin güncellenmesi 

gerektiğini değerlendirirken, aynı zamanda bir bütün olarak 

yasal çerçevenin etkinliğini de değerlendirecek. 

 

Etki 
Revizyon, 2030 yılına kadar endüstride yenilenebilir 

hidrojen kullanımı için bağlayıcı bir hedef öneriyor ve 

bu, hidrojenin en büyük tüketicilerinden biri olan kimya 

sektörünü etkileyecek. 

Direktifin enerji satın alım sözleşmelerine ilişkin 

kılavuzunun düzene sokulması ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının yaygınlaştırılmasına yönelik idari 

engellerin kaldırılması, endüstrinin yenilenebilir enerjiye 

erişimi kolaylaştırabilir.

Gidişat 
• Avrupa Komisyonu, 14 Temmuz 2021’de yayınladığı 

önerinin etki değerlendirmesini gerçekleştirdi. 

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, belgeyi gözden 

geçirme ve belge üzerinde kendi pozisyonlarını alma 

sürecindedir. 
• Avrupa Parlamentosu Komitesi bir Taslak Rapor (ITRE) 

ve bir Taslak Görüş Belgesi (ENVI) hazırladı. Başka bir 

Taslak Görüş Belgesi (TRAN) beklenmektedir. Taslak 
Rapor, 03/03/2022 tarihinde görüşülecektir. ITRE 

Komitesinde değişikliklerin görüşülmesi için son tarih 

15/03/2022’dir; ITRE komitesinde raporun 13/07/2022’de 
kabul edilmesi planlanmaktadır. 

• Konsey, Komisyon önerisine ilişkin ilk pozisyonları 

belirledi (Birinci Pozisyon 8 Aralık 2021, İkinci Pozisyon 
9 Şubat 2022). Genel Konsey Pozisyonunun, Haziran 

2022’nin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 

Savunuculuk Hedefleri 
1. Sektörümüz için maliyet açısından rekabetçi yenilenebilir 

enerji kaynaklarına güvenli erişim 

2. Endüstriyel uygulamalarda yenilenebilir hidrojen hedefinin 

(Madde 22a), kimya sektörünün özgünlüğünü dikkate 

alacak şekilde belirlenmesini sağlamak 
3. Yenilenebilir enerji ve biyolojik kökenli olmayan 

yenilenebilir yakıtlarla üretilen endüstriyel ürünler için bir 

etiketleme programı ile kimya sektörü için maliyet 
açısından rekabetçi, yenilenebilir bazlı ürünler ve 

malzemelere erişimi sağlamak 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Komisyon önerisinin değerlendirilmesi (Temmuz) 

• Dosyada Cefic pozisyonunu ve stratejisini tanımlama 

(Temmuz-Ekim) 
• Cefic pozisyonu temelinde AB paydaşları ile ilişki kurma 

• Yürütülen kamuoyu görüşü alınması sürecine geri bildirim 

sağlama (Kasım) 
• Cefic değişikliklerine dayalı olarak Parlamento ve Konsey 

karşısında savunuculuk yapma (Şubat-Haziran) 

 
 
 

 

Yayınlayan: Nicola Rega  
nre@cefic.be 



 

 

Enerji Vergilendirmesi Direktifi (ETD) Revizyonu 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme: Nisan 2022  

 
Etki değerlendirmesi 

2021’in 1. ve 2. çeyreği 

 

Komisyon  
yayını  
14/07/2021 

 
AP pozisyonu  
Eylül 2022  
(geçici) 

 
Genel Konsey 

Yaklaşımı 

Haziran 2022 

(geçici) 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 
Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye dönüktür 

ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan 
ETD, Avrupa genelinde minimum enerji vergilendirmesi 

seviyelerini belirler. Vergilendirme, Konsey’de oybirliği ile 
kabul gerektirmiştir. 

Komisyon, 2003 yılında kabul edilmiş olan ETD’nin 

miadını doldurmuş olduğunu ve 2050 yılına kadar iklim 
nötrlüğü hedefi/2030 iklim hedefleri ile uyumlu olmadığını 

düşünmektedir. 

 

Etki 
Direktifin yeniden tartışmaya açılmasıyla, minimum enerji 

vergilendirme seviyeleri genel olarak yukarı doğru 

düzeltilir. 
 

Sektörümüz muaf tutulmayı başaramazsa, ETD’nin enerji 

verimliliğini teşvik etmeyi amaçladığı ve bizim 

durumumuzda bunun zaten ETS kapsamında karbon 

fiyatları aracılığıyla sağlandığı göz önüne alındığında, çifte 

düzenlemeye tabi olacaktır. 

Gidişat 
• Avrupa Komisyonu, 14 Temmuz 2021’de yayınladığı 

önerinin etki değerlendirmesini gerçekleştirdi. 

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, belgeyi gözden 

geçirme ve belge üzerinde kendi pozisyonlarını alma 

sürecindedir. 
• ECON raporunun Mart ayının ilk yarısında çıkması 

bekleniyor, Konsey fikir alışverişleri daha yavaş 

ilerliyor. 
• ETD bir Konsey Direktifi olduğundan, nihai karar 

verme yetkisi münhasıran AB Konseyine aittir, AP 

sadece bu dosya hakkında görüş bildirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
1. Çifte düzenleme yok: halihazırda ETS kapsamında olan 

sektör, ETD’den muaf tutulmalıdır. 

2. Enerjinin ticari ve ticari olmayan kullanımı arasındaki 

mevcut farklılığın yanı sıra, yoğun enerji kullanan 

sektörlere uygulanan muafiyet olanakları sürdürülmelidir. 
3. Hidrojenin vergilendirilmesi, ölçeğin büyütülmesini 

kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır. Hidrojenin çeşitli 

türleri arasında bir ayrım olmamalıdır. 
 

Savunuculuk Eylemleri 
• Komisyon önerisinin değerlendirilmesi (Temmuz) 

• Dosyada Cefic pozisyonunu ve stratejisini tanımlama 
(Temmuz-Ekim) 

• Cefic pozisyonu temelinden AB paydaşları ile ilişki kurma 

• Yürütülen kamuoyu görüşü alınması sürecine geri 
bildirim sağlama (Kasım) 

• Cefic değişikliklerine dayalı olarak Parlamento ve Konsey 

karşısında savunuculuk yapma (Şubat-Haziran) 
 

 
 

 

Yayınlayan: Nicola Rega  
nre@cefic.be 



 

 

Gaz düzenleyici çerçevesi (Gaz Paketi) revizyonu 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme Nisan 2022  

 
Etki değerlendirmesi 

2021’in 3. çeyreği 

 

Komisyon  
yayını  
15/12/2021 

 
AP pozisyonu  
2022’nin 2. 

yarısı (geçici) 
 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye dönüktür 

ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan  
2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak, doğal gazın 

yanmasından kaynaklanan karbon emisyonlarının ele 

alınmasını gerektiriyor. 
 

Komisyon, hidrojen ve de yenilenebilir ve düşük karbonlu 

gazları ileriye dönük politikalar olarak belirledi. 
 

Bu, gaz düzenleyici çerçevesinin güncellenmesini gerektirir. 

Yasa tekliflerinde (doğal gazda iç pazar için ortak kurallar 
ve doğal gaz iletim şebekelerine erişim koşulları), değişiklik 

yapılması beklenmektedir. 

 

Etki 
Sektörümüz, doğal gazın ana endüstriyel tüketicisi ve 

hidrojenin ana üretici ve tüketicilerinden biridir. Hidrojen 

tüketiminin 2050 yılına kadar artacağı öngörülmektedir. 
 

Öncelik, gaz kalitesi çıktılarını güvence altına almak ve 

maliyet açısından rekabetçi hidrojene erişim sağlamaktır.

 

Gidişat 
• Avrupa Komisyonu, 16 Aralık 2021’de yayınladığı 

önerisinin etki değerlendirmesini gerçekleştirdi. 
• Avrupa Parlamentosu Konseyi, belgeyi gözden geçirme 

ve belge üzerindeki kendi pozisyonlarını alma 

sürecindedir. 
• Ukrayna’da devam eden savaş ve AB’nin Rus doğalgazı 

ithalatına stratejik bağımlılığının olası yansımaları, bu 
dosyadaki yasama takvimini etkileyebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 

1. Özellikle sınır ötesi ara bağlantı noktalarında önerilen 

harmanlama üst limiti bakımından, gaz kalitesi çıktılarını 

güvence altına almak 

2. Güvenli hidrojen kalitesinin yanı sıra, maliyet açısından 

rekabetçi kullanılabilirliği güvence altına almak 

3. Gaz Paketinde düşük karbonlu hidrojenin uygulanabilir 
bir tanımını oluşturmak 

4. Gaz Piyasaları ve Tarifelerinin rekabetçi, şeffaf ve 
maliyeti yansıtıcı olmasını sağlamak. Mevcut varlıkların 

yeni kullanım amacına uygun hale getirilmesi 

kolaylaştırılarak, geçişin sistem maliyetleri azaltılmalıdır. 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Komisyon müzakeresine cevap 

• Önceliklerimizi açıklamak ve tanıtmak için Komisyon, 

Üye Devletler ve ilgili paydaşlarla diyalog 

• Mevcut durumda belirlenmiş önceliklere dayalı görüş 

belgesi (Mart-Nisan) 

• Cefic öncelikleri üzerinde değişiklikler yapma (Nisan 

sonrası) 
 
 
 

 
Yayınlayan: Nicola Rega  
nre@cefic.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve 

Çevre (HSSE) 
 
 
 

GİZLİDİR 

 
 

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, AISBL – Rue Belliard, 40 - 1040 Brüksel – Belçika - Şeffaflık Kaydı no 64879142323-90 



 

 

Sağlıklı topraklar – yeni AB Toprak Sağlığı Yasası (Direktifi) 
  

GİZLİDİR 

Güncelleme: Nisan 2022 
 

 
Etki değerlendirmesi 

 

 
Komisyon yayını 

2023’ün 2. çeyreği 

 

 
 

AP pozisyonu 

 

 

 

Konsey genel 

yaklaşımı 

 

 
 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 
 

 

 

Arkaplan  
Toprağı korumanın ve restorasyonun önemi, 2023 Biyolojik 

Çeşitlilik Stratejisi, Tarladan Sofraya Stratejisi, Sıfır Kirlilik Eylem 

Planında kabul edildi. Yakın geçmişte, toprak sağlığı yasasının 

hazırlandığının duyurulduğu Toprak Stratejisinde, revizyonun 

toprak sorunlarını kapsamlı bir şekilde ele alacağının ve arazi 

tahribatının tarafsızlığına ilişkin AB ve uluslararası taahhütlerin 

yerine getirilmesine yardımcı olacağının altı çizildi. 

 
Etki  
Avrupa Komisyonu, aşağıda belirtilen amaçlarla, bir Toprak 

Sağlığı Yasasının etki değerlendirmesinin bir parçası olarak, 

yasal açıdan bağlayıcı hükümler önerme seçeneklerini 

değerlendirecektir: 

• kontamine alanları belirlemek; bir envanter oluşturmak 

ve bu alanları kaydetmek; 

• 2050 yılına kadar insan sağlığı ve çevre için önemli risk 

oluşturan alanları ıslah etmek. 

• arazi işlemi için toprak sağlık sertifikasının fizibilitesini 

değerlendirmek 

• 2024’e kadar, Avrupa toprak kalitesi için önemli riskler 

teşkil eden büyük ve/veya ortaya çıkan endişe verici 

kirleticiler için bir AB öncelik listesi hazırlamak 

• Üye devletler, arazi işlemleri için bir toprak sağlığı 

sertifikaları sistemi kurmalıdır. 

 

 

Gidişat Savunuculuk Hedefleri  
• Yol haritası müzakeresi: 16 Şubat 2022 - 16 Mart hazırlık aşamasında  

2022  
• Kamuoyu görüşü alınması: 2022’nin 2. çeyreği  
• Komisyon Kabulü: 2023’ün 2. çeyreği  
 
 
 
 
 
 

 

Savunuculuk Eylemleri 
 

hazırlık aşamasında 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yayınlayan: Ioana Blaj 

 
 

Sayfa 11 



 
 

IED (ve E-PRTR) incelemesi 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 

 
Etki 

değerlendirmesi 

 

 

Komisyon  

Yayını  

Nisan 5, 2022 

 
 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

30/06/2022 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler: 

30/06/2023 

 
 

Arkaplan  
11 Aralık 2020 tarihli AB Yeşil Mutabakatı ile, iklim 

değişikliği, karbondan arındırma, döngüsellik ve sıfır 

kirlilikle ilgili çeşitli hususları ele alan kapsamlı bir eylem 

başlatıldı. IED’nin, Yeşil Mutabakat için ‘’araç’’ haline 

gelmesi muhtemeldir. Düzenlemenin 2021 ortası için 

tamamlanması öngörülmekte olup, 2021 yılının 4. çeyreği 

için yasa tekliflerinin kabul edilmesi planlanmaktadır. 

 

 

Etki 

AB Yeşil Mutabakatının geniş kapsamı göz önüne 

alındığında, IED’nin revizyonunun kimya endüstrisi 

üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Ayrıca İklim 

değişikliği ve çevre gibi, diğer kamuoyu istişarelerinin 

ilgisini de etkiler. 

 

Gidişat (2022 son tarihleri) 

COM Önerisi  5 Nisan 2022 

Parlamento (TBC): 

Komite Müzakeresi 1.g Öngörülen: 30/06/2022 

Değişiklikler için Komite Son Tarihi 1.g Öngörülen: 

30/06/2022 

Komite Taslak Raporu 1.g Öngörülen: 30/06/2022 

 

Konsey: 

Öngörülen Müzakereler: 30/06/2022 

 

Son tarih: 

Nihai Yasa/kabul bekleniyor: 30/06/2023

 

Savunuculuk Hedefleri 
IED’nin yönetilebilir kalmasını sağlamak. Ayrıca, diğer 

mevzuatla (örneğin, AB ETS Direktifi) çakışmasından 

kaçınılmalıdır. COM’un tehlikeye dayalı yaklaşım yerine 

riske dayalı bir yaklaşım uygulama anlayışını benimsemesi 

gerekir. Kirliliği azaltmanın Çapraz Medya Etkileri, 

faydalarından daha ağır basmamalıdır. 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
Endüstriyel Emisyon İttifakı ile yakın işbirliği 

 
Önemli kurumsal tarihleri ekleyin – 

tarihler ileriye dönüktür ancak aynı 

zamanda tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 

 

Yayınlayan: Stefan Drees, sdr@cefic.be 

TKSD Notu: 
AB yasal kurallarının en son versiyonuna Endüstriyel Emisyon Direktifi (IED- Industrial Emission 

Directive) denir - Direktif 2010/75/EU. IED, daha büyük endüstriyel kaynaklardan havaya, suya ve toprağa 
verilen kirliliğin kontrol edilmesinde etkilidir. 

IED, Avrupa Kirletici Salınım ve Transfer Kaydı (E-PRTR- European Pollutant Release and Transfer 

Register) ile el ele çalışma Yönetmelik (EC) 166/2006 (değiştirildiği şekliyle), kolayca erişilebilir anahtar 
sağlayan Avrupa çapında bir sicildir. 

 

 



 

Atık Sevkiyatı Yönetmeliği 

Gizlidir 
 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 
 

 
Etki 

değerlendirmesi 
 

 

Komisyon yayını 

2021’in 4. çeyreği 

 

 

 

AP pozisyonu 

2022’nin 4. çeyreği 

(tbc) 
 

 

Konsey genel 

yaklaşımı 

 

 

 

Üçlü Diyaloglar 
 

 

 

 

 

Kabul 
 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 

  

 
 
 

 

Arkaplan  
Atık Sevkiyatı Yönetmeliği, atıkların (tehlikeli ve tehlikesiz) sınır 

ötesi nakliyesine ilişkin prosedür ve kontrol mekanizmalarını 

belirler. Komisyon, geçtiğimiz günlerde Başlangıç Etki 
değerlendirmesini başlattı. Komisyon, döngüsel bir ekonomiye geçiş 

ve geri dönüşüm teknolojilerinin (kimyasal, çözdürme ve mekanik) 

geliştirilmesi ihtiyaç duyulan kritik kütlenin sağlanması için gerekli 
olan, AB genelindeki ikincil hammadde pazarının iyi işleyişini 

engelleyen düzenleyici engelleri ortadan kaldırmak için bir plan 

tanımlamaya ve geliştirmeye çalışıyor.  
 

Etki 
Kimya endüstrisini bir çözüm sağlayıcı olarak sunma ve AB’deki 

düzenleyici engellerin kaldırılmasına katkıda bulunma fırsatı sunar. 

 

 

 

 
 

Gidişat      Savunuculuk Hedefleri 

 8 Nisan 2020 tarihine kadar yürütülen Başlangıç Etki 

Değerlendirmesi 

• Kamuoyu görüşü alınma süreci 7 Mayıs tarihinde başlatıldı ve 30 
Temmuz 2020’ye kadar sürdü 

Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

. 
 

 

Savunuculuk Eylemleri 
Dosya hakkında raportör ve gölge raportörlerle yakın işbirliği 
içinde çalışma 

 

 

 

 

 

 
Yayınlayan: William Garcia/Ioana Blaj 

 
 

Sayfa 13 

• Yasa teklifi, 17 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı  

• AK teklifi müzakeresi: 19 Kasım 2021-17 Ocak 2022 

• 2023 yılının 2. çeyreğinde kabul edilmesi bekleniyor  

Çevreyi ve insan sağlığını korumak için atıkların güvenli ve 

sorumlu bir şekilde taşınmasını ve işlenmesini teşvik etmek. 
Güvenlik ilkelerinin uygulanmasını sağlarken, atıkların sınır 

ötesi sevkiyatına ilişkin idari yükü kolaylaştırmak için, 

Döngüsel Ekonomiye geçişin önündeki engelleri tespit 

etmek. 



 

Entegre su yönetimi – yer üstü ve yer altı kirleticilerin revize edilmiş 
listeleri  
 

Gizlidir  

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 
Etki 

değerlendirmesi 

 
Komisyon yayını 

2022’nin 3. çeyreği 

 

 
 
AP pozisyonu 

 

 

Konsey genel 

yaklaşımı 
 
 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 
 

 
 

Arkaplan 
 
Bu girişim, Komisyonun kimyasal kirlilik konusundaki bulgularını 

ve AB su direktifleri kapsamında öncelikli maddeler ve yeraltı suyu 
kirleticileri listelerini düzenli olarak gözden geçirme 

yükümlülüğünü ele almaktadır. Direktiflere göre, Komisyon altı 

yılda bir olmak üzere, bu kirletici listelerini düzenli olarak gözden 
geçirme yasal yükümlülüğü altındadır. 

 

Cefic, maddelerin (PFAS, BPA, ibuprofen, nonilfenol) revizyon 
dosyasına ilişkin Avrupa Komisyonu müzakere ve teknik çalışma 

gruplarına katkıda bulunur. 

 

Etki 
Yeşil Mutabakattan gelen AB girişimleri çerçevesinde (ör. Sıfır 

Kirlilik Hedefi, Sürdürülebilirlik Kimyasal Stratejisi, 8. EAP), 
maddelerin revizyonu, suyun kimyasal kirliliğinin azaltılmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 

Gidişat Savunuculuk Hedefleri: 
• Yol haritası müzakeresi: 23 Ekim-20 Kasım 2020 hazırlık aşamasında 

• Kamuoyu görüşü alınması: 26 Temmuz - 1 Kasım 2021 

• Komisyon önerisi: 2022’nin 3. çeyreği 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Savunuculuk Eylemleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yayınlayan: William Garcia/Ioana Blaj 

 

Sayfa 14 

TKSD Notu: 
8. EAP : 8. Çevre Eylem Programı 



 
 

AAQD (Çevre Hava Kalitesi Direktifi) incelemesi 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 

 
Etki değerlendirmesi 

12/16/2021 

 

Komisyon yayını  

2022’nin 3. ve 

4. çeyreği 

 
 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler: 

30/06/2023 
 

 
 

Arkaplan  
Temiz hava, sağlığımız ve çevrenin sağlığı için gereklidir. 

Bu amaçla AB, aşırı kirlilik konsantrasyonlarının oluşmasını 

önlemek için standartlar belirlemektedir. 

AB, Avrupa Yeşil Mutabakatının bir parçası olarak, Dünya 
Sağlık Örgütünün tavsiyeleriyle daha uyumlu hale getirmek 

için bu standartları revize ediyor. 
Ayrıca, bu alandaki AB kurallarının geçen yılki 

değerlendirmesinden (‘uygunluk kontrolü’) çıkarılan 

dersleri temel alarak, temiz hava için genel AB mevzuatını 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

Revizyonun, SO2, NO2 ve NOx, PM10, PM2.5, Pb, benzen 

ve CO için yeni emisyon hedefleri getirmesi bekleniyor. 

 

 

Etki 
Revize edilmiş Çevre Hava Kalitesi Direktifinin DSÖ’nün 

daha katı kılavuz değerlerine uygun hale getirildiği göz 
önünde alındığında revizyon, kimya endüstrisi, diğer 

endüstriler ve genel olarak toplum (ör. ulaşım ve ev ısıtması 

yoluyla) üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. 

 

 

Gidişat: 
COM kabulünün 2020 yılı 3. çeyreği planlanıyor. 

 

Parlamento (TBC): 

Önerinin, 31/12/2022 tarihinde Alınması Bekleniyor. 

Öngörülen Komite Müzakeresi 1. g: 31/12/2022  

Komitenin Değişiklikler için Öngördüğü Son Tarih 1. 

g: 31/12/2022 
 
Konsey: Öngörülen Görüşmeler: 31/03/2023 
 
Nihai Yasa: Öngörülen kabul: 30/06/2023 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
Çevre Hava Kalitesi Direktifini sağlamak 
 

IED, yönetilebilir kalır. Ayrıca, başka bir mevzuatla (ör, AB 
ETS Direktifi) çakışmasından kaçınılmalıdır. COM’un 

tehlikeye dayalı bir yaklaşım yerine riske dayalı bir yaklaşım 

uygulama anlayışını benimsemesi gerekir. Kirliliği 
azaltmanın Çapraz Medya Etkileri, faydalarından daha ağır 

basmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
Aralık 2021’de Kamuoyu Görüşü Alınma Sürecine Katılım 

 

 

 

 

  
Yayınlayan: Stefan Drees, sdr@cefic.be  

Önemli kurumsal tarihleri ekleyin – 

tarihler ileriye dönüktür ancak aynı 

zamanda tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

TKSD Notu: 
AAQD (EU Ambient Air Quality (AAQ) Directives (Directives 2008/50/EC and 

2004/107/EC) : AB Çevre-Ortam Hava Kalitesi (AAQ) Direktifi 



 

 

Seveso 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022  

 
Etki değerlendirmesi 

 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 
 
 
 

 
 

Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 

Arkaplan  
11 Aralık 2020 tarihli AB Yeşil Mutabakatı ile, iklim 

değişikliği, karbondan arındırma, döngüsellik ve sıfır 

kirlilikle ilgili çeşitli yönlerde kapsamlı eylem başlatıldı. 

COM, IED ve Seveso’yu daha uyumlu hale getirme 

seçeneklerini araştırıyor. 
 
 
 
 
 
 
 

Etki  
AB Yeşil Mutabakatının geniş kapsamı göz önüne 

alındığında, IED’nin revizyonu Seveso Direktifi ile daha 

yakın bağlar oluşturabilir. 

 
 

Gidişat  
Henüz tanımlanmış bir son tarih bulunmamaktadır. Üye 

Devletler, IED ve Seveso’nun daha geniş kapsamlı 

çakışmasına karşı çıkmaktadır. Sıfır Kirlilik Eylem Planı, 

çoğunlukla bu kavramı takip eder. Halihazırda, Seveso’nun 

revizyonu planlanmamıştır. 

 
 

Savunuculuk Hedefleri  
IED’nin yönetilebilir ve çoğunlukla Seveso’dan bağımsız 

kalmasını sağlayın. Cefic, Seveso ile DG ENV Uzman 

Grubunda yer almıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Savunuculuk Eylemleri  
Şuana dek bulunmamaktadır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yayınlayan: Stefan Drees, sdr@cefic.be 



 

 

Komisyon Hareketlilik Paketi 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 

Etki değerlendirmesi 

 

 

Komisyon  
yayını 

 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul  
31-07-2020 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

Arkaplan 
EC Hareketlilik Paketi, özellikle karayolu taşımacılığını 

hedef alan bir dizi yasal girişim içermektedir. Öneriler, 
karayolu yük taşımacılığı sektörünün (kamyon şoförleri) 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, karayolu taşımacılığı 

çalışanlarının kaydı, kabotaj kuralları, karayolu ücretleri 
ve kombine taşımacılık ile ilgilidir. 
 

 

Etki 

Paket, nakliye işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmeyi 

amaçlıyor. Ancak, idari ve operasyonel maliyet etkisi 

sınırlandırılmalıdır. Kombine taşımacılıkta (CT) kabotaj 
kurallarının uygulanması, CT maliyetini artırabilir ve 

malları demiryolundan karayoluna kaydırabilir (GHS:sera 
gazı emisyonu etkisi). 

 

 

Gidişat 
Direktifler 31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlandı. Yeni kurallar, aşağıdakiler için geçerlidir: 

• sürüş ve dinlenme saatleri: 20 Ağustos 2020’den itibaren 
• sürücülerin atanması: 21 Şubat 2022’den itibaren 

• Kabotaj kuralları: 21 Şubat 2022’den itibaren 
 

Şubat 2021: 

• Yeni kabotaj kurallarına ilişkin bir COM çalışması, 
kombine (demiryolu) taşımacılığında %8’lik bir azalma 

olduğunu, bu taşımacılığın karayoluna kaydırıldığını, 

bunun da emisyonları 400.000 ton CO2 arttığını 
göstermektedir. 

• Araçların 8 haftalık zorunlu geri dönüşüne ilişkin bir 

COM çalışması, karayolu emisyonlarında 2.9 milyon ton 
(karayolu taşımacılığının +%4.6’sı) artış olduğunu 

gösteriyor 

• Komiser Valean, EP ve EC’ni bu etkileri değerlendirme 
ve görüşlerini paylaşmaya çağırıyor.

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
• İdari yaptırımları önlemek 

• Karayolu taşımacılığı emisyonlarını azaltmak 

• Sürücü eksikliğine karşı önlemler 

• Kombine taşıma yöntemlerine yeterli destek ve 

yatırım. 
 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• TRAN Komitesine yazdığı mektubun ardından, 

Avrupa İş Dünyası aracılığıyla Komisyon Üyesi 

Valean'a bir mektup göndererek eylem çağrısında 

bulunma. 

• Özel görev komitesinin, sürücü eksikliği ve revize 

edilecek düzenlemeyi tanımlaması, pozisyon alma 

belgesi yazması ve DG MOVE ve TRAN Komitesini 

karşı savunuculuk yapma 

• Revizyon ağırlıkları ve kapsamları hakkında 

savunuculuk yapma (bkz. kombine taşımacılık) 

• Güvenli ve emniyetli kamyon park alanları için COM 

önerisine geribildirim sağlama. 
 

 
Add key institutional dates –  

 
 
 

 
Yayınlayan: Joost van Neerven, jvn@cefic.be 

Önemli kurumsal tarihleri ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda tamamlanmış eylemleri 

de yansıtır 

 



 
 

Akıllı ve Sürdürülebilir Hareketlilik Stratejisi – SQAS 2022 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 

Etki değerlendirmesi 

 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

Arkaplan  
Ulaştırma, Avrupa sera gazı emisyonlarının %27’sini temsil 

ediyor ve bu emisyonlar 1990 göre %26 arttı. Strateji, 

ulaştırmadan kaynaklanan emisyonları 2050’ye kadar %90 
azaltmak, ulaştırma sistemini dijitalleştirmek ve 

otomatikleştirmek ve Ortak Pazarı güçlendirmek için net bir 

politika çerçevesi belirlemeyi amaçlıyor.  

 

 

 

Etki 
Önerilen eylemler, ulaştırma sistemini kökünden 
değiştirecektir. Yük taşımacılığı, düşük emisyonlu 

alternatiflerine kaydırılacak. Ancak, demiryolu gibi 

alternatif yollar güvenilir ve rekabetçi değildir. Çok modlu 

altyapının kullanılabilirliği, kapasitesi ve esnekliği, gerekli 

mod geçişini karşılamak için yeterli değildir. 

 

‘Kullanıcı öder, kirleten öder’ ilkesi, kimyasal taşıma 

maliyetlerini yılda 15 milyar € etkileyebilir. 

 

Gidişat 
• Aralık 2020: Akıllı ve Sürdürülebilir Hareketlilik 

Stratejisi, 10 amiral gemisi ve 82 düzenleyici ve 

düzenleyici olmayan eylem ile bağlantı kurdu. 
• Cefic taşımacılık ve lojistik tarafından takip edilen belirli 

eylemler: 

• TEN-T kılavuzlarının revizyonu 
• kombine taşımacılık direktifinin revizyonu 

• Demiryolu koridoru yönetmeliğinin revizyonu 

• ağırlıklar ve boyutlar direktifinin revizyonu 
• emisyon ölçümüne ilişkin AB çerçevesi 

• eFTI düzenlemesi ve koridor veri paylaşımı 

• Ocak 2022’de başlatılan SQAS anketinin revizyonu 
şunları içerir: 

• Emisyon ölçümü ve yönetimine ilişkin Cefic 

yönergeleri (GLEC Modül 5) 
• Dijitalleşme pozisyonu (eFTI ve veri paylaşımı) 

• OCS ile uyumlu olarak plastik pelet dökülmeleri ve 
kayıplarının önlenmesi 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
• Daha kesin yük taşımacılığı stratejisi 

• Taşımacılık emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması 

için standardizasyon 

• Düşük emisyonlu altyapı kullanılabilirliği, rekabetçi ve 

güvenilir hizmetler (demiryolu, mavna) 

• Ana kolaylaştırıcı olarak yenilik, dijitalleşme ve 

otomasyon 

• Taşıma vergilendirmesi çok modlu optimizasyon 

üzerinde geçerli olamaz 

• Pelet kaybı, emisyon yönetimi,... 
 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• SQAS 2022’yi, Cefic’in emisyon yönetimi, dijitalleşme 

ve çevre korumaya ilişkin AB hedeflerini uygulamaya 
yönelik araç olarak sunma. Tarafsızlığa ve SQAS’ın 

yüksek niteliğine odaklanma. 

• DG MOVE: emisyon yönetimi 
•  DG ENVI : plastik pelet kayıpları ve emisyon yönetimi 

• Fransa, İspanya,... : plastik pelet kayıpları 

• STK'lar: Fidra, Fauna ve Flora,... 

 

 
Önemli kurumsal tarihleri ekleyin 

– tarihler ileriye dönüktür ancak 

aynı zamanda tamamlanmış 

eylemleri de yansıtır

 
 
 

 
Yayınlayan: Joost Naessens/Victor Trapani  

jna@cefic.be/vtr@cefic.be 



 

Avrupa kimyasal taşımacılığı emisyon ölçümü (AB Emisyon Ölçümü) 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 

 
Etki değerlendirmesi 

 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 
 

 
Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 
Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 
 

 
 

 

Arkaplan  
AB Komisyonuna göre, bir teslimatı organize eden 

nakliyeciler/lojistik işletmecileri çevresel ayak izini 

yeterince dikkate almıyor. Bunun nedeni kısmen, mevcut 

alternatifler de dahil olmak üzere bu konuda onlara doğru 
bilgilerin verilmemesidir. İşletmeler, çevresel ayak izi 

hakkında yeterli bilgi ile daha sürdürülebilir teslimat ve 

nakliye seçimleri yapma yetkisine sahip olacaktır. 

 

 

Etki 
Ulaştırma kaynaklı CO2 emisyonları yönetmeliğine uygun 
hareket edebilmek için bir emisyon referans değeri 

oluşturma, ölçme ve raporlama, şirketlerimiz için kilit 

süreçlerdir. 

 

 

 

Gidişat 
Komisyon, Akıllı ve Sürdürülebilir hareketlilik stratejisinin 
bir parçası olarak, ulaştırma ve lojistik kaynaklı sera gazı 

emisyonlarının küresel standartlar temelinden uyumlu 

ölçümü için bir Avrupa çerçevesi hazırlamayı planlıyor. 
• 2022’nin 4. çeyreğinde öneri bekleniyor 

• 2022’nin ilk çeyreğinde başlatılan 12 haftalık kamuoyu 

görüşü alınma süreci 
• Hedeflenen paydaş müzakeresi 2022’nin 1. dönemi 

 
Cefic, SFC ile işbirliği içinde GLEC çerçevesini test etti ve 

AB kimyasal taşımacılığı için emisyon ölçümü standartlarını 

içeren Modül 5’i yayınladı. 
 

Cefic’in güvenlik ve kalite değerlendirme planı olan SQAS, 

bu emisyon ölçümü standartlarını yansıtacak şekilde revize 
edilmiştir.

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
Kimyasal taşımacılığı kaynaklı emisyonun ölçümü çerçevesi 
(boru hattı nakliyesi, yük faktörleri, temizlik, SWAPlar…)  

Taşımacılık kaynaklı emisyon ile ilgili düzenlenin benzerini 

yapmak ve savunmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Nakliye ve lojistik hesaplamasına ilişkin Cefic kılavuzunu 

güncelleme (2011 tarihli) 

• Emisyon ölçümü hakkındaki AB çerçevesine uyum 
sağlamak için sonuçların Komisyon ile paylaşılması ve 

tartışılması 

• Kamuoyu görüşü alınması ve planlanan istişare 
süreçlerine katılım 

 
 

 
 
 

 
Yayınlayan: Joost Naessens, jna@cefic.be 

 
Önemli kurumsal tarihleri ekleyin – 

tarihler ileriye dönüktür ancak aynı 

zamanda tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 



 

Demiryolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı koridorları (TEN-T ağı revizyonu dahil) 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 

 
Etki değerlendirmesi 

 

 
Komisyon  
yayını  
14 Ara 2021 

 
AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 

 

Arkaplan  
AB, alternatif modlara (demiryolu ve iç su yolları) önemli 

düzeyde bir geçiş ile yük taşımacılığını karbondan 

arındırmak istiyor. Hedef: demiryolu taşımacılığı trafiğini 
2030 yılına kadar %50 artırmak ve 2050 yılına kadar ikiye 

katlamak. Güvenilir ve rekabetçi demiryolu taşımacılığı 

hizmetleri, kimya endüstrisinin tedarik zinciri 
operasyonlarını sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için 

çok önemlidir. 
 

 

 

 

Etki 
Kimya endüstrisi, demiryolu taşımacılığından çok 
etkilenmektedir, ancak karayolu taşımacılığına kıyasla 

güvenilirlik ve rekabet gücü eksiktir. İlgili yönetmeliğin 

revize edilmesi, gelecekteki taşıma modu değişim 
potansiyeli için çok önemli olacaktır. 

 

 

Gidişat 
• Demiryolu Taşımacılığı Koridorları Hakkındaki 

913/2010 sayılı Yönetmeliğin Revizyonu: 

• Kamuoyu görüşü alınması (Ocak 2019) 
• Sonuçlar tartışıldı SERAC RFC (Haziran 2020) 

• TEN-T yönergelerinin gözden geçirilmesi : 

kamuoyu görüşü alınması Mayıs 2021 
• Aralık 2021’de yayınlanan Demiryolu yük koridoru 

yönergelerinin revizyonu da dahil olmak üzere TEN-T 

yönergelerinin revizyonuna ilişkin komisyon önerisi. 19 
Nisan 2022’ye kadar devam eden geri bildirim çağrısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
• Demiryolu taşımacılığının güvenilirliği ve verimliliğinde 

büyük artış. Tek tip dakiklik kilit performans 

göstergelerini (KPIlar), uygulamaya koymak. 

• Çok modlu ulaştırma optimizasyonu ve daha yüksek 
ağırlık sınırlarına olanak sağlamak için, altyapının 

kullanılabilirliği ve kapasitesini arttırmak. 

• Sınır ötesi birlikte çalışabilirliğin iyileştirme 
• Demiryolu taşımacılığı koridorlarının güçlendirilmesi: 

tren yolu planlaması, kaza yönetimi, iş koordinasyonu 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• demiryolu taşımacılığı ve demiryolu koridorları 

pozisyonu: iletişimi sürdürme 

• TEN-T/RFC önerisi pozisyonu. 

• TEN-T /RFC öneri geri bildirim talebine yanıt verme. 
• TRAN Komitesi iletişimi için diğer kuruluşlarla (UIRR, 

ESC) birlikte çalışma. 

 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
 

 
Yayınlayan: Joost Naessens, jna@cefic.be 



 

Avrupa Münferit Vagon Yük taşımacılığı (SWT) 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 

 
Etki değerlendirmesi 

 

 
Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 
 

 

 

Arkaplan 
Sürdürülebilir ve etkili bir ulaştırma sistemine geçiş, 

Münferit Vagon yük taşımacılığı da dahil olmak üzere her 

türlü demiryolu operasyonu ihtiyacını karşılayan yüksek 
performanslı, verimli ve sürdürülebilir bir temel demiryolu 

yük sistemi ile desteklenmelidir. Münferit Vagon yükü 

operasyonlarının yeniden yapılandırılması, Münferit Vagon 
yükü hizmetini desteklememiş ve Münferit Vagon yükü 

hacimlerinde daha fazla düşüşe neden olmuştur. 

 

 

 

Etki 
Münferit Vagon yükü, kimya endüstrisinin toplam 

demiryolu yük hacminin %50’sinden fazlasını temsil eder ve 

kimyasal üreticileri lojistik ağlarının ayrılmaz bir parçasıdır: 

hammadde tedarikinin yanı sıra, bitmiş ürünlerin 

müşterilerine dağıtımı için. 

 

 

Gidişat 
• Mayıs 2020: Görüş belgesi, Komisyon ile tartışıldı. 

• Eylül 2020: sorunlarımızı dile getirmek ve yetkililer ile 
demiryolu paydaşlarından beklenen eylemleri 

detaylandırmak için Anvers ana manevra istasyonuna 

sanal ziyaret 
• 2021, “Demiryolu Yılı” ilan edildi. Komisyon 

etkinlikler düzenleyecek ve ilgili tüm paydaşlarla 

Cefic’in pozisyonunu tartışma fırsatı yaratacak. 
• Beklenen yük taşıma hizmeti yükümlülüklerine ilişkin 

AB yönergeleri (2023): tarafsız Münferit Vagon yükü 
manevra ve son etap operasyonları 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
• İlk ve son etap Münferit Vagon yük altyapısının bağımsız 

tedariki ve yönetimi 
• İlk ve son etap münferit vagon yük operasyonlarının, uzun 

mesafeli tren operasyonlarının tedarikinden tamamen 

ayrılması 
• Münferit Vagon yük operasyonlarını tamamen 

dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Görüş belgesi onaylanır ve DG MOVE ile paylaşılır. 

• Ulusal birliklerle, ulusal düzeyde savunuculuk planları 
hazırlanır. NL, F, DE ve B’de devam eden faaliyetler. 

 

 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
 

 
Yayınlayan: Joost Naessens, jna@cefic.be 



 

Kombine Taşımacılık Direktifi Revizyonu 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 

 
Etki değerlendirmesi 

 

 
Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 

Arkaplan 
Avrupa Birliğinin, iklim hedeflerine ulaşması için, 2050 

yılına kadar taşımacılık sektöründeki sera gazı emisyonlarını 

%90 azaltması gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, 
günümüzde karayoluyla taşınan ülke içi yüklerin %75’inin 

önemli bir bölümünün, demiryoluna ve iç su yollarına 

kaydırılması gerektiğini belirtti. Kombine Taşımacılık 
Direktifi, intermodal yük taşımacılığını destekleyen en 

önemli Birlik yasal aracıdır. 
 

 

Etki 
Kombine taşımacılık direktifinin revizyonu, sektörümüzü 
taşımacılığı daha düşük emisyonlu taşımacılık yollarına 

(demiryolu, iç su yolları ve kısa deniz taşımacılığı) 
kaydırmaya, böylece karbon emisyonlarını ve ulaşım 

sektörünün diğer olumsuz dışsallıklarını azaltmaya teşvik 

etmelidir. 
 

Aynı zamanda, Kombine Taşımacılık alternatifleri karayolu 

taşımacılığına nazaran güvenilir ve rekabetçi olmalıdır.

 

 

 

Gidişat 
• Başlangıç Etki Değerlendirmesi, Ağustos 2021’de 

başlatıldı. 

• Kamuoyu görüşünün alınmasının 2022’nin 3. 
çeyreğinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 

• Komisyon önerisi yayının 2023’ün 1. çeyreğinde 

olması öngörülüyor. 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
Kombine Taşımacılığı kimyasal üreticilerinin ilk tercihi 

yapmak için ana eylem alanları: 

• Her zaman son müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya 

odaklanacak Kombine Taşımacılık hizmetleri sunmak 
• Kombine Taşımacılığın karayolu taşımacılığına göre 

rekabetçi olması, 

• ana ayakların güvenilir ve verimli bir şekilde 
uygulanmasını sağlama kapasitesinin yanı sıra, demir 

yoluna erişim için yeterli ağ altyapısı yapısı 

• Kombine taşımacılık zincirlerinin uçtan uca tamamen 
dijitalleştirilmesi, böylece sorunsuz bilgi alışverişinin ve 

operasyonel yürütmenin optimizasyonun sağlanması 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
Ocak 2022: Müzakere belgesi - Kombine Taşımacılığı 

güçlendirmek için Cefic gerekleri ve tavsiyeleri (yayınlandı) 
2022’nin 1. ve 2. çeyreği: 

- belgeyi DG MOVE ile paylaşma ve müzakere etme 

- Kombine taşımacılık sektörü ile görüş alışverişi (UIRR, 
Hupac, ESC, ..) 

- Kamuoyu görüşü alınması (tbc) 

 

 
Önemli kurumsal tarihleri ekleyin 

– tarihler ileriye dönüktür ancak 

aynı zamanda tamamlanmış 

eylemleri de yansıtır   Yayınlayan: Joost Naessens/Joost van Neerven 

jna@cefic.be/jvn@cefic.be 

 



 

Ağırlık ve Boyutlar Revizyonu 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 

 
Etki  
değerlendirmesi 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 
 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 
Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 
 

 
Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 
 

 
 

 

Arkaplan  
Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek, 

Komisyonun en önemli siyasi önceliklerinden biridir 

(Avrupa Yeşil Mutabakatı). Taşımacılık sektöründen 
kaynaklanan sera gazı emisyonları, AB’nin toplam 

emisyonlarının dörtte birini temsil ediyor. 

 
Karayolu taşımacılığı, taşımacılıktan kaynaklanan 

emisyonların yaklaşık %72’sinden sorumludur ve %26’sı 

kamyonlar gibi ağır iş araçlarından kaynaklanmaktadır. 
Ticari araçların ağırlıkları ve boyutlarına ilişkin yürürlükteki 

kurallar, Komisyonun tek pazarın tam potansiyeline ulaşma 

ve taşımacılıktan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 
önemli ölçüde azaltma taahhütleriyle uyumlu olmalıdır. 
 

Etki 
Ağırlıklar ve boyutların revizyonu: 

• karayolu taşımacılığının verimliliğinin arttırmalı ve 

emisyon yoğunluğunu azaltmalı 

• intermodal taşımacılık potansiyelini arttırmalı 
• sürücülerin verimliliğini arttırmalı ve sürücü 

eksikliğinin etkisini azaltmalı 

 

 

Gidişat 
AB Komisyonu, akıllı sürdürülebilir hareketlilik stratejisinin 

bir parçası olarak ağırlık ve boyutlar direktifini gözden 

geçirme niyetini duyurdu. Bu revizyon, kombine taşımacılık 

direktifinin revizyonu ile bağlantılıdır. 
• Komisyon, kanıt çağrısını Şubat 2022’de başlattı. Cefic, 

bu revizyonu destekleyen ilk geri bildirimi paylaştı. 

• Komisyon önerisinin 2023’ün 1. çeyreğinde yapılması 
öngörülüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
₋ Sınır geçişi için mevcut 40 tonluk ağırlık 

sınırlamasını değiştirmek 

₋ TEN-T kapsamlı ağı boyunca maksimum ağırlık, 
tüm ülkelerde 44 tona yükseltilmelidir. 

₋ Intermodal taşımacılık operasyonlarında azami 

ağırlık, 48/50 tona çıkarılmalıdır 
₋ Düşük ve sıfır emisyonlu araçlar için ek ağırlık ve 

boyut kredileri hesaplanmalıdır. 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Girişimin başlatılmasıyla ilgili olarak paylaşılan 

ilk geri bildirim 
• Ağırlık ve boyut konusunda özel görev komitesi 

başlatma 

• ESC, UIRR, IRU ile işbirliği yapma. 
• 2022’nin 2. çeyreği: görüş belgesi 

• 2022’nin 2. ve 3. çeyreği: kamuoyu görüşü 

alınmasına ilişkin geribildirim 

 

 

 
 
 

 
Yayınlayan: Joost Naessens/Joost van Neerven  

jna@cefic.be/jvn@cefic.be Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 



 

Yük taşımacılığı bilgilerinin dijitalleştirilmesi (eFTI – koridor verileri paylaşımı) 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 

Etki değerlendirmesi 
 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 
 

 
Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 
 

 

Kabul  
24-08-2020 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler  

Şubat 2023 

 
 

Arkaplan 
Kağıt belgelerin kullanılması, lojistik operatörleri, endüstri 

ve yetkililer için ciddi bir idari yük ve ek maliyet getirir. AB, 

Birlik düzeyinde yetkili makamların mevzuatın gerektirdiği 
ilgili yük taşımacılığı bilgilerini elektronik olarak kabul 

etmesini şart koşan yasal bir çerçeve tanımlamak istiyor. 
 

 

 

 

Etki 
Kimyasal lojistik, kimyasal ürünlerin yüklenmesi 
(boşaltılması) ve taşınmasından önce, bunlar sırasında ve 

sonrasında yoğun kontroller ve denetimler gerektiren yüksek 

düzeyde düzenlemelere tabidir. Dijitalleşme verimlilik, 
güvenlik ve uyumluluğu arttırmakla kalmayacak, aynı 

zamanda yetki denetimi ve yaptırımını da artıracaktır. 

 

 

Gidişat 
• eFTI Yönetmeliği Ağustos 2020’de kabul edildi ve 24 

Ağustos 2024’te geçerli olacaktır. 2022’de lojistik 

koridorları veri paylaşımına ilişkin kuralların 
uygulanması bekleniyor. 

• Veri kümeleri/alt kümeler, platform erişimi, platform 

gereklilikleri ve hizmet sağlayıcılarla ilgili eFTI 
tarafından devredilen ve uygulanan eylemlere girdi 

hazırlamak için kullanılacak Dijital Taşımacılık ve 

Lojistik Forumu (DTLF) (Şubat 2023’e kadar). 
- Eylül 2021: veri setlerinin ilk taslağı revize edildi 

ve Cefic geri bildirimi paylaşıldı 

- Aralık-Mart 2021: revizyon için ikinci veri 
kümeleri taslağı 

- Tehlikeli mallar ve atık sevkiyatları için veri 

gereklilikleri halen tartışılmaktadır. 
- Yetkilendirilmiş eylem uzman grubu göreve 

başladı 

- Mart 2022’de uygulama yasa uzman komitesi 
göreve başladı 

• DTLF, ayrıca güvenilir ve güvenli yük lojistiği veri 

paylaşımına ilişkin el kitabı hazırlıyor 
- Cefic tarafından paylaşılan ve gözden geçirilen 

nihai ara el kitabı 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
• Veri yönetişimi: veri güvenliği, bütünlüğü ve sahipliğini 

sağlamak 

• Teknolojiden bağımsız hizmetler sağlamak: BT hizmet 
sağlayıcılarının özgür seçimi ve teknik çözümlerin 

birlikte çalışabilirliği. 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Süreç ve veri standartlarının geliştirilmesini desteklemek 

için revize edilmiş NoE dijitalleştirme sorumluluğu 
• Dijital işbirliği ve veri paylaşımı konusunda DG MOVE 

ile ortak pozisyon. 

• DG MOVE ve iş temsilcileri (Cefic, ESC, IWT, IRU, ...) 
ile planlı fikir alışverişi ve daha fazla iş oryantasyonu için 

planlı çağrı. 

• DTLF Alt Grubu 1 aracılığıyla eFTI DA ve IA’ya giriş 
• DTLF Alt Grubu 2 aracılığıyla koridor veri paylaşımı 

kurallarına giriş 

 
 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı 

zamanda tamamlanmış 

eylemleri de yansıtır

 
 

 
Yayınlayan: Joost Naessens, jna@cefic.be 



 

2010 HNS Sözleşmesi 
 

Gizlidir 

Güncelleme: Nisan 2022 
 
 

 
Etki değerlendirmesi 

 

 
Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 
 

 
 

 

Arkaplan:  
2010 HNS Sözleşmesi, Denizde Zararlı ve Tehlikeli 

Maddeler (HNS) ile ilgili olaylardan kaynaklanan, kişilere 
ve mülklere verilen zararlar, bunların temizliği, eski haline 

getirme ve ekonomik kayıplar konusunda katılımcı 

Devletlere etkin bir tazmin sağlar. 
 

2 kademeli bir sistemdir: 1. Kademe, donatan sigortası 

yoluyla maks. 100 milyon SDR (özel çekme hakları) 

(paketlenmiş için 115 milyon SDR), 2. Kademe, HNS 
Sözleşmesi Fonu ile maks. 250 milyon SDR'ye kadar 

tazminatı kapsar. 
 

Etki 
4 hesap oluşturulur: genel hesap, petrol hesabı, LNG hesabı 
ve LPG hesabı. Bir olay durumunda, ilgili hesaptaki deniz 

yoluyla taşınan dökme malların alıcıları, 2. Kademeye 

giren maliyetleri tazmin etmek zorunda kalacaktır. Bu, her 
üye devlette alınan dökme sıvı ve katı HNS ürünlerinin 

şirket tarafından zorunlu yıllık raporlamasına dayanacaktır. 

 

 

 

Gidişat 
• 2010 HNS Sözleşmesi, en az 2 milyon gros tonaj birimli 

4 devlet ve genel hesabın iştirak yükü en az 40 milyon 

ton olduğu, 12 Devlet tarafından onaylandığında 

yürürlüğe girecektir. Şu anda 6 Devlet onayladı: Güney 
Afrika, Kanada, Danimarka, Norveç ve Türkiye. 

• AB Konseyi 2017’de, AB’ye Üye Devletlerin onay 

belgelerini mümkünse 6 Mayıs 2021’e kadar sunmaları 
için gerekli adımlarına karar verdi. 

• DG MOVE, IOPC Fonu, ECSA ve bazı ülkeler dahil 

olmak üzere, çeşitli paydaşlarla bir pozisyon taslağı 
hazırlandı ve paylaşıldı 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
• AB ile ortak çalışmaya dayalı onay ve uygulama 

isteğiyle, hareket alanını güvenceye alma. 

• Uyumlaştırılmış kapsam ve raporlama kriterleri 

• yürürlüğe girdikten sonra takip: 
• paketlenmiş mal kazaları için dökme mal alıcıları 

tarafından tazminat 

• donatan yükümlülüğü yetersiz olduğunda, mevcut 
olmadığında veya geri ödemeden muaf olduğunda 

tazminat 

• İyileştirilmiş HNS bulma aracı 
• Şirketlerle iletişimde yer almak 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• kriterler ve kapsam üzerinde işbirliği ve uyum talep etmek 

için üye devletlerle yakın ilişki kurma 
• IOPC Fonu genel kurulunda görüş paylaşımı 

• Ortak eylemde DG MOVE ile çalışma 

• Onları HNS Tazminatı kapsamına alacak olan, plastik 
pelet sınıflandırılmasını takip etme,. 

 

 
 

 

 

Önemli kurumsal tarihleri ekleyin – 

tarihler ileriye dönüktür ancak aynı 

zamanda tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
 

 
Yayınlayan: Joost Naessens, jna@cefic.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İnovasyon 

 
 

 

kimyasallar için Stratejik 

Ar-İn ajandası bekleniyor 

 
 
 
 
 
 
 

 

GİZLİDİR 

 
Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, AISBL – Rue Belliard, 40 - 1040 Brüksel – Belçika - Şeffaflık Kaydı no 64879142323-90 



 

 

Biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir ve gübreleşebilir plastikler politika çerçevesi 
 

Gizlidir 
 
Güncelleme: Nisan 2022  

 
Etki değerlendirmesi 

 

 
Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan  
AB Komisyonu, Döngüsel Ekonomi Eylem Planının bir 

parçası olarak, biyobazlı (BBP), biyolojik olarak 

parçalanabilir ve gübreleşebilir (BDCP) plastikler için bir 
politika çerçevesi geliştirmeyi planlıyor. Politika çerçevesi, 

Komisyonun karbon nötr ve döngüsel ekonomi konusundaki 

taahhütlerini yerine getirmek için biyobazlı, biyolojik olarak 
parçalanabilir ve gübreleşebilir plastiklerin oynayabileceği 

rolleri netleştirmeyi amaçlayan bir Tebliğ şeklini almalıdır. 
 

 

 

 

Etki 
Avrupa’daki BBP ve BDCP pazar fırsatları, Politika 
çerçevesine bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir 

(kullanımı kısıtlama/sınırlamaktan kullanımı 

genişletme/teşvik etmeye kadar). Ayrıca ürünlerin 
ölçülmesi, test edilmesi ve etiketlenmesi ile ilgili 

yükümlülükler doğurabilir. 

 

 

Gidişat 
• Eylül 2021’de bir yol haritası yayınlandı. Alınan geri 

bildirime göre (Cefic katkıda bulunmadı), bazı 

paydaşlar bölünmüş bir yaklaşımı tercih ettiklerini ifade 

ettiler (bir yanda BBP için, diğer yanda BDCP için. 
• Biyoekonomi NoE, BBP’nin BDCP ile tamamen aynı 

şekilde ele alınmayacağı gerçeğini kabul ederek, 
ayrılmış pozisyonlar üzerinde çalışmaya karar verdi. 

• Şubat 2022’de bir çevrimiçi paydaş istişaresi başlattı ve 

bu istişare 15 Mart 2022 tarihinde sona erdi. Cefic, iki 
görüş belgesinin unsurlarına dayanarak ve Avrupa 

Plastikleri (ve muhtemelen Avrupa Biyoplastikleri) ile 

istişareden sonra katkı sağlamayı planlıyor. 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
Daha döngüsel bir plastik değer zincirine katkıda 

bulunmayı taahhüt ederken, biyobazlı ve biyolojik olarak 

parçalanabilir ve gübreleşebilir plastikler için orantısız ve 

külfetli kısıtlamalardan kaçınmak. 

Biyobazlı, biyolojik olarak parçalanabilir ve gübreleşebilir 

plastikler için pazar fırsatları yaratacak bir politika 

çerçevesi hedeflemek. 
 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Eylemleri 
Eylemler ileriye dönük olmalıdır 

• Belgeyi biyo-bazlı plastiklere konumlandırma 

• Belgeyi biyolojik olarak parçalanabilir ve 

gübreleşebilir plastiklere konumlandırmak 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yayınlayan: Bernard de Galembert, bdg@cefic.be 



 

 

Kimyasal Geridönüşüm – Ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi 
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme: Nisan 2022  

 
Etki 

değerlendirmesi 

Hazırlık aşamasında 

 

Komisyon yayını 20 

Temmuz 2022 için 

planlandı 

 
 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 

 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan: Avrupa Komisyonu tarafından Mart 2020’de 
sunulan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Avrupa 

ekonomisini daha döngüsel hale getirmek amacıyla AB’nin 

atık mevzuatını gözden geçirmek için çeşitli eylemler 
planlar. Ana dosya, ambalajlama ve ambalaj atıklarının 

işlenmesi hedefleri ve gerekliliklerini belirleyen Ambalaj ve 

Ambalaj Atıkları Direktifidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etki: Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi, özellikle geri 

dönüştürülmüş içerikle ilgili hedefler olmak üzere, kimyasal 
geri dönüşüm için önemli etkileri olabilecek hedefler 

belirleyecek ve hesaplama yöntemlerini kabul edecektir. 

Ana hedeflerden biri, geri dönüştürülmüş plastikler için bir 
kütle dengesi gözetim zincirinin dahil edilmesidir.

 

 

Gidişat 
Gidişatın anlık görüntüsü – savunuculuk eylemleriyle 
bağlantılı olmalıdır 

• Avrupa Komisyonu, 2020 yazında bir yol haritası 

istişaresi ve Ocak 2021’e kadar kamuoyu görüşü alma 
süreci yürüttü. 

• Bu revizyondan sorumlu olan DG ENV B3, bir etki 

değerlendirmesi çalışmaları yürütmek üzere 
Eunomia’yı görevlendirdi 

• Cefic, yaklaşan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi 

önerisine özel bir bakış açısıyla, kimyasal geri dönüşüm 
konusundaki görüş belgesini güncelledi. 

• Etki değerlendirmesinin Nisan 2022’de Denetim 

Kuruluna sunulması planlanmaktadır. 
• Dosyanın Parlamento ve Konseye sunulacağı 20 

Temmuz 2022’de, revizyon önerisinin sunulması 

bekleniyor. 
 

 

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi, kimyasal geri 
dönüşüm için en yakın dosyadır. Büyük önem taşıyan diğer 

dosyalar arasında Atık Çerçeve Direktifi, Ömrünü 

Tamamlamış Araçlar, Tek Kullanımlık Plastiklerin 
Uygulama Yasası, Atık Sevkiyatı Yönetmeliği, gıda ile temas 

eden malzemelerdeki geri dönüştürülmüş içeriğe ilişkin 

Komisyon Yönetmeliği yer almaktadır.

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
Kimyasal geri dönüşümü, ayrıca endüstrinin çabalarını 

göstererek, Üye Devletlerin geri dönüşüm hedeflerine 
ulaşmasına katkıda bulunabilecek iyi hazırlanmış bir teknoloji 

olarak konumlandırmak. 

Atık yöneliminden kaynak yönelimine geçen ve aşağıdakileri 
de içeren bir yasal çerçeve: 

• Bir gözetim zinciri kütle dengesi yaklaşımının 

kullanımını kabul eden, geri dönüştürülmüş içeriğin 
hesaplanması 

• Atık ve ürün düzenlemelerinin bir arada bulunmasından 
kaynaklanan kopukluk, karmaşıklık ve yaklaşım 

tutarsızlıklarını çözmek 

 

Savunuculuk Eylemleri 
Eylemler ileriye dönük olmalıdır 

• Cefic, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi revizyonuna 

ilişkin farklı politika seçenekleriyle ilgili olarak 
Eunomia’ya girdi sağlayan bir paydaş olmuştur. 

• Cefic, ilgili Komisyon servisi ile sürekli temas halindedir. 

• Kimyasal geri dönüşümle ilgili güncellenmiş görüş 
belgesinin kabulünden sonra Cefic, belgeyi Komisyon, 

Parlamento ve Daimi Temsilciliklerdeki Ambalaj ve 

Ambalaj Atıkları Direktifi konusunda kilit karar vericiler 
de dahil olmak üzere, en alakalı paydaşlara sunacaktır. 

• Cefic, öneri sunulduktan sonra Parlamento ve Konseye 

karşı etkin bir savunuculuk görüşüyle de, gelişmeleri 
yakından takip eder. 

 
Yayınlayan: Henk Pool, hpo@cefic.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program Konsey Ürün 

Yönetimi (PCPS) 
 
 
 
 
 
 
 

GİZLİDİR 
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Temel Kullanımlar 
 
GİZLİDİR  

Güncelleme: Nisan 2022 

 
Etki  
değerlendirmesi 

 

Komisyon  
yayını 

 

 

 

AP pozisyonu 

 

 

Konsey genel 

yaklaşımı 

 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 
 

 

Arkaplan: 
Komisyon, Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejine göre, en 

zararlı kimyasalların kullanımını yalnızca temel kullanımlarla 
sınırlamayı hedeflemektedir. Kavram, REACH veya sektör 

mevzuatı kapsamında genel kısıtlamaların (tehlikeye dayalı, 

varsayılan yasaklar) getirilmesiyle yakından ilişkilidir. Bu siyasi 
hedef, Konsey, bireysel Üye Devletler ve AB Parlamentosu 

tarafından tam olarak desteklenmektedir. 

Bu hedefin nasıl mevzuata dönüştürüleceği ve uygulamada nasıl 
hayata geçirileceği henüz tanımlanmamıştır. Komisyon, 2022’de 

konuya netlik getirmeye çalışıyor. Kavram, sektörel mevzuatta da 

uygulanan REACH yetkilendirme ve kısıtlamasına entegre 
edilecek. 

 

Etki: 
En kötü durum senaryosunda ‘’temel kullanım’’ kavramı, 
maddeye özgü risklere bakılmaksızın, gereksiz görülen bir 

kullanımın varsayılan olarak yasaklanacağı aşırı basitleştirilmiş 

(politik) bir karar öncesi yaklaşıma yol açar. Bu, düzenleyici 

kimyasalların büyük ölçüde, normatif değerlendirme ve sübjektif 

yargı unsurları da dahil olmak üzere siyasi kararlarla 

yönlendirileceği, “yüksek düzeyde kısıtlayıcı” bir mevzuat 
ortamına yol açacaktır. 

Aksine, temel kullanım kavramı iyi tanımlanmış ve uygulanmışsa, 
yasak veya kısıtlamaya tabi bir kimyasalın kullanımına devam 

edilip edilmeyeceğini değerlendirmek için tamamlayıcı bir araç 

haline gelebilir. 

 

 

 

 

Gidişat: 
Avrupa Komisyonu: Yasa öncesi aşama  
Komisyon, 2021’in 3. çeyreği için bir destekleyici 

politika çalışması başlattı. Mart 2022’nin başlarında bir 

paydaş çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay, yeni kavramla 
ilgili birçok zorluğu ortaya çıkardı, ancak Komisyon 

bunu REACH, gıda ile temas eden malzemeler, kozmetik 

yönetmeliği ve oyuncaklar yönetmeliğinde uygulamaya 
kararlı. Neyin temel olacağına nasıl karar verileceği, bu 

değerlendirmeyi kimin yapacağı, mevzuata nasıl entegre 

edileceği gibi pek çok pratik sorunun cevaplanması 
gerekiyor. Düzenlemenin basitleştirilmesi açısından tüm 

kavramın faydaları belirsizliğini koruyor. 

 

Avrupa Parlamentosu: 

CSS hakkındaki Temmuz 2020 tarihli AP Kararı, 

yaklaşımı desteklemektedir. AP, politika müzakeresine 
katılımına devam etmeyi planlıyor 

 

Avrupa Konseyi: 
AB Konseyi, PT Başkanlığı altında CSS ile ilgili alınmış 

Mart 2021 Kararlarında, 'temel kullanımlar' kavramının, 

Kimyasallar Stratejisinin uygulanmasında, gereksiz 
gecikme olmadan operasyonel hale getirilmesi için 

öncelikli olarak dikkat edilecek kilit bir unsur olduğunu 

vurguladı. Üye Devletler, kimyasallar konusunda karar 
almayı desteklemek için daha pragmatik bir yaklaşım 

tercih edebilir. 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
• “Temel Kullanımlar” kavramını, aşağıda belirtilen şekilde 

REACH kapsamına almak: 

- genel CSS ile uyumludur ve karar almayı kolaylaştırır; 

- bilimsel değerlendirmeyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve 

yalnızca kabul edilemez bir risk belirlendiğinde/yeterli 

kontroller garanti edilemediğinde uygulanır; 

- daha fazla gecikmeye yol açmaz; 

- tanımlanan risklere karşı şeffaf, orantılı ve öngörülebilirdir. 

• Temel Kullanımlara ilişkin kararların, siyasi açından hesap 

verebilir bir organ tarafından alındığından, karar almanın 

şeffaf olduğundan ve farklı paydaşları içerdiğinden emin 

olmak. 

 

 

Savunuculuk Eylemleri: 
• Aşağıdakilere bağlantılar dahil olmak üzere, temel kullanım 

hakkında özel web sayfası oluşturulmuştur: 

• temel kullanım değerlendirmesinin REACH kapsamında 
nasıl sunulabileceğini özetleyen bir kavram belgesi 

• böyle bir değerlendirmenin nasıl yapılabileceğine dair 

öneri. 

• Cefic’in CSS’nin etkisine ilişkin ekonomik analizinin 2. fazı, 

temel kullanım kavramının düzenleyici karar alma sürecine neler 

getirebileceğini değerlendirecektir. 
 

 

Yayınlayan: Steven Van de Broeck,  

Ürün Yönetimi Direktörü  

+32496593636 sva@cefic.be 



 

REACH: artan bilgi gereklilikleri (IR) ve Yeni Yaklaşım 
Metodolojilerinin (NAMlar) kullanılması 
 

GİZLİDİR 
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ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 

tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 

 
 
Arkaplan: Sürdürülebilirlik için Kimyasal Strateji 

(CSS), hedeflerine ulaşması için planlanan REACH 

revizyonuna duyulan ihtiyaca işaret etti. Belirlenen 

sorunları ele almak adına, kritik tehlike özelliklerine 

sahip maddelerin (sinir ve bağışıklık sistemi üzerindeki 

etkiler dahil) etkili tanımlanması ve hacmi ne olursa 

olsun AB’de üretilen veya ithal edilen tüm kanserojen 

maddelerin tanımlanmasına olanak sağlamak için, tüm 

maddelerin kayıt gerekliliklerinin revizyonunun önemli 

bir parçası olduğu, bir dizi olası tedbir düşünülmektedir. 

CSS, bir ek notta, hayvanlar üzerinde yapılan testlere 

bağımlılığı azaltmak ve kimyasal tehlikenin kalitesini, 

verimliliğini ve hızını iyileştirmek için güvenlik testi ve 

kimyasal risk değerlendirmesinde yenilik yapılması 

gerektiğini kabul etti. 

 

Etki: Risk: şirketlerin (madde üreticileri ve ithalatçıları) 

daha tehlikeli özellikler için çok daha fazla kimyasalı test 

etmesi anlamına gelebilir. Fırsat: 21. yüzyıl bilimine ve 

Yeni Yaklaşım Yöntemlerine (NAMlar) dayanan test 

gerekliliklerine uyarlamaların kabulünü iyileştirerek, 

REACH'i modernize etmek ve hayvansız teste geçiş 

yapmak. 

 

Gidişat 
Avrupa Komisyonu: yasama öncesi aşama  

Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Ocak ayının 

REACH ve CLP Yetkili Makamlarına (Caracal) REACH bilgi 

gerekliliklerini kökten revize etmek için beş olası seçenek sundu. 
Beşi de Kimyasal Güvenlik değerlendirmelerini (CSA), AB’nin 

kimyasal stratejisinde (CSS) belirtildiği gibi, yıllık 1-10 ton 

kayıtlı maddeye kadar genişletir ve REACH Ek VII ve VIII’i 
birleştirir. 

Komisyonun, REACH revizyonu (DD 15/04/2022) + 440/2008 

test yönetmeliğinin (DD 07/04) Taslak Yasası üzerine kamuoyu 
görüşü alma süreci devam etmektedir. 

 

Avrupa Parlamentosu: 
Temmuz 2020’de kabul edilen AP Kararı, CSS’yi destekler ve 

testlerde hayvan kullanımını en aza indirmeye ve hayvanların 

kullanılmadığı test yöntemlerinin onaylanması ve uygulamaya 
konulmasını önemli ölçüde hızlandırmaya özel dikkat 

gösterilmesi çağrısında bulunur. Ayrıca, potansiyel olumsuz 

etkileri olan tüm kimyasalların tehlike ve risk 
değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini de yineler. 

Ayrıca Cefic’in hayvan refahı organizasyonu ve 4 Avrupa 

Parlamentosu Üyesinin hayvansız testler hakkındaki ortak 
bildiriye de bakın. 

Hayvan refahı hakkındaki 210 Avrupa Parlamentosu Üyesinin 

Ocak 2022 kararı, eşi benzeri görülmemiş bir destek aldı.  

Avrupa Konseyi:  

 

Savunuculuk Hedefleri: Cefic’i, NAM ve IR 

konularında düzenleyicilere sağlanan girdileri koordine eden, 
güvenilir ve bilgili bir ortak olarak konumlandırmak. REACH 

Revizyonunda somut değişiklikler elde etmek. 2022’yi 

REACH revizyonuna odaklamak, ancak aynı zamanda uzun 
vadeli bir bakış açısı oluşturmak. 
İki kez vurgulanmasından kaçınmak (hayvan testleri ve 

NAM'lar) ve NAM uyarılarına dayalı maddelerin aşırı 

düzenlenmesinden kaçının 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Ekim 2021: NAM anketiyle ilgili JRC’ye gönderilen yazı 
• Ocak 2021: DG ENV, DG GROW ve JRC toplantısı – yeni 

güvenlik değerlendirmesine ilişkin Cefic pozisyonu sunumu 

• Şubat 2022: CARACAL’ın JRC önerisine yanıt 
• Mart 2022: yeni güvenlik değerlendirmesi paradigmasına 

geçişin mantığı üzerine görüş yazısı 

• Nisan 2022: REACH revizyonuna ilişkin EC kamuoyu 
görüşü alınmasına yanıt 

• Mayıs 2022: DG GROW ile yeniden bağlantı kurma ve 

NAM’lar için CLP engellerini tartışma 
• Dosya ve maddeler değerlendirmesi açısından da REACH 

ve CLP düzenleyici çerçevesini düzene sokmak ve modernize 

etmek için fırsatları belirlemeye ve kullanımlar ve 
maruziyetler hakkında kaliteli bilgi toplamaya devam etme. 

• NAM'ların kullanımı ve test etme ve değerlendirme (IATA) 

konusunda bütünleşik yaklaşımlar hakkında bilimsel görüş 
toplamaya devam etme. 

 
Hayvan üzerinde yapılmayan testler, REACH ve CLP 

revizyonları hakkında Halkla İlişkiler faaliyetine bakın. 

 

Yayınlayan: Katia Lacasse  
Kıdemli Danışman Ürün Yönetimi 

+32477733040 kla@cefic.be 



 

Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama 

Yönetmeliği (CLP) ve Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) – Yeni tehlike sınıfları 
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Arkaplan:  
CLP, BM GHS’ye (kimyasalların sınıflandırılması ve 

etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) 

dayalı olarak 2008 yılında AB’de kabul edildi. 

İki yılda bir, CLP kapsamında BM GHS’nin yeni bir 

sürümü çıkarılır. Cefic, GHS’nin daha da 

geliştirilmesine ve CLP aracılığıyla Avrupa’da 

uygulanmasına katkıda bulunur. Avrupa Komisyonu 

(AK), Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi 

doğrultusunda yeni tehlike kategorilerini tanıtmak için 

CLP’yi açtı. Cefic, ED, PBT/vPvB ve/veya PMT/vPvM 

maddelerinin belirlenmesine yönelik kriterlerin (CLP 

kapsamına alınması kabul edilmişse), uluslararası kabul 

görmüş diğer kriterlerle uyumlu olarak bilime dayalı ve 

yeterince ayrımcı olması gerektiğini savunur. Cefic, 

ayrıca politika tutarlılığını savunur (CLP ve onun BM 

şemsiye GHS dahil). Bunun küresel uyumu 

desteklemiyor olması nedeniyle, Cefic CLP kapsamında 

AB düzeyinde tek taraflı olarak yeni tehlike sınıfları 

veya kategorileri getirilmesine karşıdır. 

 

Etki: 

Potansiyel olarak CLP’ye dahil olan ED, PMT, vPvM, 

PBT, vPvB yeni tehlike sınıfları, REACH ve sektör 

mevzuatı kapsamında yasakları ve kısıtlamaları 

tetikleyecektir. 

Gidişat: 

Avrupa Komisyonu: 

Belirli konular hakkındaki özel CARACAL 

tartışmalarına paralel olarak bir Açık Kamuoyu Görüşü 

Alma süreci (9/8/2021 – 15/11/2021) yürütülür (2021’in 

3 ve 4. çeyreği).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etki değerlendirmesi Mart 2022’nin sonuna kadar 

sürüyor, RSB 27 Nisan 2022 tarihinde toplanıyor 

AK, CLP yönetmeliğini aşağıdaki gibi değiştirecektir: 

- OLP, çoğu madde için kullanılacaktır 

- DA bazı maddeler + Ekler. 

2022’nin 2. çeyreğinde bir yasa teklifi bekleniyor: 

- Ortak karar içi öneri kabulü: 2022 Temmuz ortası, 

2022’nin ikinci döneminde Ortak karar müzakeresi 

başlatılacak 

- Yeni tehlike sınıfları için DA: 

- CARACAL istişaresi 2022’nin ikinci döneminde 

başlatılacak 

- Kabul/ yayın – 2023’ün 1. ve 2. çeyreği 

- çalışma belgesinin BM GHS’ye alınması 

yeni tehlike sınıflarında sonraki iki yıllık dönem 

Avrupa Parlamentosu: 

Yasa teklifi (OLP aracılığıyla – ortak karar veya 

komitoloji) AP’ye gönderilecektir. 

Avrupa Konseyi: 

CARACAL’dan sonra, yasa teklifi (OLP – ortak karar 

veya komitoloji) AK’yine gönderilecektir.  

Cefic: 

• IIA'ya, kamuoyu görüşü alma ve hedeflenen paydaş 

anketine yorumlarını sunmuştur. 

• CSS hakkındaki Sektörler Arası Platformda etki 

değerlendirmesi ve CLP değişiklikleri konusunda 

liderdir. CLP NoE, Kararlılık IT, ED IT arasında 

koordinasyon devam etmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 

• Cefic, küresel tutarlılığı savunur ve bir yeni tehlike kriterinin 

önce BM GHS’de ve ancak sonrasında CLP’de kabul edilmesi 

gerektiğine inanır (tersi değil) 

• CLP kapsamında mükerrer sınıflandırmayı önlemek için ED, 

PBT, PMT kriterleri REACH Yönetmeliğinde olmalıdır. 

• Fazla sınıflandırma ve fazla düzenlemeyi önlemek için 

sınıflandırma kriterleri üzerine tartışmalara katılmak. 

• MOCS sınıflandırması, BM GHS ilkelerine dayalı olmalıdır. 

 

Savunuculuk Eylemleri: 

• Cefic, CSS değişiklikleriyle ilgili diğer planların yanı sıra 

CLP’ye yeni HC ekleme potansiyeli konusunda AK ile 

görüşmelere katılıyor; 

• Başta CLP değişiklikleri olmak üzere ilgili CARACAL 

toplantılarına katılma; 

• Belirli konularda diğer derneklerle işbirliği yapma ve 

pozisyonları uyumlu hale getirme; 

• İlk olarak BM GHS’yi savunmak için, BM GHS üzerine ICCA 

CP&H TF’ye katılma. TF, AK tarafından önerilen yeni tehlike 

sınıfları konusunda küresel olarak diğer derneklerle 

pozisyonları uyumlu hale getirecek ve daha fazla eylem 

seçeneklerini takip edecektir (ör., kimya endüstrisinin tek sese 

sahip olmasını sağlamak için ICCA’yı BM GHS alt 

komitesinde temsil etmek). 

 

Yayınlayan: Liisi De Backer,  

Ürün Yönetimi Yöneticisi  

+32468257630 ldb@cefic.be 



 

REACH: artan bilgi gereklilikleri (IR) ve Yeni Yaklaşım 

Metodolojilerinin (NAMlar) kullanılması 
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Arkaplan: Sürdürülebilirlik için Kimyasal Strateji 

(CSS), hedeflerine ulaşması için planlanan REACH 

revizyonuna duyulan ihtiyaca işaret etti. Belirlenen 

sorunları ele almak adına, kritik tehlike özelliklerine 

sahip maddelerin (sinir ve bağışıklık sistemi üzerindeki 

etkiler dahil) etkili tanımlanması ve hacmi ne olursa 

olsun AB’de üretilen veya ithal edilen tüm kanserojen 

maddelerin tanımlanmasına olanak sağlamak için, tüm 

maddelerin kayıt gerekliliklerinin revizyonunun önemli 

bir parçası olduğu, bir dizi olası tedbir düşünülmektedir. 

CSS, bir ek notta, hayvanlar üzerinde yapılan testlere 

bağımlılığı azaltmak ve kimyasal tehlikenin kalitesini, 

verimliliğini ve hızını iyileştirmek için güvenlik testi ve 

kimyasal risk değerlendirmesinde yenilik yapılması 

gerektiğini kabul etti. 

 

Etki: Risk: şirketlerin (madde üreticileri ve ithalatçıları) 

daha tehlikeli özellikler için çok daha fazla kimyasalı test 

etmesi anlamına gelebilir. Fırsat: 21. yüzyıl bilimine ve 

Yeni Yaklaşım Yöntemlerine (NAMlar) dayanan test 

gerekliliklerine uyarlamaların kabulünü iyileştirerek, 

REACH'i modernize etmek ve hayvansız teste geçiş 

yapmak. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gidişat 
Avrupa Komisyonu: yasama öncesi aşama  

Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Ocak ayının 
REACH ve CLP Yetkili Makamlarına (Caracal) REACH 

bilgi gerekliliklerini kökten revize etmek için beş olası 

seçenek sundu. Beşi de Kimyasal Güvenlik 
değerlendirmelerini (CSA), AB’nin kimyasal stratejisinde 

(CSS) belirtildiği gibi, yıllık 1-10 ton kayıtlı maddeye kadar 

genişletir ve REACH Ek VII ve VIII’i birleştirir. 
Komisyonun, REACH revizyonu (DD 15/04/2022) + 

440/2008 test yönetmeliğinin (DD 07/04) Taslak Yasası 

üzerine kamuoyu görüşü alma süreci devam etmektedir. 
 

Avrupa Parlamentosu: 

Temmuz 2020’de kabul edilen AP Kararı, CSS’yi destekler 

ve testlerde hayvan kullanımını en aza indirmeye ve 

hayvanların kullanılmadığı test yöntemlerinin onaylanması 

ve uygulamaya konulmasını önemli ölçüde hızlandırmaya 
özel dikkat gösterilmesi çağrısında bulunur. Ayrıca, 

potansiyel olumsuz etkileri olan tüm kimyasalların tehlike 

ve risk değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini de yineler. 
Ayrıca Cefic’in hayvan refahı organizasyonu ve 4 Avrupa 

Parlamentosu Üyesinin hayvansız testler hakkındaki ortak 

bildiriye de bakın. 
Hayvan refahı hakkındaki 210 Avrupa Parlamentosu 

Üyesinin Ocak 2022 kararı, eşi benzeri görülmemiş bir 

destek aldı.  

Avrupa Konseyi: 

F başkanlığında şuana kadarki en tutarlı dikkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Savunuculuk Hedefleri: Cefic’i, NAM ve IR 

konularında düzenleyicilere sağlanan girdileri koordine eden, 

güvenilir ve bilgili bir ortak olarak konumlandırmak. REACH 

Revizyonunda somut değişiklikler elde etmek. 2022’yi 
REACH revizyonuna odaklamak, ancak aynı zamanda uzun 

vadeli bir bakış açısı oluşturmak. 
İki kez vurgulanmasından kaçınmak (hayvan testleri ve 

NAM'lar) ve NAM uyarılarına dayalı maddelerin aşırı 

düzenlenmesinden kaçının 

 

Savunuculuk Eylemleri 
• Ekim 2021: NAM anketiyle ilgili JRC’ye gönderilen yazı 

• Ocak 2021: DG ENV, DG GROW ve JRC toplantısı – yeni 

güvenlik değerlendirmesine ilişkin Cefic pozisyonu sunumu 

• Şubat 2022: CARACAL’ın JRC önerisine yanıt 

• Mart 2022: yeni güvenlik değerlendirmesi paradigmasına 
geçişin mantığı üzerine görüş yazısı 

• Nisan 2022: REACH revizyonuna ilişkin EC kamuoyu 

görüşü alınmasına yanıt 
• Mayıs 2022: DG GROW ile yeniden bağlantı kurma ve 

NAM’lar için CLP engellerini tartışma 

• Dosya ve maddeler değerlendirmesi açısından da REACH 
ve CLP düzenleyici çerçevesini düzene sokmak ve modernize 

etmek için fırsatları belirlemeye ve kullanımlar ve 

maruziyetler hakkında kaliteli bilgi toplamaya devam etme. 
• NAM'ların kullanımı ve test etme ve değerlendirme (IATA) 

konusunda bütünleşik yaklaşımlar hakkında bilimsel görüş 

toplamaya devam etme. 
 

Hayvan üzerinde yapılmayan testler, REACH ve CLP 

revizyonları hakkında Halkla İlişkiler faaliyetine bakın. 

 

Yayınlayan: Katia Lacasse  
Kıdemli Danışman Ürün Yönetimi 

+32477733040 kla@cefic.be 



 

Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama 

Yönetmeliği (CLP) ve Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) – Yeni tehlike sınıfları 
 
GİZLİDİR  
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Arkaplan:  
CLP, BM GHS’ye (kimyasalların sınıflandırılması ve 

etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) dayalı 

olarak 2008 yılında AB’de kabul edildi. 

İki yılda bir, CLP kapsamında BM GHS’nin yeni bir sürümü 

çıkarılır. Cefic, GHS’nin daha da geliştirilmesine ve CLP 

aracılığıyla Avrupa’da uygulanmasına katkıda bulunur. 
Avrupa Komisyonu (AK), Sürdürülebilirlik için 

Kimyasallar Stratejisi doğrultusunda yeni tehlike 

kategorilerini tanıtmak için CLP’yi açtı. Cefic, ED, 
PBT/vPvB ve/veya PMT/vPvM maddelerinin 

belirlenmesine yönelik kriterlerin (CLP kapsamına alınması 

kabul edilmişse), uluslararası kabul görmüş diğer kriterlerle 
uyumlu olarak, bilime dayalı ve yeterince ayrımcı olması 

gerektiğini savunur. Cefic, ayrıca politika tutarlılığını 

savunur (CLP ve onun BM şemsiye GHS dahil). Cefic, 
küresel uyumu desteklemediğinden, CLP kapsamında AB 

düzeyinde tek taraflı olarak yeni tehlike sınıfları veya 

kategorileri getirilmesine karşıdır. 

 

Etki: 
İmkan dahilinde CLP’ye dahil olan ED, PMT, vPvM, PBT, 

vPvB yeni tehlike sınıfları, REACH ve sektör mevzuatı 
kapsamında yasakları ve kısıtlamaları tetikleyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gidişat: 
Avrupa Komisyonu: 
4 Mart 2021’de CLP üzerindeki CSS etkisi CARACAL 

38’in gündemindeydi. 

9 Ağustos 2021 tarihinde bir Etki Değerlendirmesi başlatıldı 
ve CARACAL tartışmalarına paralel olarak 15 Kasım 2021 

tarihine kadar yürütülecek. Hedeflenen paydaş anketi 17 

Kasım – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında açıktı. 
2022’nin 2. çeyreğinde bir yasa teklifi bekleniyor. 2021’in 

3. ve 4. çeyreğinde, Planlanan CLP değişiklikleri 

kapsamındaki belirli konularda birkaç özel CARACAL 
gerçekleşti. 

 

Avrupa Parlamentosu: 
Yasa teklifi (olağan yasama prosedürü - ortak karar veya 

komitoloji yoluyla) AP’ye gönderilecektir. 

 
Avrupa Konseyi: 

CARACAL’dan sonra, yasa teklifi (olağan yasama 

prosedürü - ortak karar veya komitoloji) AK’ye 
gönderilecektir. 

 

Cefic: 

• CLP Uzmanlar Ağına danıştıktan sonra Başlangıç Etki 

Değerlendirmesi, açık kamuoyu görüşü alınması ve 

hedeflenen paydaş anketine yorum yaptı. 
• CSS üzerinde Sektörler Arası Platformda etki 

değerlendirmesi ve CLP değişiklikleri konusunda liderdir. 

CLP NoE, Kararlılık IT, ED IT arasında koordinasyon 
devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 
• Cefic, küresel tutarlılığı savunur ve bir yeni tehlike kriterinin önce 

BM GHS’de ve ancak sonrasında CLP’de kabul edilmesi gerektiğine 

inanır (tersi değil) 
• CLP kapsamında mükerrer sınıflandırmayı önlemek için ED, PBT, 

PMT kriterleri REACH Yönetmeliğinde olmalıdır. 

• Fazla sınıflandırma ve fazla düzenlemeyi önlemek için sınıflandırma 
kriterleri üzerine tartışmalara katılmak. 

• MOCS sınıflandırması, BM GHS ilkelerine dayalı olmalıdır. 

 

Savunuculuk Eylemleri: 
• Cefic, CLP’ye potansiyel olarak yeni kategoriler/tehlike sınıfları 

eklenmesi konusunda AB Komisyonu ile yapılan tartışmalara aktif 

olarak katılmaktadır; 
• CSS değişiklikleriyle ilgili diğer planlar konusunda EC ile işbirliği 

yapma; 

• CLP değişiklikleriyle ilgili CARACAL toplantılarına katılma; 
• Belirli konularda diğer derneklerle işbirliği yapma ve uyum 

sağlama; 

• Cefic pozisyon(lar)ını savunan kamuoyu görüşü alınması yoluyla 
katılıma devam etme; 

• Etki Değerlendirmesi bulgularına girdi sağlama. 

 

Yayınlayan: Liisi De Backer, Ürün Yönetimi Yöneticisi 

+32468257630 ldb@cefic.be 
 



 

REACH: YENİ VERİ GEREKLİLİKLERİ (Polimerler) 
 
GİZLİDİR  
Nisan 2022’de güncellendi 

 
Etki  
değerlendirmesi 

 

Komisyon 

yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Konsey genel 

yaklaşımı 
 

 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 
 
 

 
Arkaplan:  
Avrupa Komisyonu, belirli polimerlerin REACH 
kapsamına kaydına ilişkin seçenekleri 
değerlendiriyor (şuanda muaftırlar). 
Bu amaçla, diğerlerinin yanı sıra, tartışma 
dayanağı olarak bir rapor hazırlama ve REACH 
kapsamında kaydedilmesi gereken Polimerleri 
(PRR) kaydetmek için, hangi veri gerekliliklerinin 
gerekli olacağını tartışmak için, bir Üye Devletler 
Yetkili Makamları (CASG) alt grubunun 
kurulması dahil olmak üzere, Avrupa Komisyonu 
tarafından birçok adım atılmıştır.  2022’nin 
başındaki etki değerlendirmesinin ardından, 
2022’nin sonunda (tüm REACH İncelemesi 
önerileriyle birlikte) bir yasa teklifi gelebilir. Son 
zamanlarda, REACH Yetkili Makamlarına öneri 
gönderen ve hızlı yasama talep eden bir STK 
koalisyonuyla, baskı daha da arttı. 
 

Etki: 
Polimerlerin REACH kapsamında kaydı, CSS’ye 
kapsamındaki Eylemlerden biridir. Mevcut 
polimerlerin sayısının fazla olması nedeniyle, 
PRR’leri tanımlamak için doğru kriterlerin 
önerilmesi ve veri gereklilikleri ayarlanması 
gerekecektir. Aksi takdirde, polimerlerin kayıt 
altına alınmasının maliyetleri önemli ve orantısız 
olacaktır. 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Gidişat: 
Avrupa Komisyonu: 
CARACAL: Polimerlerle ilgili CASG, kurulduğu 
2020’den bu yana 4 kez toplandı. Birkaç toplantı 
yapıldı ve güncel toplantı (REACH Etki 
Değerlendirmesinden önceki son toplantı) Nisan 
sonunda yapılacak. Şu anda Komisyon ve ECHA, 
sektörden birtakım güçlü tepkiler gelmesini 
tetikleyen önceki önerilere (bireysel polimerlerin 
bildirilmesi, PRR’lerin tanımlanması ve bunların 
gruplandırılmasına ilişkin) kıyasla, önemli 
değişiklikler önermektedir. ECHA’nın sektörden 
gelen öneriyi tam olarak anlamadığı ve CASG için 
hazırlanan önerileri önemli ölçüde etkilediği netlik 
kazandı. Cefic, herkes için elverişli, uygulanabilir 
ve kaynakları verimli kullanan net bir gelecek yolu 
çizmeye çalışmak için, ECHA ve Komisyon 
uzmanlarıyla tüm ayrıntıları tartışmak üzere bir 
veya iki günlük bir çalıştay önerdi. 
 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi: 
Her noktasını, ancak muhtemelen mevcut tüm 
bilgi gerekliliklerinin dahil edilmesinden yanadır 
(ortak kararlar prosedürü). 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Savunuculuk Hedefleri 

Polimerlerin doğası ve karmaşıklığı nedeniyle, polimerlere uygun olması için REACH’in 
standart kayıt yaklaşımı yeniden gözden geçirilmelidir. Bir polimer kayıt planının orantılı 
ve uygulanabilir olması, yalnızca Kayıt Edilmesi Gereken Polimerlere (PRR) 
odaklanarak, belirli bir kriter grubuna göre tanımlanan PRR olmayan tüm polimerleri 
hariç tutması gerekir. Ayrıca, kayıt gerekliliklerinin amaca uygun olması ve kayıt için 
polimerleri sınıflar halinde gruplandıracak yeni metodolojilerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 
Cefic, şuanda bireysel şirketlerin CAS benzeri bir polimer tanımı veya varsa CAS adı ve 
numarası sunacağı bir bildirim adımını, ilk PRR gruplandırmasının gerçekleştirileceği 
bir ön kayıt adımını ve ECHA’ya tam bir dosyanın sunulacağı nihai kayıt adımını 
içerecek 5 adımlı bir yaklaşım önermektedir. 
Cefic, bildirim aşamasında sunulması gereken bilgiler konusunda Komisyonun son 
önerisine kesinlikle katılmamaktadır. Bildirim, Komisyona ve Üye Devletlere Avrupa 
pazarında bulunan tüm polimerler hakkında hızlı bir genel bakış sağlamak için bir araç 
olarak görülmelidir. 
Cefic, PRR’ler için önerilen bilgi gerekliliklerine ilişkin olarak, Komisyonun polimerlere 
ilişkin bilgi gerekliliklerinin nasıl görünebileceğine, özellikle önerilen bir risk 
değerlendirmesini gerçekleştirmek, böylece REACH hedefine ulaşmak için polimerlerin 
hangi son hedeflerinin değerlendirilmesi gerektiğine dair bir ilk görüş önerdiği, mevcut 
öneriye katılmıyor. 
 
Savunuculuk Eylemleri: 

• Önerilen yaklaşımın zayıf yönlerini açıkça vurgulamak için Komisyon ve 
ECHA’dan gelen mevcut önerilere bir eleştirel yaklaşma 

• CASG sırasında ve DG Env ile tartışmalara katılma; 
• COM ve ECHA ile tüm önerileri tartışmak ve ileriye yönelik ortak bir anlayışa 

varmaya çalışmak için bir veya iki günlük bir çalıştay teklif etme; 
• Etki Değerlendirmesine katılma; 
• Cefic önerilerini açıklamak için Üye Devletlerle yakın çalışma; 
 

Yayınlayanlar: Filipe Almeida, Ürün Yönetimi 

Direktörü +32474319677 fal@cefic.be 
Jesus Arroyo, Ürün Yönetimi Müdürü  
+32490567694 jar@cefic.be 



 

Nanomalzemeler 
 
GİZLİDİR  

Güncelleme: Nisan 2022 

 
Etki  
değerlendirmesi 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Konsey genel 

yaklaşımı 

 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 
 
 
Arkaplan:  
Tanım:  
Avrupa Komisyonu, 2011 yılında AB yönetmeliklerinde ‘’nanomalzeme’’ teriminin ortak bir tanımını 

sağlamak ve uyumlu bir yaklaşımı desteklemek için nanomalzeme tanımı hakkındaki 2011/696/EU sayılı 

Tavsiye Kararını kabul etti. 

Deneyim ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri dikkate almak için, 2014 yılında tanım önerisi incelemesi 

başlatılmıştır. 

Ciddi gecikmelerden sonra 2020’de, sektör mevzuatındaki nanomalzeme tanımını daha da uyumlu hale 

getirme eylemi Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejisine dahil edildi. Komisyon servisleri, 2021’de bu 

kapsamlı incelemenin ön bulgularını güncellemek, test etmek ve doğrulamak, AB’de nanomalzemenin 

uyumlaştırılmış mevzuat tanımının uygulanmasında bir rolü olan, çok sayıda paydaştan başka kanıt ve 

geribildirimler toplamak için, çevrimiçi hedefli bir paydaş istişaresi gerçekleştirdi. Komisyon, 2021’in 

4. çeyreğinde yanıtların istatistiksel analizi de kapsayan bir Komisyon Çalışma Belgesi 

yayınlayacaklarını bildirdi. Ardından, tanımın revize edilmesine ilişkin önerinin 2022’nin ikinci 

çeyreğinde sunulması bekleniyor. 

 

REACH Ekleri: 

1 Ocak 2020’de, Nanomalzemelere uyarlamak için REACH Ekleri Değişiklikleri yürürlüğe girdi. 

Bununla beraber, araçların geç kullanılabilirliği ve kılavuz belgelerin eksikliği (ECHA, bunları yalnızca 

Kasım 2019’da kullanıma sunmuştur), maddelerin nanoformunu REACH kapsamına almak için pratik 

bir sınırlama olarak görülmüştür. Cefic, bu konuyu 2019 yılında Avrupa Komisyonu ve ECHA ve medya 

(Chemical Watch, Politico) ile tekrar tekrar gündeme getirdi. 

2020 yılındanano kayıtların büyük bir çoğunluğu ECHA tarafından değerlendirildi ve gerekli bilgileri 

içermedikleri için reddedildi. Bununla beraber, 2020’nin sonunda durum biraz düzeldi, ancak çözümden 

çok uzak. Temmuz 2021’e kadar tahmini kayıtların sadece %40’ı alındı. 

 

Etki: 

Tanım: Tüm sektörel mevzuatta %50 eşiğinin kabul edilmesi durumunda, tanımın gözden geçirilmesi 

olumlu olabilir. Bununla beraber, belirli Üye Devletlerin baskısı nedeniyle belirli uygulamalar (gıda, 

kozmetik) için daha düşük bir değere sahip olma riski vardır. Bu durumda, çok sayıda madde o zaman 

nanomalzeme tanımına girecek. 

REACH Ekleri: Endüstrinin sürekli çabalarına rağmen, nanomalzemeler için tadil edilmiş REACH 

Eklerine uyum oldukça zorlayıcı olmaya devam etmektedir. Kayıt dosyalarının değerlendirilmesi, düşük 

kayıt sayısıyla birleştiğinde yüksek düzeyde bir uyumsuzluğa işaret edebilir ve bu, geçen yıl STKlar 

tarafından gündeme getirilen REACH dosyası kalite sorununu yeniden gündeme getirmesi muhtemeldir. 

  

 

 

 

 

Gidişat: 

Avrupa Komisyonu: 

REACH Komitesi, 26 Nisan 

2018’de Taslak Düzenlemeyi oyladı 

ve onayladı. Nanoform ve nanoform 

seti kavramları REACH Ek VI’ya 

dahil edildi. REACH Eklerinde 

Yapılan Değişikliklerin Nihai 

Kabulü 3 Aralık 2018’de 

gerçekleşti. 

 

Nanomalzemeler tanımının 

Sürdürülebilirlik için Kimyasal 

Stratejinde belirtilen şekilde 

revizyonu, 2022’nin ikinci 

çeyreğinde gerçekleşecek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri 

Cefic, terminolojiyi netleştiren ve 

esneklik olmaksızın partikül sayısında 

%50’lik bir eşik içeren nanomalzeme 

tanımının revizyonunu 

desteklemektedir. 

Cefic, karşılaştığımız zorluklar 

nedeniyle nanomalzemelerin kaydı 

konusunda yetkililerle sürekli iletişim 

halindedir. 

 

Savunuculuk Eylemleri: 

• Cefic, REACH kaydında 

tanımlanan sorunlara yeterli 

çözümler bulmak için ECHA ile 

aktif bir şekilde iletişim halindedir. 

• Cefic, tanımla ilgili kamuoyu 

görüşü alınmasına aktif bir şekilde 

katılmıştır. 

• Cefic, 2020 boyunca rehberin 

güncellenmesine (ECHA ve 

OECD) aktif bir şekilde 

katılmaktadır. 
 
 

 
Yayınlayan: Filipe Almeida, Ürün 

Yönetimi Direktörü  
+32474319677 fal@cefic.be 



 
 

Karışım Değerlendirmesi/Birleştirme etkileri Karışım Değerlendirmesi Faktörü (MAF)  
 
GİZLİDİR  

Güncelleme: Nisan 2022 

 
Etki değerlendirmesi 

 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 
 
Arkaplan  
Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejiye (CSS) göre, 

Avrupa Komisyonu “kimyasal maddelere kombine 

maruziyet” (yani, etrafımız veya çevre yoluyla farklı 

kimyasalların istemsiz karışımlarına maruziyet) konusunu 

ele almak için yasal gereklilikler getirecektir. Komisyon, 

basit ve pragmatik bir çözüm önermektedir: REACH 

kapsamında bireysel kimyasalların güvenli kullanımını 

değerlendirirken, Karışım Değerlendirme Faktörü (MAF) 

olarak adlandırılan bir ek güvenlik marjı oluşturmak. 

Bir MAF’ın uygulanmaya başlanması, Üye Devletler, 

Avrupa Parlamentosu ve ECHA tarafından 

desteklenmektedir. 

 

Etki 

Tüm maddeler için bir MAF’nin uygulamaya alınması, 

REACH kapsamında mevcut tüm kimyasal güvenlik 

değerlendirmelerinin güncellenmesini gerektirecektir. 

Doğru şekilde tanımlanmadığı ve uygulanmadığı takdirde, 

günümüzde güvenli olarak değerlendirilen kullanımların 

büyük çoğunluğu artık güvenli kabul edilmeyecektir. 

Kaynakların, daha fazla test ve maruziyet izlemesi gibi 

değerlendirmelerin geliştirilmesi için harcanması 

gerekecektir. Daha katı ve maliyetli risk kontrol 

önlemlerinin uygulanması gerekebilir. Bazı durumlarda, 

artık belirli kullanımlar desteklenemez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gidişat 

Avrupa Komisyonu: 

Yasa öncesi aşama. 

Avrupa Komisyonu, Ekim 2020’de CSS Bildirisi 

ile birlikte Karışımlar üzerine bir Personel çalışma 

Belgesi yayınladı. 

Komisyon, şu anda bir MAF kavramı geliştirmek 

için bir çalışma (nerede uygulanacağı, seviyenin ne 

olacağı vb.) yürütüyor. Bu çalışma, ayrıca bir 

MAF’nin tescil ettirenlerin mevcut Kimyasal 

Güvenlik Değerlendirmeleri üzerindeki potansiyel 

etkisini değerlendirecektir. Sonuçların, 2022’nin 2. 

çeyreğine kadar çıkması bekleniyor. 

REACH Ek I’indeki, bir MAF’nin nasıl 

uygulamaya konulacağına ilişkin öneri, REACH’in 

gelecek revizyonunun bir parçası olacaktır. 

Avrupa Parlamentosu: 

Avrupa Parlamentosu, Temmuz 2020’de  CSS’ye 

ilişkin olarak, bir MAF’in uygulamaya konulmasını 

destekleyen bir Kararı kabul etti. 

AB Konseyi: 

AB Konseyi, 15 Mart 2021’de kimyasallara 

kombine maruziyetin ele alınmasının önemini 

vurgulayarak, Sürdürülebilirlik için Kimyasallar 

Stratejisi hakkında sonuçlar hazırladı. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savunuculuk hedefleri 

- Bir MAF’in hedeflenen uygulaması - önceden tanımlanmış bir dizi 

kriteri karşılayan kimyasalları hedefleme - çevresel risk 

değerlendirmeleri için; 

- Veriye dayalı MAF değerleri, yalnızca bir avuç kimyasalın kombine 

maruziyet endişeleri doğurabileceği bulgularıyla orantılıdır; 

- Veri mevcutsa, daha karmaşık bir kombine maruziyet değerlendirmesi 

yürütme seçeneğini temin etmek 

 

 

Savunuculuk eylemleri 

• Aşağıdaki çalışmalara bağlantılar içeren MAF ile ilgili özel bir web 

sayfası oluşturulmuştur: 

• Ricardo tarafından yapılan çalışma, bir MAF'ın uygulamaya 

konulmasının olası sonuçlarını gösteren vaka çalışmaları. 

• Kombine maruziyetle ilgili mevcut verileri ve bilimi gözden 

geçirme; ARCHE ve VITO tarafından yapılan çalışma. 

• Bir MAF elde etmek için farklı yöntemlerin karşılaştırılması; 

ARCHE tarafından yapılan araştırma. 

• Bir MAF uygulamasının gerekçelendirileceği kimyasalları belirlemek 

için kriterleri tanımlama. Öneriye web sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Yayınlayan: Steven Van de Broeck, 

Ürün Yönetimi Direktörü, 

+32496593636 sva@cefic.be 



 

OSOA, Açık veri Platformu, şeffaflık, ve verilerin tekrar kullanılması 
 
GİZLİDİR  

Güncelleme: Nisan 2022 

 
 

Etki  
değerlendirmesi 

 

Komisyon  
yayını 

 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 
 

 

Arkaplan:  
Avrupa Komisyonu, Sürdürülebilirlik için Kimyasal Strateji Bildirisinde, 
kimyasal mevzuat genelinde tehlike ve risk değerlendirmesine ilişkin 

senkronizasyonu ve daha şeffaf karar almayı sağlamak için “tek madde, tek 

değerlendirme”yi uygulamaya koyma niyetini duyurur. Nihai hedef, 

tutarsızlıklar, yavaş prosedürler, kaynakların verimsiz kullanılması ve gereksiz 

yüklerden kaçınmaktır. 

Komisyon, yönetişim ve koordinasyonu geliştirmek ve kaynakları optimize 
etmek için farklı AB Ajansları ve bilim kurulları ile birlikte çalışmaktadır. 

 

Bunu başarmak için yapılacak eylemlerden biri, “tüm kaynaklardan gelen 
kimyasallara ilişkin bilgilerin paylaşımını, erişimini ve yeniden kullanımını 

kolaylaştırmak için kimyasallar hakkında ortak bir açık veri platformu 

geliştirmek”tir. 
 

Platform, kimyasalların güvenlik değerlendirmesini destekleyen bilgilerle, veri 

kaynakları ve araçlarına erişim, değişim ve kullanımı sağlayacaktır. İlgili 

akademik verilere erişim için güvenlik verilerine ve araçlara odaklanılacaktır. 
Platform, ayrıca verilerin yeniden kullanımı önündeki yasal engelleri kaldıracak 

ve AB ile ulusal makamlar arasındaki kimyasal veri akışını daha düzenli hale 

getirecek. Son olarak Platform, AB gıda güvenliği sektörünün açık veri ilkesini 

ve ilgili şeffaflık ilkelerini kimyasal mevzuatın diğer bölümlerine genişletecektir. 
 

Etki 
OSOA kapsamındaki çeşitli mevzuat bölümlerinin yanı sıra farklı kurullar ve 

ajanslar arasında tutarlılık ve koordinasyon memnuniyetle karşılanmaktadır: bu, 

değerlendirmenin sağlamlığını, sektörün öngörülebilirliğini ve uzmanlığın en iyi 
şekilde kullanımını artıracaktır. 

Kimyasallar için açık bir veri platformunun oluşturulması, platformun nasıl 

çalışacağı, kamuya açık hale getirilecek bilgilerin kapsamı ve bu bilgilere bağlı 
yasal haklara nasıl saygı duyulacağı konusunda çeşitli soruları ve endişeleri 

ortaya çıkarmaktadır. 

 

 

 
Gidişat 
Avrupa Komisyonu, kimyasal mevzuat temelinden 
kimyasalların tehlike/risk değerlendirmesine ilişkin girişimleri 

tartışmak üzere Üye Devletler, Komisyon servisleri ve AB 

ajanslarından oluşan bir uzman çalışma grubu kurmuştur. 
Komisyon bünyesindeki bir koordinasyon mekanizması, 

OSOA yaklaşımını denetler. 

 
Avrupa Komisyonu, “kimyasal güvenlik verileri konusunda 

ortak bir platform oluşturma fırsatlarını incelemeyi” 
amaçlayan bir Fizibilite Çalışma grubu görevlendirdi. 

 
Çalışma, danışman Gartner tarafından, mevcut çözümlere 

dayalı seçeneklerin tespit edilmesi ve ilgili kullanım 

durumlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi yoluyla 
gerçekleştirilir. 

 
Fizibilite Çalışmasının Avrupa Komisyonuna sunulan nihai 
taslak raporu şuanda erişilebilirdir. Avrupa Komisyonu, 

Platformu 2023’te başlatmayı planlıyor. 

 
Paydaşların görüşlerini toplamak için 15/3-12/4 tarihleri 

arasında bir kanıt çağrısı yapıldı. Cefic, halihazırda mevcut 

olan pozisyonlarla buna yanıt verdi. 
 

Avrupa Komisyonu, 2023’te verilerin yeniden kullanımına 

yönelik yasal engelleri kaldırmak ve AB ile ulusal makamlar 
arasındaki kimyasal veri akışını daha düzenli hale getirmek ve 

AB gıda güvenliği sektörünün açık veri ilkesi ve ilgili şeffaflık 
ilkelerini  genişletmek için yatay bir öneri yapmayı planlıyor. 

 

 

 
Savunuculuk Hedefleri 
Cefic, iyi bir şekilde uygulandığı takdirde hem sektör hem de 
yetkililer için faydalı olacağı için, görüş belgesinde ifade 

edilen OSOA yaklaşımını memnuniyetle karşılamaktadır. 

Bilgi akışını iyileştirecek, tutarlı tehlike değerlendirmesi 
uygulayacak ve endüstri için öngörülebilirliği artıracaktır. 

 

Açık Veri Platformu projesinde Cefic pozisyonu, kimyasallar 
üzerinde açık bir platformun geliştirilmesinin zorluklarını ve 

sonuçlarını daha iyi anlamak için Avrupa Komisyonu ile 

ilişki kurmaya başlama yetkisi olarak tasarlanmıştır. 
 

Cefic, verilerin yeniden kullanımı konusunda ilkeyi 

destekler, ancak veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarının 
çeşitli unsurlarını savunur. 

 

Savunuculuk eylemleri 
Cefic, Avrupa Komisyonu ile diyaloğu sürdürecek ve 

görüşlerini pozisyon belgelerinde belirtildiği şekilde 

sunacak. 

 

Daha fazla ayrıntı için lütfen tıklayın: 
 

 

 

 
Cefic pozisyonu Cefic pozisyonu  

Açık Veri Platformu OSOA belgesi 

 

 

Yayınlayanlar: Suzy Even-Legay, Cefic Hukuk 

Müşaviri +32483459389 sev@cefic.be 
Dunja Drmač, Kimyasal Mevzuat Müdürü 

(REACH)  

+32488958671 ddr@cefic.be 



 

REACH: KAYIT DOSYALARININ UYGUNLUĞU 
 
GİZLİDİR  

Güncelleme: Nisan 2022 
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Arkaplan: 
Cefic, 26 Haziran 2019’da çok yıllı REACH Dosyası İyileştirme 

Eylem Planını başlattı. Cefic, bu benzeri görülmemiş eylemle, 
üyelerinin gerektiğinde REACH kayıt dosyalarını proaktif ve 

sistematik bir şekilde gözden geçirmelerine ve iyileştirmelerine 

yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu girişim, “uyumsuz” REACH 
dosyaları hakkında artan eleştirilere (çoğunlukla STKlar ve Üye 

Devletler tarafından) yanıt olarak geldi. 
 

Etki: 
Cefic, bu eylem planı ile sektörün piyasaya güvenli maddeler 

sunma becerisine olan güveni yeniden tesis etmeye yardımcı 

olmak ve AB kimya endüstrisinin REACH’ı kullandığını 
göstermek istiyor. 

 

Eylem Planı Çerçevesi kapsamında, Cefic ve ECHA arasında, 
bir yönetişim modelinin yanı sıra bu Eylem Planının 

uygulanmasını desteklemek için bir dizi spesifik faaliyeti ana 

hatlarıyla belirten ve tescil ettirenlerin, REACH’in 41. Maddesi 

('Uygunluk Kontrolü') kapsamındaki ECHA beklentilerini nasıl 

karşılayacaklarını daha iyi anlamalarına rehberlik eden bir 

İşbirliği Anlaşması yapılmıştır. Tüm Cefic üyeleri ve Cefic Üye 
ve Bağlı Federasyonlarının üyeleri, bu girişime katılmaya teşvik 

edilmiştir. Yaklaşık 200 Şirket, Eylem Planına ilişkin 

taahhütlerini imzaladı. 

 

 

 

 

Gidişat: 
Avrupa Komisyonu: 

Komisyon ve ECHA, Haziran 2019’da “ortak REACH 
Değerlendirme Eylem Planını” başlattı. ECHA, yılda 

100 tonun üzerinde kayıtlı maddeler için 2023’e ve 

yılda 1-100 ton tonaj aralığındaki maddeler için 
2027’ye kadar tüm kayıt dosyalarını taramayı 

hedefliyor. 

CSS’ye dayalı olarak, Ek VI ila XI’i tadil etmek için 
Uygulanan düzenlemeler yürürlüktedir ve yeni veri 

gereklilikleri öngörülmektedir. 

 
Avrupa Parlamentosu: 

Tüketicileri riske atan, REACH’ın uygulanmadığı 

değerlendirilen durumları düzeltmek için, Komisyon 
ve ECHA’dan hemen harekete geçmeleri talep edildi. 

 

Avrupa Konseyi: 

Kayıt dosyalarının acilen iyileştirilmesi ihtiyacı ve 

REACH ile uyum, Haziran 2019 tarihli Konsey 

kararlarında belirtilmiştir. 
 

STK’lar: 

ECHA istatistikleri neticesinde, uygunsuzluk dosyaları 
hakkında eleştiriye devam etme. 

 

 

 

Savunuculuk Hedefleri: 
Eylem Planı, zaman çizelgesi, rolleri ve sorumlulukları, madde 

önceliklendirme kriterleri, kritik konuları özetlemekte ve gidişatın nasıl 

raporlanacağını açıklamaktadır. Ana hedef, tescil ettirenler tarafından 
hüsnüniyetle sunulan veriler ile en son ECHA gereklilikleri arasında daha 

iyi bir uyum sağlamaktır. Sektörün 3. gidişat raporlaması çalışmaları Cefic 

Web Sitesinde yayınlandı. 
Cefic, programı desteklemek için ECHA ile düzenli iletişim halindedir. 

ECHA, işbirliğinin bir parçası olarak, düzenlenen bir çalıştayda, pilot 
projeden yansımalar ve etkileşim süreci hakkında Endüstri ile görüştü. 

Cefic, ihmal durumunda kayıt numaralarının iptalini de destekler. 

 

Savunuculuk Eylemleri: 
• Şirketlerin taahhüt oranlarının artmasına yol açan Eylem Planını daha 

fazla teşvik edin ve 2022 Eylem Planına desteklerini sürdürmek için 
ECHA ile çalışmaya devam edin (madde grupları için şirketlerin test 

stratejilerinin gözden geçirilmesi). 

• Mevcut ve gelecekteki bilgi gerekliliklerine uyum sağlamak için kayıt 
dosyalarındaki verileri geliştirmeye devam etme. REACH 

revizyonunda, hayvan testlerine alternatifleri entegre etmeye daha 
fazla odaklanmak gerekiyor. Cefic, bu amaçla hayvan refahı STK’ları 

ile ortaklık yapar. 

Yayınlayan: Arroyo Jesus,  
Ürün Yönetimi Müdürü  
+32490567694 jar@cefic.be 



 
 

REACH: Risk Yönetimi Genel Yaklaşımı/REACH kapsamındaki yetki ve kısıtlamaların reformu
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Arkaplan: 
Komisyon, REACH yönetmeliği revizyonu 
çerçevesinde, REACH kapsamında kimyasalların 

yasaklanmasına ilişkin kuralları değiştirmeyi 

planlamaktadır. Amaç, tüketicileri daha iyi korumak, 
kimyasallar üzerindeki düzenleyici işlemleri 

hızlandırmak, verimliliği artırmak ve yetkililerin iş 

yükünü hafifletmektir. Buradaki fikir, risk yönetimine 

genel bir yaklaşım (GRA) olarak da bilinen, hızlı 

uygulanan genel yasaklar ile, tüketici ürünlerinde ve 

profesyoneller tarafından kullanılan ürünlerde CMRler, 

EDler, PBTler, nörotoksinleri…  sistematik olarak 

yasaklamaktır. Ayrıca, mevcut yetkilendirme ve 

kısıtlama süreçleri de öncelikli olarak değiştirilecektir. 
 

Etki 

Tüketici ve profesyonel ürünlerde belirli bir grup 

kimyasalın kullanımı, sistematik ve kademeli olarak 
kaldırılacaktır. Yalnızca sınırlı sayıda kullanım, örneğin 

gerekli sayılanlar bu kapsama alınmayabilir. Bunun, 

şirketlerin ürün portföyü üzerinde önemli etkileri 
olabilir. 
 

Aynı zamanda, mevcut süreçlerin reformu, endüstriyel 

kullanımlar gibi GRA kapsamına alınmayan 
kullanımların düzenlenmesi sürecini basitleştirme 

fırsatları sunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avrupa Komisyonu: 

₋ Avrupa Komisyonu, Eylül 2021’de GRA ve yetkiler ve 

kısıtlamalar reformu üzerinde bir etki değerlendirmesi başlattı. 

Komisyon, GRA’nın yanı sıra yetkilendirme ve kısıtlama 
reformu için 3 seçenek arıyor: (1) düzene sokma (2) birleştirme 

ve (3) yetkilendirme sürecini kaldırma. Bu etki 

değerlendirmesinin Haziran 2022’ye kadar yapılması gerekiyor 
ve REACH revizyonuna ilişkin genel etki değerlendirmesine 

geribildirim sağlayacak; 

- Komisyon, A/R reformu üzerine ilk paydaş çalıştayını 12 Kasım 
2021’de düzenledi; 

- Komisyon, 21 Martta GRA üzerine birinci çalıştayı düzenliyor. 
İkincisinin, Haziran 2022’de düzenlenmesi düzenleniyor. 

- REACH revizyonuna ilişkin kamuoyu görüşü alınması, Ocak 

ayında başlatıldı ve 15 Nisana kadar devam edecek. Kanun 
teklifinin 2022 yılı sonunda gerçekleşmesi öngörülüyor 

 

Avrupa Parlamentosu: 
- Temmuz 2020’de kabul edilen AP Kararı “GRA” kavramını 

desteklemektedir; 

- Kilit Avrupa Parlamentosu Üyeleri aktif kalacak ve Komisyon 
üzerinde siyasi baskı oluşturmaya devam edecek; 

- ENVI komitesinden bazı Avrupa Parlamentosu Üyeleri, 

yetkilendirme sürecinin kaldırılması konusunda çekincelerini 
dile getirdi. Onlara göre, bu daha az yetkilendirmeye yol açacak 

ve bu süreci güçlendirmeye daha çok ihtiyaç vardır. 

 
Avrupa Konseyi: 

- AB Konseyi, CSS ve PT Başkanlığı altındaki Mart 2021 

Kararları aracılığıyla, tüketici ürünlerindeki en zararlı 
kimyasalların genel risk yönetimi ve düzenleyici süreçlerin 

düzene sokulmasına geçişi tam olarak desteklemektedir. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

• Riske dayalı bir düzenleyici sistemi mümkün olduğunca 

muhafaza etmek; 

• Tüketiciler ve profesyoneller için koruma düzeyi arasındaki 
farkı korumak; 

• Kimyasallara daha genel yasaklar getirirken, şeffaf süreçleri 

ve derogasyon mekanizmalarını güvence altına almak; 

• Düzenleme sürecinin basitleştirilmesi desteklenir, ancak 

düzene sokma/basitleştirme ve sağlamlık arasında dengenin 

korunması gerekir. Düzenleyici öngörülebilirliğin, güvence 

altına alınması gerekir; 

• Cefic’in CSS üzerindeki etki değerlendirmesi 

tamamlandıktan sonra, gözden geçirilecek nihai hedefler. 

 
 
Savunuculuk eylemleri 

• Risk yönetimine genel yaklaşımı genişletme etkisinin 

ekonomik analizi, Ricardo tarafından yapılan çalışma. 

Sonuçlar mevcuttur. 

• Tüketici kullanımlarına ilişkin genel yaklaşımın aşamalı 

olarak uygulanması, AB Komisyonu ve Üye Devletlerle 

paylaşılan öneriler 

• Çalışanları daha iyi korumak için alternatif bir yaklaşım  

- geliştirilmekte olan öneriler 

• REACH kapsamında daha iyi önceliklendirme ve verimli 

düzenleyici eylemler için öneriler, AB Komisyonu ve Üye 

Devletlerle paylaşılan öneri 

 
 

Yayınlayan: Steven Van de Broeck, 

Ürün Yönetimi Direktörü, 

+32496593636 sva@cefic.be 



 

Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği (ESPR)/ toksik olmayan malzeme döngüleri için eko-tasarım 
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Arkaplan:  
Tarihsel olarak Sürdürülebilir Ürün Girişimi (SPI), 

Entegre Ürün Politikası (IPP 2001) ve Sürdürülebilir 

Tüketim ve Üretim ve Sürdürülebilir Endüstri Politikası 
(SCP/SIP) Eylem Planı (2008) gibi önceki eylemlerin bir 

devamıdır. Bunlar, Cefic SCP Konu Ekibi tarafından ele 

alındı. 

 

Sürdürülebilir Ürün Girişimi (SPI), 30 Mart 2022’de 

yayınlandı ve şimdi Sürdürülebilir Ürünler için Eko 
Tasarım Yönetmeliği (ESPR) olarak adlandırılmaktadır. 

ESPR, kapsamını daha fazla ürüne genişletmek için 

mevcut Eko Tasarım Direktifinin revizyonuna 
dayanarak, asgari performans ve bilgi gerekliliklerini 

belirler. Ürün tipine göre gerekliliklerin aktarılması, 
yetki verilen eylemler aracılığıyla yapılacaktır. 

Bu esnada Komisyon, güncel Eko Tasarım Direktifinin 

(2022-2024) çalışma planına devam etmektedir ve yeni 
ESPR (2024-2027) için çalışma planını hazırlayacak ve 

uyumu sağlamak ve çakışmaları önlemek için RoHS 

Direktifi ve AB Eko Etiket kriterlerini revize edecektir.  

 

Tüketiciler, çevre ve iklim, daha dayanıklı, yeniden 

kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve enerji 
açısından verimli ürünlerden faydalanacaktır. Girişim, 

ayrıca elektronik ve BİT ekipmanları, tekstil, mobilya, 

çelik, çimento ve kimyasallar gibi ürünlerdeki yüksek 
önem arz eden maddelerin kullanılabilirliğini de ele 

alacaktır. 

 
Etki: 
Avrupa kimya endüstrisi üzerindeki etki aşağıdaki alanlarda 

tanımlanmıştır: 

1. Çifte mevzuat riski: Eko-tasarım önlemlerinin kimyasalları 
kapsayacak şekilde genişletilmesi, özellikle REACH kısıtlamaları 

olmak üzere ilgili mevzuatla çakışabilir, 

2. Tutarsız sürdürülebilirlik değerlendirmesi riski: ESPR 
sürdürülebilirlik ilkeleri, Tasarım Yoluyla Güvenlik ve 

Sürdürülebilirlik Çerçevesi ve Kriterlerin tanımlanmasına yönelik 

devam eden çalışmalarla tutarlı olmalıdır, 

3. Sürdürülebilirlik ve önem arz eden maddelere (SoC) ilişkin bilgi 

gereklilikleri 
SoC, ESPR kapsamında tanımlanmıştır ve gereklilikler şu ana kadar, 
bunların varlığına ilişkin bilgilere odaklanmıştır. 

4. Değer zinciri boyunca bilgi gereklilikleri: bir dijital ürün 

pasaportunun (DPP) geliştirilmesi ve bunun, özellikle ürünlerde SoC 
İzleme ve İzi için AB Yeşil veri alanıyla bağlantısının, CBI’nın 

fizibilitesi ve korunmasını sağlaması gerekir. 

 

Gidişat: 
Avrupa Komisyonu: ESPR önerisi, sürdürülebilir ürünlerin norm haline 

getirilmesine ilişkin AB COM yayınının bir parçası olarak 30 Martta 
yayınlandı. 

Avrupa Parlamentosu: Müteaddit defalar, toksik olmayan malzeme 

döngüleri ve Eko-tasarım kapsamının kimyasallar ve enerji kullanmayan 
ürünleri ele alacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu. Bu girişime 

desteğin yüksek olması beklenmektedir. Bir yasa teklifi olduğunda, AP 

dahil olacaktır. AP, ESPR önerisini 2022’de revize edecek. 
Avrupa Konseyi: 2021 Konseyi, toksik olmayan bir çevre ve Eko-tasarım 

kapsamının genişletilmesi için desteğini açık bir şekilde ifade etti. Bir yasa 

teklifi olduğunda, Konsey dahil olacaktır. AK, ESPR önerisini 2022’de 
revize edecek. 

 
Savunuculuk Hedefleri (ESPR’nin yayınlanmasına 

dayalı olarak SP IT tarafından gözden geçirilecektir): 
Cefic, Avrupa Komisyonunun ESPR önerisini memnuniyetle 

karşılamakta ve bu iddialı girişimin genel hedeflerini 

desteklemektedir. Ayrıntı düzeyi (ürünler, bileşenler, ara ürünler, 

maddeler) ve mevcut mevzuatlarla birçok arayüz açısından önemli 

düzeyde ayrıntılara inen, bu düzenleyici çerçevenin 

karmaşıklığını dikkate alıyoruz 

ESPR’den gelen yasal önlemlerin geliştirilmesinde ve özellikle 

bunlarla çakışması muhtemel REACH/RoHS/Atık/ürüne ilişkin 

güncel mevzuatta politika tutarlılığının sağlanması gerekmektedir. 

Değer zincirlerinde önem arz eden maddelere ilişkin bilgileri etkin 

bir şekilde sağlamak için, pratik dijital araçların kullanılması 

gerekir. 

 

Savunuculuk Eylemleri: 
• Cefic, 2021’in 2. çeyreğinde SPI kamuoyu görüşü alınma 

sürecine girdi sağladı; 

• COM’un karar verme sürecini destekleyen SPI Etki 

Değerlendirme çalışmasına Cefic girdisi sağladı (2021’in 2. 

çeyreği); 

• Diğer endüstrilerle işbirliği yapma; 

• Cefic’in, ESPR hakkında kamuoyu görüşü alma sürecine 

girdi sağlaması (2022’nin 2. çeyreği) 

• Cefic’in, ESPR için ürün önceliklendirmesi konusunda 

kamuoyu görüşü alma sürecine girdi sağlaması (2022’nin 4. 

çeyreği) 

• Cefic’in, ESPR’nin kapsamına açıklık getirmek için 

Komisyon ile işbirliği yapması (2022’nin 2. ve 3. çeyreği) 

• Cefic’in, EP/EC incelemesine hazırlanırken ayrıntılı 

argümanlar hazırlaması. 

 

Yayınlayan: Cécile Gonzalez, Ürün Sürdürülebilirliği 

Yöneticisi, +32499518476 cgo@cefic.be 
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eylemler 

 
Arkaplan:  
CSS’de, Komisyonun güvenli ve 

sürdürülebilir kimyasallar kriterlerini 

belirlemek için, malzeme ve ürünlere 
kadar uzanan bir Metodoloji geliştireceği 

açıklandı. Amaç, alternatiflerle yenilik 

getiren, öncü şirketleri desteklemek için 
ortak bir çerçeve belirlemektir. Bu, 

Komisyonun Güvenli ve Sürdürülebilir 

kimyasallar hakkındaki Vizyonunu 
gerçekleştirmek için inovasyon ayağı ile 

ilgilidir; bir stratejik araştırma ve 

inovasyon gündemi, finansman fırsatları, 
bir ağ oluşturma gibi ek eylemlerle 

tamamlanacak bir inovasyon ayağı,...

 

Etki: 
 

• Güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar, malzemeler ve ürünler kriterlerini 

tanımlayan bir ortak çerçeve, eşit şartlar oluşturacak ve piyasaya 

sürdürülebilir ürünler sunmak için geçerli bir bilgi tabanı ve araç 

sağlayacaktır. Bu nedenle, Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım 
Yönetmeliği için bir temel oluşturur. 

 

Gidişat: 

Avrupa Komisyonu: Komisyon (DG RTD), kimyasallar, malzemeler ve ürünler 

için güvenli ve sürdürülebilir tasarım kriterlerinin geliştirilmesiyle ilgili 

sürdürülebilirlikle alakalı mevcut girişimler ve Ar-Ge faaliyetlerine genel bir bakış 

sağlayan, bir Haritalama çalışması yayınladı. Komisyon, ayrıca JRC’yi kriterleri 

tanımlamak için bir metodoloji ortaya çıkarmakla görevlendirdi. Ekim ayında, JRC 

tarafından metodoloji üzerine yürütülen çalışmanın bağlamını belirleyen Komisyon 

belgesi düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 
Avrupa Parlamentosu: -  
Avrupa Konseyi: - 

 
 
Mevcut endüstri deneyimlerini temel alan, elverişli ve uygulanabilir bir 

yaklaşıma sahip olmak. Özellikle şirketlerin kullandığı portföy yönlendirme 

metodolojilerine kolayca bağlanabilecek, bir metodoloji bekliyoruz. 

 

 

Savunuculuk Eylemleri: 

 
• Kavramın tanımı ve gelecek yolu tanımladı ve sundu (link). 

• Sektör için güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar, malzemeler, ürünler, 
süreçler ve hizmetlere yönelik bir inovasyon rehberi geliştirdi ve yayınladı 

(link). 

• Avrupa Parlamentosunda, Intergroup ile birlikte Avrupa Parlamentosu 
Intergroup’ta “İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma” 

konulu bir etkinlik düzenledi (link). 

• DG RTD ve DG ENVI tarafından düzenlenen 1. ve 2. paydaş toplantılarına 
katılım 

 

 
 
 
 

Yayınlayan: Ann Dierckx, Sürdürülebilirlik Direktörü  
+32474760002 adi@cefic.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Savunuculuk Takipçisi 

Hukuk Forumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİZLİDİR 

 
Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, AISBL – Rue Belliard, 40 - 1040 Brüksel – Belçika - Şeffaflık Kaydı no 64879142323-90 



 

 

Çevre Suçları Direktifinin (ECD) Revizyonu  
 

GİZLİDİR 
 
Güncelleme: Nisan 2022  
 

Etki 

değerlendirmesi 

 

 

Komisyon  
yayını 

 

AP pozisyonu 

 

 

Genel Konsey 

Yaklaşımı 

 

 

Üçlü Diyaloglar 

 

 

Kabul 

 

 

Uygulanan ve 

devredilen 

eylemler 

 
 
Arkaplan 
Komisyon 15 Aralıkta, 2008 yılında kabul edilmiş güncel 

çevre suçları direktifi yerine bir öneri yayınladı (Ceza 

hukuku yoluyla çevrenin korunmasına ilişkin 2008/99/EC 

Direktif). 

 

Öneri, Komisyonun 2008 Çevre Suçları Direktifi 

değerlendirmesinin 2020’deki yayınını takip ediyor. 

Sonuçlar, başarıyla kovuşturulan çevre davalarının sayısının 

düşük olduğuna, yaptırımların caydırıcı olmayacak kadar 

yetersiz olduğuna ve sınır ötesi işbirliğinin zayıf olduğuna 

işaret ediyor. 

 

Etki 

Yasa teklifi, üç temel yenilik getiriyor. (i) AB kimyasallar 

mevzuatının (REACH, bitki koruma, biyositler, CLP ve 

POP dahil) belirli ihlalleri de dahil olmak üzere, ceza 

gerektiren yeni kategoriler getirmektedir. (ii) Yaptırımlara 

ilişkin yeni hükümler kabul eder. (iii) Çevre savunucularının 

korunmasını iyileştirir. 

 

 

Gidişat 
Avrupa Parlamentosu 

• Öneri, Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri (LIBE) ve 
Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği (ENVI) 

Komitelerinden görüş alınmak suretiyle, Hukuk İşleri 

Komitesine (JURI) verildi (henüz raportörler atanmadı). 
• JURI Komitesinden, öneride yapılan değişiklikleri 

içeren taslak Raporun hazırlanmasından sorumlu 

Raportörü ataması beklenmektedir. Ardından, Taslak 
Rapor Komite tarafından tartışılacak ve sonrasında 

Avrupa Parlamentosu Üyeleri değişiklik sunabilecektir. 

• Ardından JURI Komitesi, Parlamentonun müzakere 
pozisyonunu kabul etmek üzere, bir kurulda taslak 

Rapor ve değişiklikleri oylayacaktır. 

 

Konsey 

• Komisyon, öneriyi 19 ve 20 Ocak 2022’de Cezai 

Konularda Adli İşbirliği Çalışma Grubunun (COPEN) 

Konsey uzmanlarına sundu. 

• Konsey uzmanları, önümüzdeki aylarda öneriyi 

inceleyecek ve Konseyin iç pozisyonunu hazırlayacaktır 

(Genel Yaklaşım). 

 

Savunuculuk Hedefleri 
1) Cefic’i, DG JUST ve DG ENV ile yapılan 

görüşmelerde güvenilir bir ortak olarak 

konumlandırmak, ceza takibatı yoluyla da dahil olmak 

üzere çevre yasasını uygulama ihtiyacı konusunda 
Komisyonu desteklemek, ancak belirli teknik konulardaki 

endişeleri dile getirmek (örn. cezai kovuşturmaya yol 

açan durumların netliği, yaptırımların düzeyi/yapısı. 

2) Gerektiğinde yanıt verebilmek için, Cefic üyeliğiyle 

ilgili önemli değişiklikleri izlemek. 

 

Savunuculuk Eylemleri 

• 25/02/20: Çevre konularını kapsayan yasa çalışma 

grubunun bir toplantısında, DG ADALET ve DG Çevre 
yetkilileri ile sunum ve verimli fikir alışverişi (Soru-

Cevap). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yayınlayanlar: Suzy Even-Legay,  

Cefic Hukuk Müşaviri  

+32.483.459.389 sev@cefic.be 

 
 
 
 
Önemli kurumsal tarihleri 

ekleyin – tarihler ileriye 

dönüktür ancak aynı zamanda 
tamamlanmış eylemleri de 

yansıtır 


