PCBLERİN YÖNETİMİNDE
ULUSLARARASI
MEVZUAT ve
SORUMLULUKLAR
PROF.DR. İPEK İMAMOĞLU
ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI MEVZUAT
 Kalı ı Organik Kirleticilere İlişki Stockholm Sözleşmesi
 Tehlikeli Atıkları “ı ırötesi Taşı ı ı a ve Bertarafı a İlişki Basel
Sözleşmesi
 Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön
Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi
 Uzun Menzilli “ı ır Aşa Hava Kirliliği (CLRTAP) “özleş esi – KOKlar
Protokolü

UNECE CLRTAP
KOKlar Protokolü
 Birleş iş Milletler A rupa Eko o ik Ko isyo u
Uzun Menzilli “ı ır Aşa Hava Kirliliği (CLRTAP)
“özleş esi

 8 adet protokol var
 PCBlerle ilgili ola ı– KOKlar Protokolü (Aarhus Protocol)

 Ülkemiz tarafı da
ulu uş e / /
gir iştir.

/ /
tarihli e
sayılı Ka u ile uygu
tarihli Res i Gazetede yayı la arak yürürlüğe

 Uzun Me zilli “ı ır Aşa Ha a Kirliliği “özleş esi e EMEP Protokolü
kapsa ı da para etre i “O2, NOx, NMVOC, NH3 e isyo topla ları ı
Birleş iş Milletler, A rupa Çe re Aja sı ile A rupa Bilgi e A rupa Eko o ik
Ko isyo u “ekretaryası a raporla a yükü lülüğü ulu aktadır.
 PCBlerle ilgili düze le eleri içere Kalı ı Orga ik Kirleti iler Protokolü
(CLRTAP/POPs Proto ol he üz ülke iz tarafı da ratifiye edil e iştir.

UNECE CLRTAP
KOKlar Protokolü
PCBlerle ilgili sı ır değerler e ta ı la a/kulla ı da kaldır a e çe reye
uyumlu ertarafı için son tarihler:

 PCB içeren ekipmanlar için: > 500 mg/kg ve 5L  Aralık
Aralık
 “ı ılar içi

ekip a dışı : >

g/kg 

Aralık

e

 Ekipmanlar için: > 50 mg/kg ve 0,05 L için  Aralık
 Annex III –
ile
arası da seçile ek ir yıla kadar
PCBlerin topla yıllık e isyo ları ı azalt a taahhütü
elirle e ek ir refera s yıl te el alı arak
 Annex IV – Büyük Yakma Tesisleri için dioksin ve
furanlar için sı ır değerleri eril iştir

e
Aralık

UNECE Protocol on Pollutant Release
and Transfer Registers
(EC) No 166/2006
 Kiev Protokolü olarak da bilinen BM AEK protokolünün a a ı,
tutarlı,e tegre, ülkenin ta a ı ı kapsayan kirletici salı ı ve taşı ı
kaydı sistemini oluştur aktır. Bu şekilde çevresel karar verme
süreçlerine halkı katılı ı sağla a ak, ay ı zamanda çevrenin
kirlenmesinin azaltıl ası ve önlenmesi hedeflenmektedir.
 Endüstriyel emisyonlarla ilgili halka açık bilgilendirme için Avrupa Birliği
E-PRTR direktifini Ocak
’da kabul edil iştir. (Daha önceki sistem
EPER’e göre daha düşük raporlama sı ır değerleri e sahip).
ΣPCBler  Hava: 0,1 kg/yıl

Su: 0,1 kg/yıl

Toprak: 0,1 kg/yıl

AB MEVZUATI
 EC Persistent Organic Pollutants (POPs) Regulation No. 850/2004
 Council Directive 96/59/EC (16 Eylül 1996) on the Disposal of Polychlorinated Biphenyls and Polychlorinated Terphenyls
(PCB/PCT)
 Regulation on Export and Import of Hazardous Chemicals - Prior Informed Consent Regulation (EU) (649/2012)
 Council Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2012/19/EU)
 European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (1907/2006) (REACH)
 Waste Framework Directive (2008/98/EC)
 Regulation on on classification, labelling and packaging of substances and mixtures CLP Regulation (1272/2008)
 Council Directive on Incineration of Waste (2000/76/EC)
 Council Directive on Environmental Quality Standards in the Field of Water Policy (2008/105/EC)
 Industrial Emissions Directive (2010/75/EU)
 Council Directive on End-of Life Vehicles (2000/53/EC)
 Council Directive on Landfill of Waste (1999/31/EC)
 Commission Regulation Laying Down Methods of Sampling And Analysis For The Control of Levels of Dioxins, Dioxin-like
PCBs and Non-dioxin-like PCBs in Certain Foodstuffs (589/2014)
EC Communication on a Community Strategy for Dioxins, Furans and PCBs
 Establishing Criteria And Procedures For The Acceptance of Waste at Landfills Pursuant To Article 16 of and Annex II to
Directive 1999/31/EC

EC POPs Regulation No.
850/2004
 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN AVRUPA KOMİ“YONU YÖNETMELİĞİ
 29 Nisan 2004
yeni KOKlar içi değişiklikler yapıl aktadır so u usu 17 Aralık

ol ak üzere

AMAÇ: ihtiyat pre si i çerçe esi de kulla ı ı e gelleyerek, veya azaltarak
veya yok et eyi hedefleyerek, i sa sağlığı ı e çe reyi kalı ı orga ik
kirleti ilerde koru aktır.
 “to khol “özleş esi e CLRTAP – POPs Protokolü hükümlerinin birlikte
AB’de uygula ası içi yasal altyapıdır.
 “to khol “özleş esi sı ır değerler elirt ezke , KOKlara İlişki
Yö et elik e isyo /atık ertaraf vs içi sı ır değerleri . .
iti arıyla
elirle iştir.

EC POPs Regulation No.
850/2004
 Madde 3 - KOKları (PCBler dahil) üretimini e piyasaya satışa su ul ası ı
kısıtlar EK – I / Bölü A “özleş e e Protokolde Listele iş ola Ki yasallar
 Madde 5 – Stoklar: 50 kg üzerinde Ek-I veya II’de ulu a ki yasalları
ulu dura lar gü e li, eri li e çe reyle uyu lu şekilde u ları yönetmelidir
Madde 6 – “alı ı ı azaltıl ası, ortada kaldırıl ası içi ir eyle pla ı
oluşturul ası Ek – Kasıtsız Üretile KOKlar arası da PCBler de yeral aktadır)
 Madde 7 - Atık Yö eti i

 Buna Ek-IV’de listele e e ilgili sı ır değeri i üzeri de KOKlar içere atıkları uygu
yö eti i gerçekleştiril elidir
 Ek – IV’e göre 50mg/kg üstünde PCBleri içeren maddeler bu kapsama girmektedir
 Ek – V’e göre göre 50mg/kg üstünde PCBleri içeren atıklar u kapsama girmektedir

 Madde 8 – Uygula a Pla ları

 Madde 9 – İzle e

EC POPs Regulation No.
850/2004
 Madde 10 – Bilgi paylaşı ı
 Madde 11 – Tek ik Yardı
 Madde 12 – Raporla a: her üç yılda yö et eliği uygula ası ile ilgili
rapor hazırla ır. Burada stoklar, e isyo e a terleri, Ek-III istemsiz üretilen
PCBler d. ile ilgili ilgiler içerilir. Ko isyo tü üye ülke raporları ı
irleştirerek ir se tez rapor oluşturup halka açar.
 Madde 13 – Cezalar
 Madde 14 – Eklerin revizyonu
 Madde 15, 16, 17 – Yetkili Mer iler, Ge el ko ularla ilgili Ko ite, Atıklarla
ilgili Komite

Council Directive 96/59/EC (16 Eylül 1996) on
the Disposal of Polychlorinated Biphenyls and
Polychlorinated Terphenyls
 PCBLER VE PCTLERİN BERTARAFINA İLİŞKİN DİREKTİF
 Amaç:
 PCB ve PCTlerin kontrollü ir şekilde ta a e ertarafı ı düzenlemektir.
 Direktif, PCB içere ekip a ı dekontaminasyon ya da ertarafı ve/veya
kulla ıl ış PCBlerin tasfiye a açlı tamamen yok edilmesi için hükümleri
düzenler.

 Ay ı isi li Türk

e zuatı ile paralel hükü ler içer ektedir:

 “ı ır değerler
 Elleçleme
 Arı dır a/ ertaraf
 Analiz ve izleme
 Zamanlama

EC Communication on a Community
Strategy for Dioxins, Furans and PCBs
 DİOK“İNLER FURANLAR VE PCBLERE İLİŞKİN AVRUPA KOMİ“YONU
“TRATEJİ“İ

 Strateji:
 dioksin, furan ve dioksin benzeri PCBler pro le i i ö ü üzdeki yıl
içerisi de ko trol edil esi a açlı e tegre ir yaklaşı geliştiril esidir.
 Çevrenin e ekosiste i şi diki hali i değerle diril esi i, kısa dö e de
insan maruziyetinin azaltıl ası e orta-uzun vadede bu maruziyetin güvenli
se iyelere düşürül esi, çe re üzeri deki etki i azaltıl ası ı hedefleye
strateji, niceliksel hedefler belirlemektedir.
 Bu i eliksel hedef, u addeleri sı ır değeri i WHO li itleri e
pg/kg
ü ut ağırlığı/hafta indirilmesidir.

EC Communication on a Community
Strategy for Dioxins, Furans and PCBs
 Geliş e Raporu – 2007:
 Hedefe yönelik olarak çevresel ortamlarda PCBler, Dioksinler,
Fura ları se iyeleri de düşüş gözle ektedir.
 Ancak çalış alar sürmedilir. İ sa ları bu kimyasallara maruziyetinin
azaltıl ası a devam edilmelidir. Maruziyet özellikle gıda yoluyla
ol aktadır.

 PCBlerin gıdadaki iktarları a akıldığı da: alık ve alık ürünleri > yumurta
> süt ve süt ürünleri > et ve et ürünleri (Kaynak: EFSA Journal, 2010)

 Gıda zincirindeki kirlenme çevresel kirlenme ile doğru ora tılıdır.
 Bu nedenle insan ve hayvan gıdası daki seviyelerin düşürül esi
çalış aları sürmelidir.
 İste siz üretilen bu ki yasalları endüstriyel kay akları ı ya ısıra
evsel kay akları ı da kontrol altı a alı ası için çaba gösterilmelidir.

Dioksinler - PCBler
BREF, Avrupa Komisyonu tarafı da kabul edilen bir Mevcut En İyi Teknik
(MET) Referans Dokü a ıdır. BREF’ler endüstri uz a ları, üye ve aday ülke
yetkilileri, araştır a enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları da oluşa teknik
çalış a grupları arası daki bilgi alış erişi e daya aktadır.
Demir-Çelik sektörü için hazırla a BREF’de (2012):
• Tesislerden dioksin/furan kay aklı emisyonlardaki istemsiz toksisitenin %9’u dioksin benzeri PCBlerden kay akla aktadır.
• Önlem: PCB e yağ eya aki e yağı aşta ol ak üzere zararlı ola e etal
özelliği taşı aya ileşe leri dâhil edil esi riski i e aza i dir ek içi
hurda ı sı ıfla dırıl ası. Bu işle ge ellikle hurda tedarikçisi tarafı da
gerçekleştirilir fakat operatör gü e lik se e iyle sızdır az ko tey erlerdeki
tü hurda yükü ü de etler. Bu ede le, ay ı za a da, uygula a ilir olduğu
ölçüde ileşe leri ko trol et ek ü kü olur. Az iktarda ulu a plastiği
ör eği plastik kaplı ileşe ler değerle diril esi işle i de gereke ilir.
(
/ /EU sayılı Direktif kapsa ı da
so uçları

e ut e iyi tek iklere BAT ilişki

Dioksinler PCBler

European Regulation on Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (1907/2006) (REACH)
 KIMYA“ALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRME“I, İ)Nİ VE KI“ITLANMA“I
 Amaç:
 Rekabeti ve inovasyonu güçlendirirken, iç piyasada malzemelerin
ser est dolaşı ı ı sağlarke , addeleri tehlikesi i değerle dir ek içi
alternatif etodları destekle esi dahil edilerek i sa sağlığı e çe re
içi yüksek değerli koru a sağla asıdır.
 PCBler ile ilgili doğruda hükü leri ulu a ası a karşı , PCBler
e zeri KOK özelliği taşıya ile ek ki yasalları he üz dolaşı dayke
ko trol altı a alı ası e gele ekte e zer hataları yapıl a ası içi
hazırlıklı olu ası ı sağla ak üzere tasarla ıştır.

 Ö le eye yö elik koru a a a ı güt ektedir.

Regulation on on classification, labelling and
packaging of substances and mixtures CLP
Regulation (1272/2008)
 Amending and repealing Dangerous Substances Directive 67/548/EEC
and Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States relating to the classification, packaging
and labelling of dangerous preparations (1999/45/EC), and amending
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)
 “INIFLANDIRMA ETİKETLEME AMBALAJLAMA “EA YÖNETMELİĞİ

 Ay ı isi li Türk

e zuatı ile paralel hükü ler içermektedir.

Council Directive on Waste Electrical
and Electronic Equipment
(2012/19/EU)
 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMAN DİREKTİFİ
 Amaç:
 Elektrikli e elektro ik ekip a atıkları ı oluşu u e yö eti i i
çe re e i sa sağlığı üzeri de yarattığı olu suz etkileri ö le esi e
azaltıl ası a a ıyla azı ö le ler getirir
 Kaynak kulla ı ı ı ütü etkileri i azaltıl ası e u kulla ı ı
etki liği i arttırıl ası yoluyla sürdürüle ilir kalkı a hedefi e katkıda
ulu aktadır
 PCBleri içere elektro ik aksa ı kapasitör vb ayrı olarak
arı dır a/işle gör esi ile ilgili hükü ler içerir – bu tip elektronikler
içi geri dö üşü e ye ide kulla ı ı a ak ilgili yö et elik
çerçe esi de yapıla ağı elirtilir Madde
, Ek - VII ve EK - VIII)

Waste Framework Directive
2008/98/EC
 ATIK ÇERÇEVE DİREKTİFİ
 Amaç:
 Çevre e i sa sağlığı ı atık oluş ası e atık yö eti i i olu suz
etkileri de koru ası ı, kay ak kulla ı ı ı ütü etkileri i
azaltıl ası ı e u kulla ı ı etki liği i arttırıl ası ı hedefle ektedir.
 Yürürlükten kaldırıl ış olan Tehlikeli Atıklar e Atık Yağ ile ilgili eski
direktiflerin ilgili maddelerini içermekte olan Direktif, geri dö üşü e
geri kaza ı ile ilgili
yılı da yakala ası pla la a ye i hedef
getir ektedir. Bu hedefler e sel atıklar e i şaat e hafriyat atıkları ile
ilgilidir.

Regulation Concerning the Export and
Import of Hazardous Chemicals Prior
Informed Consent Regulation (EU)
(649/2012)
 ÖN BİLDİRİMLİ KABUL
 Uluslararası ti arette azı tehlikeli ki yasallar e pestisitleri ö
ildiri li ka ul usulü e dair Rotterda “özleş esi’ e daya ır.
 Amaç:
Bazı tehlikeli ki yasalları ithalat e ihra atı ı yö etir e u ları
uluslararası ti areti de ortak soru luluk e iş irliği i teş ik et ek.

Ki yasalları taşı ası, kulla ı ı, depola ası e gü e li ir şekilde
ertarafı hakkı da ülkelere ilgi su arak i sa e çe re sağlığı ı
korumak.

Regulation Concerning the Export and
Import of Hazardous Chemicals Prior
Informed Consent Regulation (EU)
(649/2012)
 Bölüm - 3
Ö Bildiri li Ka ul Uygula a ak ola Ki yasallar Listesi’ e PCBler dahil
edil iştir.
 Madde

Bazı ki yasal e

addeleri ihra atı

EK – V
İhra at Yasağı Getirile Ki yasallar e Maddeler Listesi’ e PCBler dahil
edil iştir. “to khol “özleş esi Ek-A ve Ek-B ki yasalları u listededir

Council Directive on Incineration of
Waste (2000/76/EC)
 ATIKLARIN YAKILMA“INA İLİŞKİN DİREKTİF

 Directive on the Limitation of Emissions of Certain Pollutants into the Air
from Large Combustion Plants (2001/80/EC)
 Amaç:
 Atıkları yakıl ası e era er yakıl ası kay aklı özellikle ha aya, toprağa,
yüzey e yeraltı suları a ola olu suz çe resel etkileri , e i sa sağlığı a
karşı oluşa ile ek riskleri e aza i diril esi
 Bu a a a yö elik olarak, atıkları yakıl ası e era er yakıl ası sırası da
sıkı işleti koşulları e tek ik gereklilikleri yeri e getiril esi i içerir
 Madde 4 – Baş uru e İzi : yakıla ak atıklarla tesislere izi er e
aşa ası da, çeşitli ilgileri ya ı sıra tesiste yakıla ak atıkları
aksi u
PCB içeriği i de elirtil esi iste ektedir.

Council Directive on Environmental Quality
Standards in the Field of Water Policy
(2008/105/EC)
 “U POLİTİKALARI KAP“AMINDA ÇEVRE“EL KALİTE “TANDARTLARINA
İLİŞKİN DİREKTİF
 Amaç:
 Tehlikeli ö elikli addeler e diğer azı kirleti iler (öncelikli
maddeler) içi Çe resel Kalite “ta dartları ı elirle ektedir. Direktifi
a a ı ki yasal addeler açısı da iyi duru a sahip yüzey suları a
ulaş aktır.
 PCBler Ek – III Dioksin benzeri PCBler, Öncelikli Tehlikeli Kirleticiler
listesi e alı ak üzere listele ekte

Industrial Emissions Directive
(2010/75/EU)
 ENDÜ“TRİYEL EMİ“YONLAR DİREKTİFİ

 Amaç:
 Endüstriyel kirliliğe e tegre ir akış açısı getir ektedir. E düstriyel
faaliyetlerde kay akla a kirliliği ko trolü ü hedefle ektedir.
 Madde 44 (2) (b) Baş uru e İzi : yakıla ak atıklarla tesislere izi
er e aşa ası da, çeşitli ilgileri ya ı sıra tesiste yakıla ak atıkları
aksi u PCB içeriği i de elirtil esi iste ektedir.
 Buradaki amaç dioksin ve furan oluşu u u kotrol edilmesi ve
önlenmesidir.

Kaldırılan: 78/176/EEC Directive on Waste from the Titanium Dioxide Industry, 82/883/EEC, Directive on

on procedures for the surveillance and monitoring of environments concerned by waste from the Titanium
Dioxide Industry, 92/112/EEC Directive on procedures for harmonizing the programmes for the reduction and
eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry, 1999/13/EC Directive on the
limitation of VOCs, 2000/76/EC Directive on the Incineration of Waste and 2008/1/EC Directive of the European
Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control.

Council Directive on End-of Life
Vehicles (2000/53/EC)
 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR DİREKTİFİ

 Amaç:
 Yeniden kulla ı , geri dö üşü e diğer oyutlardaki geri kaza ı a
ilişki
addeleriyle, araçlarda kay akla a atıkları ertarafı, çevresel
perfor a sı arttırıl ası ı hedefleye Direktif araçları yaşa dö güsü
oyu a göre ala eko o ik aktörleri e özellikle ö rü ü ta a la ış
araçlarla doğruda ilişkisi ola eko o ik aktörleri ko u edi ektedir.
 Madde 11 - Atık Depoları ve Nitelikleri: Araçları sökümü sırası da
açığa çıka PCB içeren parçalar ayrı topla ır ve ayrı ko tey ırlar içinde
depola ır.

Council Directive on Landfill of
Waste (1999/31/EC)
 ATIKLARIN DÜ)ENLİ DEPOLAMA“INA DAİR DİREKTİF

 Amaç:
 “ıkı işleti ve teknik gereklilikler sayesinde çevre üzerindeki olumsuz
etkileri ö le esi e azaltıl ası ı hedefleye Direktif yüzey suyu, yer
altı suyu, toprak e ha a ı küresel oyutta koru ası ı a açlar.
Direktif, sera gazı etkisi i, i sa sağlığı üzeri deki riskleri düzenli
depola a sahaları ı tü yaşa döngüsü boyunca
değerle dir ektedir.

Establishing Criteria And Procedures For
The Acceptance of Waste at Landfills
Pursuant To Article 16 of and Annex II to
Directive 1999/31/EC
 DÜ)ENLİ DEPOLAMA “AHALARINA KABUL KRİTER VE
PRO“EDÜRLERİNE İLİŞKİN KON“EY KARARI
 Amaç:
 Katı atık depola a sahaları a atık ka ul edil esi e ilişki kriter e
prosedürleri düzenlemektedir.
 Atık Kabul Kriterleri arası da:
İ ert atıklar için 7-indikatör PCB ileşiği derişi i i < 1 mg/kg ol ası
gerekir

Commission Regulation Laying Down Methods of
Sampling And Analysis For The Control of Levels
of Dioxins, Dioxin-like PCBs and Non-dioxin-like
PCBs in Certain Foodstuffs (589/2014)
 Bazı Gıdalarda Dioksin, Dioksin benzeri PCB, Dioksin benzeri olmayan
PCB Değerleri i Ko trolü e İlişki Nu u e Alı ı e A aliz Metodları
Yö et eliği
 Amaç:
 Gıdalarda dioksin, furan, dioksin benzeri olan ve olmayan PCB’leri
seviyelerinin resmi kontrolüne yönelik hususları düze ler.
 Numune alı ı Ek II’deki yö te lerle yapıl alıdır. Bu ko trolü
uygula dığı gıdaları listesi Bölü
’te ulu aktadır.
 Madde 4 - analiz kriterleri i detayla dır akta olup, Yö et eliği Ek
IV’ü analiz etodları ı içermektedir (PCB analizi dahil).

ABD
 A erika Birleşik De letleri PCBlerin en büyük üreticisi
 Toxic Substances Control Act ile 1979 yılı da PCBlerin üretimi
yasakla dı.
 Toksik Maddeleri Ko trolü Yasası Toxic Substances Control ActTSCA)
 PCB’ler de dahil ol ak üzere, ki yasal adde/karışı lar içi raporla a,
kayıt altı da tut a, test et e e kısıtla a aşlıkları ı içer ektedir.
 Daha önce 500 ppm ola PCB sı ırı pp ’e çekilmiştir. yıl içerisi de tü
e düstriyel kulla ı ı ı ortada kaldırıl ası hedefle iştir. Kapalı
ekip a larda iyi ko trolleri sağla arak kulla ı ı de a et esi e karar
eril iştir.

 Me ut PCB e zuatı, T“CA ile uyu lu ola ak şekilde Federal
Düzenlemeler Kanunu Madde 40 Bölüm 761’de yer al aktadır.

40 CFR Part 761 - POLYCHLORINATED
BIPHENYLS (PCBs) MANUFACTURING,
PROCESSING, DISTRIBUTION IN COMMERCE,
AND USE PROHIBITIONS
SUBPART A — General (§§ 761.1 - 761.19)
SUBPART B — Manufacturing, Processing, Distribution in Commerce, and Use of PCBs and PCB Items (§§ 761.20 - 761.35)
SUBPART C — Marking of PCBs and PCB Items (§§ 761.40 - 761.45)
SUBPART D — Storage and Disposal (§§ 761.50 - 761.79)
SUBPART E — Exemptions (§§ 761.80 - 761.80)
SUBPART F — Transboundary Shipments of PCBs for Disposal (§§ 761.91 - 761.99)
SUBPART G — PCB Spill Cleanup Policy (§§ 761.120 - 761.135)
SUBPART H — I [Reserved]
SUBPART J — General Records and Reports (§§ 761.180 - 761.193)
SUBPART K — PCB Waste Disposal Records and Reports (§§ 761.202 - 761.218)
SUBPART L — [Reserved]
SUBPART M — Determining a PCB Concentration for Purposes of Abandonment or Disposal of Natural Gas Pipeline: Selecting Sample Sites,
Collecting Surface Samples, and Analyzing Standard PCB Wipe Samples (§§ 761.240 - 761.257)
SUBPART N — Cleanup Site Characterization Sampling for PCB Remediation Waste in Accordance with § 761.61(a)(2) (§§ 761.260 - 761.274)
SUBPART O — Sampling To Verify Completion of Self-Implementing Cleanup and On-Site Disposal of Bulk PCB Remediation Waste and Porous
Surfaces in Accordance With § 761.61(a)(6) (§§ 761.280 - 761.298)
SUBPART P — Sampling Non-Porous Surfaces for Measurement-Based Use, Reuse, and On-Site or Off-Site Disposal Under § 761.61(a)(6) and
Decontamination Under § 761.79(b)(3) (§§ 761.300 - 761.316)
SUBPART Q — Self-Implementing Alternative Extraction and Chemical Analysis Procedures for Non-liquid PCB Remediation Waste Samples (§§
761.320 - 761.326)
SUBPART R — Sampling Non-Liquid, Non-Metal PCB Bulk Product Waste for Purposes of Characterization for PCB Disposal in Accordance With §
761.62, and Sampling PCB Remediation Waste Destined for Off-Site Disposal, in Accordance With § 761.61 (§§ 761.340 - 761.359)
SUBPART S — Double Wash/Rinse Method for Decontaminating Non-Porous Surfaces (§§ 761.360 - 761.378)
SUBPART T — Comparison Study for Validating a New Performance-Based Decontamination Solvent Under § 761.79(d)(4) (§§ 761.380 - 761.398)

40 CFR Part 761
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§ 761.50 — Applicability.
§ 761.60 — Disposal requirements.
§ 761.61 — PCB remediation waste.
§ 761.62 — Disposal of PCB bulk product waste.
§ 761.63 — PCB household waste storage and disposal.
§ 761.64 — Disposal of wastes generated as a result of research and development activities authorized under § 761.30(j) and
chemical analysis of PCBs.
§ 761.65 — Storage for disposal.
§ 761.70 — Incineration.
§ 761.71 — High efficiency boilers.
§ 761.72 — Scrap metal recovery ovens and smelters.
§ 761.75 — Chemical waste landfills.
§ 761.77 — Coordinated approval.
§ 761.79 — Decontamination standards and procedures.

ABD
 PCB e zuatı asıl ör ekle e yapıla ağı da , eski floresa lı
la aları ertarafı a, PCB sahaları ı ye ide a la dırıl ası,
i alardaki alze elerde ya da iç eka ha ası da ulu a PCB
iktarı da , PCB ile ilgili ka u hükü leri e uy aya ları e şekilde
ezala dırıla ağı a dair pek çok ko uyu içer ektedir.
 EPA PCB e zuatı da azı değişiklikler e etleştir eler yaparak,
T“CA e Kay akları Koru a e Kurtar a Yasası ı Resour e
Conservation and Recovery Act – RCRA) birbiri ile uyumlu hale
getir iştir.
 Washi gto ’daki Ge el Merkezi ya ısıra, EPA 10 bölgesel ofisle
çe resel progra ları yö et ektedir. Her ir ölgesel ofisi aşı da
ata ış ir PCB koordi atörü e uttur. Bu ölgesel ofisler, akade i
ve endüstriden paydaşlar ile irlikte çalış akta, gerektiği de yasalarda
değişiklik ö ere il ektedir.

ABD
 PCB e PCB’li ekip a ları ertarafı a EPA o ay er ektedir. Bazı
dekontaminasyon faaliyetleri de onaya tabidir.

 PCB depolaya , ulaşı da taşıya , ertaraf ede , ARGE’de kulla a
herkes/her fir a u u EPA’ya ildir ekle yükü lüdür.
 PCB içere tra sfor atör ildiri leri o li e olarak yapıl a aktadır,
u ildiri i
utlaka for şa lo u u elle doldurul ası e izzat
tesli edil esi ile yapıl ası gerek ektedir. ,
 Yö et elik sıkça kulla ıla /kulla ıl aya ala lar, oyu aklar, e
eşyaları, iç eka ha a kalitesi, . gi i orta larda değişik PCB
değerleri ortaya koy aktadır.

 Ör ek: Arı dır a faaliyetleri de du ar, kapı gi i sıklıkla te as hali de
olunan yüzeyler için 10mikrog/100cm2.
 Örnek: Ekipmanlar için > 50 mg/kg PCB bertaraf zorunlu

SCHEDULED PLANLANMIŞ ATIK

AVUSTRALYA

 «notifiable quantity of PCBs»
ka ra ı ar
kg . Bu u üzeri de NON-SCHEDULED
her ekip a / alze e/atık ir
PLANLANMAMIŞ ATIK
şekilde e a tere dahil edil ek
durumunda.
 50 mg/kg - 2 mg/kg
100.000 mg/kg  50 mg/kg

 Bu kategoride sı ı atıklar
 Derişi de ayrı olarak ir de
düzenli depolama tesisine
«sı ır ağırlık» elirle iş duru da =
gönderilemez
en az 50g
 Ta ı la a « >


g/kg e

g»

kg üzeri de kayıt zoru lu

 Bu kategoride sı ı eya katı atık
düzenli depolama tesisine
gönderilemez
 Lisa slı tesislerde ertaraf edilir
 “eyrelt e yapıla az

 Katı atıklar elli kurallar
dahilinde düzenli depolama
tesisine gönderilebilir

AVUSTRALYA
Australian and New Zealand Environment and Conservation Council
tarafı da hazırla ış e
yılı da re ize edil iş ir PCB Yö eti Pla ı
bulunmakta
Control of Workplace Hazardous Substances – National Model Regulations
and National Code of Practice as published by Worksafe Australia
The Storage and Handling of Flammable and Combustible Liquids (1993)
Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail
National Guidelines for the Management of Wastes (National Manifest and
Classification System) –
, taşı aya yö elik sertifikala dır a siste i
bulunmakta
National Protocol for the Approval/Licensing of Commercial-Scale Facilities
for the Treatment of Schedule X Wastes (July 1994)

AVUSTRALYA

«Öncelikli
bölge»
ta ı la ası
yapıl akta

Ekip a ı derişi i e e e a ter duru u a göre yıllara ağlı – yılı
aş aya ak şekilde tasarla ış – elirle e, ıskartaya çıkart a e ertaraf pla ı
bulunmakta

AVUSTRALYA - İzle e
A ustralya’da aşağıda listelenen matrislerde izleme faaliyetleri
gerçekleştiril ektedir:

 Anne sütü ve besinler,
 Atıksu arıt a tesisleri deşarjları,
 Pla la ış PCBli atıkları kabul ettiği de şüphele ile düzenli
depolama sahaları i arı (yakı daki yeraltı suyu ve süzüntü suyu dahil)
 Uygun biyolojik indikatörler, ahşi yaşa

dahil.

İRLANDA
 Waste Management (Hazardous Waste) Regulation, 1998
 PCBli ekip a e atıkları yö eti i ir Yö eti
yürütülmektedir.
 herhangi bir etiket bilgisi ulu a ıyorsa
kapasitörlerin PCBli kabul edilmesi

Pla ı

çerçe esi de

ö esi trafolar e

ö esi

PCBler:

 yüksek miktarda PCB içere  > 5 L
 düşük PCB içere  < 5L
şekli de ikiye ayrılarak e a ter yapıl akta e yö etil ektedir.

 Bertaraf için son tarih = 2010 (> 500 mg/kg içeren ekipman için)
 Bertaraf için son tarih = teçhizat ömrünün sonunda (>50 mg/kg içeren)
 Küçük işlet elerde de topla olarak akıldığı da ö e li
PCBlerin ortaya çıka ile eği düşü ül üştür.

iktarda

İRLANDA
 Düşük PCB içeriği içerisi de:
 florasan lambalar içerisindeki balastlar
 çeşitli gü lük elektrikli ihazları içi de ulu a ile ek kapasitörler (bir kapasitörde 20-30
mL PCB olabilir)

Bu lar içi ir so tarih elirle ediği de , e u ları ulu dura ları ertaraf içi
ütçesi ol aya ile eği de aşka yö te leri de e esi düşü ül ekte
 E a ter so uçları:

Yüksek içerikte = 177,861 L
Düşük içerikte =

L

 Ulusal e a teri e sitesi de yayı la
et e içi rapor gerekliliği

ası, her yıl e a ter ye ile e/re ize

 Bilgile dir e e farkı dalık akti iteleri: özellikle i şaat sektörü e düşük PCB içeriği
kapsa ı daki elektrikli ihaz/aksa da ulu a ile ek PCBler ile ilgili)

İRLANDA

İşyeri de sağlık/güve lik ö le leri
İşyeri de PCBlere maruziyet üst sı ır değerleri

Teşekkürler…

