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Θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Οδηγίας που αφορά τα Πλαστικά Μιας Χρήσης» 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

Το σύνολο της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας των πλαστικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, υποστηρίζει τη 

μετάβαση προς μια αποτελεσματική Κυκλική Οικονομία και αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο, που διαδραματίζει η Οδηγία για 

τα Πλαστικά Μιας Χρήσης (ΠΜΧ) στην επίτευξη των στόχων της μείωσης των επιπτώσεων, που έχουν ορισμένα πλαστικά 

προϊόντα στο περιβάλλον αλλά και τη ζωτική ανάγκη να μειωθούν τα θαλάσσια απορρίμματα. 

Ωστόσο, με τη διεξοδική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε στην Οδηγία, ιδίως στο τελευταίο προσχέδιο των 

κατευθυντήριων γραμμών, υπέπεσαν στην αντίληψη μας κάποια ζητήματα, στα οποία επιθυμούμε να διατυπώσουμε τις 

κρίσεις μας.  

 

Κατά τη διαδικασία συγγραφής του εγγράφου οδηγιών, φαίνεται να έχει παραμεριστεί ο βασικός του στόχος, που δεν είναι 

άλλος από την παροχή των αναγκαίων μέσων στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να εναρμονίσουν τις εθνικές νομοθεσίες τους με 

την Οδηγία. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας μιας προσέγγισης υπερβάλλοντα ζήλου, που υιοθέτησε ο νομοθέτης της Ε.Ε.  

Μεταξύ άλλων, ένα σαφές παράδειγμα, που επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς μας είναι η ιδιαίτερα ευρεία κατηγορία των 

δοχείων τροφίμων τα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο οδηγιών, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

περιορισμών της Οδηγίας. 

 

Το κείμενο της Οδηγίας διευκρινίζει σαφώς ότι η τάση του δοχείου να  απορρίπτεται ως απόβλητο, λόγω του όγκου ή του 

μεγέθους του - ιδίως όταν αφορά μερίδες μίας χρήσης - θα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό και την 

ένταξη του στα αντικείμενα, που θα απαγορευτούν.  

Αντιθέτως, δοχεία πολλαπλών χρήσεων έχουν συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του προσχεδίου των κατευθυντήριων 

γραμμών, τα οποία, εξ ορισμού, δεν μπορούν να θεωρηθούν μιας χρήσης. 

Το έγγραφο φαίνεται να αγνοεί την απαίτηση που θέτει η Οδηγία, δημιουργώντας, εκτός από αδικαιολόγητη διεύρυνση 

των περιορισμών και υψηλό κίνδυνο κατακερματισμένης εναρμόνισης στις νομοθεσίες των κρατών μελών,  ιδίως με την 

εκτίμηση ότι ο σχετικός όγκος και μέγεθος θα ποικίλλει ανάλογα με τη θρεπτική αξία του τροφίμου και τις συνήθειες των 

καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι προφανές ότι αυτή η ερμηνεία θα μπορούσε να  θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τόσο  

τον  πρωταρχικό στόχο της εναρμονισμένης υιοθέτησης της οδηγίας όσο και την ενιαία  αγορά της Ε.Ε. 

Επιπλέον, το προσχέδιο των κατευθυντηρίων γραμμών δεν αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο, που διαδραματίζουν οι 

συσκευασίες τροφίμων για την προστασία των καταναλωτών και την επίτευξη  συμπληρωματικών στόχων της Κυκλικής 

Οικονομίας, όπως η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Εάν το κριτήριο της μίας μερίδας δεν αποτελεί πλέον ένα από τα 

κρίσιμα στοιχεία για τον προσδιορισμό των ειδών, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, τότε 

παραβλέπεται ο στόχος της μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων, όπως και η βασική επιδίωξη της διασφάλισης της 

υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών. Οι πλαστικές συσκευασίες χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων επειδή διασφαλίζουν την ασφαλή διανομή τους σε μεγάλες αποστάσεις, ελαχιστοποιώντας τα 

απορρίμματά τους και διατηρώντας τα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, η παραπάνω είναι η 

κατεύθυνση προς την οποία φαίνεται να κατευθύνεται το έγγραφο οδηγιών. 

Οι προσπάθειες για περαιτέρω επιβολή κυρώσεων στα πλαστικά σε όλους τους κλάδους τείνουν να  παραβλέψουν τα 

διάφορα οφέλη, που προκύπτουν από τη χρήση τους. Ιδίως, σήμερα, που έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες για την  
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αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας, που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19. Κατά γενική ομολογία η 

συμβολή των  πλαστικών προϊόντων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της είναι σημαντική. Επιπλέον, ήδη πολλές χώρες 

έχουν κινήσει τις διαδικασίες εναρμόνισης της Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Μάλιστα, κάποιες προσεγγίσεις εξ αυτών 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρότυπα από αυτά, που επιβάλλει η Οδηγία. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές, με την τρέχουσα μορφή τους, θα δικαιολογήσουν αυτές τις ακραίες προσεγγίσεις,  που 

υιοθετούνται από τους εθνικούς νομοθέτες. 

 

Ως εκ τούτου, μολονότι το έγγραφο οδηγιών παρέχει ορισμένα θεμελιώδη μέσα για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη 

διαδικασία εναρμόνισης της Οδηγίας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν πρέπει να αγνοήσει τη σημασία της διατήρησης της 

ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας των πλαστικών και τη στήριξη της ανάπτυξής της, καθώς και τη διασφάλιση της 

ασφάλειας των καταναλωτών αλλά και όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη 

διεύρυνση των απαγορεύσεων. 

 

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις ανησυχίες μας και να υπάρξει βελτίωση του εγγράφου, ώστε να είναι 

πιο ισορροπημένη η προσέγγιση του προς τα πλαστικά. Έτσι, θα διασφαλιστεί η συνέχεια της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. αλλά 

και η ανάπτυξη της εθνικής μας βιομηχανίας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

Βασίλειος Γούναρης       Δρ. Ηλίας Ν. Μάμαλης      

Πρόεδρος       Εκτελεστικός Διευθυντής  

 


