
 
 

Ακινα, 10.04.20 
 

ΘΕΜΑ: Αναλυτικζς θζσεις της ΕΕΔΑ για ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 στο Εθνικό Δίκαιο 

Η ΕΕΔΑ χαιρετίηει τθν πρωτοβουλία ενςωμάτωςθσ τθσ Οδθγίασ ςτο Εκνικό δίκαιο, θ οποία μάλιςτα ζχει 

ξεκινιςει ζγκαιρα, αρκετά πριν τον Ιοφλιο του 2021. θμειϊνεται ότι βαςικι κζςθ τθσ ΕΕΔΑ είναι θ άμεςθ 

ενςωμάτωςθ ςτο Εκνικό Δίκαιο όλων των νζων οδθγιϊν τθσ ΕΕ για τθν Κυκλικι Οικονομία (αποβλιτων, 

ςυςκευαςιϊν, ταφισ αλλά και πλαςτικϊν μιασ χριςθσ) ζωσ 30/6/20.  

Η υλοποίθςθ τουσ πρζπει να γίνει ςυντεταγμζνα και με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ π.χ. άμεςθ 

υιοκζτθςθ τθσ Οδθγίασ για τον περιοριςμό των πλαςτικϊν μιασ χριςθσ για εφαρμογι από το 2021 ςφμφωνα 

με τθν ΕΕ. Ωςτόςο, είναι απαραίτθτο να δοκεί ο αναγκαίοσ χρόνοσ για να αποςαφθνιςκοφν οριςμζνα ςθμεία 

τθσ Οδθγίασ που είναι ακόμθ υπό διευκρίνιςθ, αναμζνοντασ και τισ ερμθνευτικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ πριν τθν 

πλιρθ εφαρμογι. 

Ο επαναςχεδιαςμόσ προϊόντων, ςε ότι αφορά τθ μορφολογία είναι άμεςα εφικτόσ,  

αλλά ςυνεπάγεται ςθμαντικό κόςτοσ για τισ επιχειριςεισ προκειμζνου να επαναςχεδιαςκοφν και να 

καταςκευαςκοφν οι νζεσ, ςχετικά πολφπλοκεσ μιτρεσ μορφοποίθςθσ (καλοφπια). Για το λόγο αυτό, πρζπει να 

προβλεφκεί ςτιριξθ των επιχειριςεων, είτε ωσ μεταφορά τεχνογνωςίασ είτε με απ’ ευκείασ χρθματοδότθςθ 

για νζο εξοπλιςμό. Επιςθμαίνεται ακόμθ, ότι κα απαιτθκοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτα ςυςτιματα ςυλλογισ 

ςυςκευαςιϊν, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι φιλόδοξοι ςτόχοι ςυλλογισ 77% /2025 και 90% /2029 που 

ορίηονται ςτθν Οδθγία. 

Αναφορικά με τθ ςταδιακι υποχρζωςθ ενςωμάτωςθσ ανακυκλωμζνου ΡΕΣ ςε περιζκτεσ, είναι προφανζσ ότι 

πρζπει να εξαςφαλιςκεί επάρκεια ποιοτικϊν πρϊτων υλϊν, δθλ. ανακυκλωμζνου ΡΕΣ κακϊσ και των 

κατάλλθλων μιγμάτων αυτοφ με παρκζνο υλικό (masterbatch). Προσ τοφτο, πρζπει να δοκοφν κίνθτρα τόςο 

ςτα ΚΔΑΤ ϊςτε να παράγουν υψθλϊν προδιαγραφϊν και κακαρότθτασ ΡΕΣ προσ ανακφκλωςθ, όςο και ςτουσ 

μεταποιθτζσ (compounders) που κα το μετατρζψουν ςε προϊόν κατάλλθλο για τθν τροφοδοςία τθσ 

βιομθχανίασ πλαςτικϊν. 

Σα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ, ςυνιςτοφν  μια νζα κατάςταςθ ςτο χϊρο των ςυςτθμάτων 

ανακφκλωςθσ (ΕΔ). Πρζπει να αναπτυχκοφν ζγκαιρα πρωτοβουλίεσ από τον ΕΟΑΝ για να φανεί αν είναι 

χριςιμο μα ιδρυκοφν νζα ΕΔ με αντικείμενο τα πλαςτικά προϊόντα μιασ χριςθσ ι κα είναι καλφτερο να 

ενςωματωκεί αυτι θ δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο δικαιοδοςίασ των ΕΔ ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν. Επίςθσ, 

για τα πλαςτικά απόβλθτα αλιευτικϊν εργαλείων, πρζπει να μελετθκεί θ βιωςιμότθτα νζου ΕΔ κακϊσ και των 

οικείων ανακυκλωτϊν, εξαιτίασ των ςχετικά μικρϊν ποςοτιτων που εντοπίηονται ςποραδικά 

υμπεραςματικά, το ςθμαντικό αυτό εγχείρθμα κα πρζπει να προχωριςει με ιπια προςαρμογι, διότι τόςο 

ςτθν αγορά (παραγωγι και εμπόριο πλαςτικϊν μιασ χριςθσ), όςο και ςτο χϊρο τθσ ανακφκλωςθσ (ΕΔ, 

ανακυκλωτζσ) κα επζλκει αναςτάτωςθ θ οποία χρειάηεται αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο τθσ 

μεταβατικισ φάςθσ. Επομζνωσ, θ κατϋαρχάσ εφαρμογι τθσ Οδθγίασ ςτισ ελάχιςτεσ προβλζψεισ τθσ κα δϊςει 

τθν ευκαιρία, μιασ ομαλισ μετάβαςθσ, ενϊ μελλοντικά κα είναι δυνατι θ εντατικοποίθςθ με τθν ζκδοςθ νζων 

διατάξεων. 
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