30 Ιουνίου 2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Ενσωμάτωση Οδηγίας
2019/904/ΕΕ
για τη μείωση των
επιπτώσεων ορισμένων
πλαστικών προϊόντων στο
περιβάλλον
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Γιατί το κάνουμε;

Τι θέλουμε να πετύχουμε;

 Έγκαιρη υλοποίηση της κοινοτικής υποχρέωσης –
Οδηγία 2019/904/ΕΕ

 Εναρμόνιση 1 έτος νωρίτερα προκειμένου
πολίτες και αγορά να έχουν έγκαιρη
ενημέρωση

 Καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης και

 Όχι μόνο απαγόρευση ορισμένων πλαστικών
μίας χρήσης αλλά και θέσπιση κινήτρων για

προστασία του περιβάλλοντος

την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και

την ενίσχυση της ανακύκλωσης

300 εκ. πλαστικά ποτήρια
μόνο για το σερβίρισμα του
καφέ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

2 δις πλαστικά
μπουκάλια
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

50% των απορριμμάτων στη
θάλασσα είναι Πλαστικά Μίας
Χρήσης
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μαχαιροπίρουνα

κυπελάκια ποτών
από φελιζόλ

Βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας

πιάτα

Απαγόρευση της
διάθεσης στην αγορά
10 προϊόντων από τον
Ιούλιο του 2021

καλαμάκια

περιέκτες ποτών περιέκτες τροφίμων
από φελιζόλ
από φελιζόλ
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αναδευτήρες
ποτών

6 μήνες νωρίτερα για τον
Δημόσιο Τομέα
Στην ευρωπαϊκή αγορά θα
υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά
προϊόντα

μπατονέτες

στηρίγματα για
μπαλόνια

πάσης φύσεως προϊόντα που διασπώνται
σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα)
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Βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας
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30% μέχρι το 2024 και 60% μέχρι το 2026 μείωση της
κατανάλωσης* μέσω
πλαστικά
ποτήρια

• εισφοράς (4 λεπτών + ΦΠΑ) στα προϊόντα αυτά,
• υποχρεωτικής διάθεσης εναλλακτικών προϊόντων μίας χρήσης στην αγορά

περιέκτες
τροφίμων

(*με έτος βάσης το 2022 βάσει Οδηγίας)

Νέες προδιαγραφές
77% χωριστή συλλογή
των φιαλών έως το 2025
και 90% έως το 2030

Φιάλες και περιέκτες ποτών

πλαστικά
ποτήρια

υγρά
μαντηλάκια

μέσω συστήματος
επιστροφής εγγύησης στον
πολίτη

είδη προσωπικής
υγιεινής

καπνικά
προϊόντα

• Τα καπάκια πρέπει να είναι προσαρτημένα στα μπουκάλια
από το 2024
• Τα μπουκάλια πρέπει να φτιάχνονται από ανακυκλωμένο
πλαστικό κατά 25% το 2025 και κατά 35% το 2030, το οποίο
θα διασφαλίζεται μέσω ευρωπαϊκού προτύπου (ΕΝ15343)
• Όσο περισσότερο ανακυκλωμένο περιεχόμενο θα έχουν τα
μπουκάλια τόσο θα μειώνονται οι υποχρεωτικές εισφορές
των παραγωγών πλαστικών μπουκαλιών (eco-modulation)

Σήμανση για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των προϊόντων από
03.07.2021
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κυπελάκια
ποτών

Βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας

περιέκτες
τροφίμων

περιέκτες
ποτών

φιάλες ποτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υποχρέωση των παραγωγών
πλαστικών για κάλυψη του
κόστους περιβαλλοντικής
διαχείρισης των προϊόντων
τους
Εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού

πακέτα
περιτυλίγματα

λεπτές
σακούλες
μεταφοράς

μέσω της δημιουργίας ειδικών συστημάτων
έως 05.01.2023 τα οποία θα αναλάβουν:

υγρά
μαντηλάκια

μπαλόνια

1.τη διαχείριση των αποβλήτων των
προϊόντων αυτών* (όπως στην ανακύκλωση
συσκευασιών) και
2.τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων
και ακτών από τα απόβλητα των προϊόντων

καπνικά
προϊόντα

αλιευτικά
εργαλεία

* Οι επιμέρους στόχοι επίδοσης των συστημάτων, θα καθοριστούν
στα επιχειρησιακά τους σχέδια τα οποία θα υποβληθούν στον ΕΟΑΝ
για έγκριση.
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Λαμβάνουμε επιπλέον Εθνικά μέτρα πέραν των όσων ορίζει η Οδηγία προκειμένου να
στείλουμε ξεκάθαρο περιβαλλοντικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα το περιβάλλον είναι ο

εθνικός μας πλούτος

1

2

3

Θεσπίζεται εισφορά στα
πλαστικά ποτήρια και τους
περιέκτες τροφίμων

Θεσπίζονται μέτρα για
τις επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης

Γίνεται υποχρεωτική η
δωρεάν διάθεση
πόσιμου νερού

όπως η υποχρέωση διάθεσης
επαναχρησιμοποιήσιμων
εναλλακτικών προϊόντων
από 01.01.2022

σε δημοτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις & παιδικές χαρές
μέσω των ΟΤΑ
από 03.07.2021

ποσό προ ΦΠΑ 4 λεπτά
(αντίστοιχα με το περιβαλλοντικό
τέλος πλαστικής σακούλας)

από 01.01.2022
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Λαμβάνουμε επιπλέον Εθνικά μέτρα πέραν των όσων ορίζει η Οδηγία προκειμένου να
στείλουμε ξεκάθαρο περιβαλλοντικό μήνυμα ότι στην Ελλάδα το περιβάλλον είναι ο

εθνικός μας πλούτος
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Δημιουργείται πανελλαδικό
σύστημα επιστροφής
εγγύησης στον πολίτη για
τις πλαστικές φιάλες

Διευρύνεται η
περιβαλλοντική σήμανση
σε όλα τα ΠΜΧ της
Οδηγίας

Θεσπίζονται νέα ειδικά
συστήματα
ανακύκλωσης

οι πολίτες που θα επιστρέφουν στα για να γνωρίζουν οι πολίτες ποια
για νέες ομάδες προϊόντων όπως
σημεία αγοράς τα πλαστικά
τα καπνικά, τα αλιευτικά εργαλεία
προϊόντα προορίζονται για
μπουκάλια για τα οποία θα
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, και άλλες 8 κατηγορίες προϊόντων
(αντίστοιχα με τα υφιστάμενα
επιβαρύνονται με λίγα λεπτά*, θα
κομποστοποίηση
συστήματα ανακύκλωσης)
παίρνουν πίσω τα επιπλέον χρήματα.
από 05.01.2023
έως 05.01.2023
από 03.01.2022 σε όλα τα προϊόντα
*Το ύψος της εγγύησης θα καθοριστεί κατόπιν μελέτης
εφαρμογής τους συστήματος έως 03.07.2021

και από 03.07.2021 στις 4 κατηγορίες προϊόντων που
ορίζει η Οδηγία
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Κυρώσεις

Σε ποιους φορείς επιβάλλονται και για ποιες παραβάσεις

Παραγωγούς προϊόντων

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης &
λιανικού εμπορίου

 για τη διάθεση προϊόντων που έχουν
απαγορευτεί ή δεν πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές, τους στόχους
σχεδιασμού ή δεν φέρουν κατάλληλη
περιβαλλοντική σήμανση

 για τη μη απόδοση της Εισφοράς στα πλαστικά
ποτήρια και τους περιέκτες τροφίμων

 για τη μη συμμετοχή σε συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης

 για τη μη διάθεση επαναχρησιμοποιήσιμων ή
εναλλακτικών προϊόντων

 για την πώληση προϊόντων που έχουν
απαγορευτεί

Ειδικά συστήματα ανακύκλωσης

 για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις
περί διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού

Για διάθεση/πώληση προϊόντων που υπόκεινται σε απαγόρευση:
• Στον παραγωγό – 1% επί του κύκλου εργασιών του, το προηγούμενο έτος
• Στην επιχείρηση εστίασης: 5€ ανά τεμάχιο προϊόντος που διέθεσε στην αγορά (ελάχιστο πρόστιμο 500€)

Για τη μη απόδοση της Εισφοράς από τα πλαστικά ποτήρια και τους περιέκτες τροφίμων:
• Στην επιχείρηση εστίασης – 200 έως 5000€ ανά παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασμός (όπως και στην πλαστική σακούλα)
Για διάθεση προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού για ανακυκλωμένο περιεχόμενο:
• Στον παραγωγό – 1% επί του κύκλου εργασιών του, το προηγούμενο έτος
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Διαδικασία σύνταξης του νομοσχεδίου
Ευρύτατη διαβούλευση και έγκαιρη ενημέρωση
Πώς φτάσαμε έως εδώ
3 κύκλοι προδιαβούλευσης
Ανοιχτή ημερίδα, τηλεδιασκέψεις,
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

Επόμενα Βήματα
Το νομοσχέδιο τίθεται προς δημόσια
διαβούλευση

44 φορείς

Έναρξη διετούς εκστρατείας
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
«Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης»

> 6.000 μέλη

Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Δράσης για
την ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα

395 προτάσεις

Δημοσίευση θεματικών οδηγών για τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες

από 10 επιχειρηματικούς/
βιομηχανικούς κλάδους

εκπροσωπήθηκαν

υποβλήθηκαν
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