ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συλλογή πληροφοριών στο πλαίσιο της ετοιμασίας νέων Ευρωπαϊκών
περιορισμών για (α) τη σκόπιμη χρήση μικροπλαστικών και
(β) τη χρήση οξοδιασπώμενων πλαστικών
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες ότι ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά, συλλέγει πληροφορίες και απόψεις για την
προώθηση δύο νέων Ευρωπαϊκών περιορισμών που αφορούν τα ακόλουθα:
Α. Περιορισμός σκόπιμης χρήσης μικροπλαστικών σε προϊόντα ή χρήσεις
που απελευθερώνουν μικροπλαστικά σωματίδια στο περιβάλλον.
Ο ορισμός που
χρησιμοποιείται για τα μικροπλαστικά είναι: «Πολυμερές το οποίο περιέχει στερεά ή
ημιστερεά σωματίδια, διαμέτρου έως 5 mm σε μία τουλάχιστον διάσταση».
Τα μικροπλαστικά χρησιμοποιούνται σκόπιμα σε πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν
στην Ευρωπαϊκή αγορά λόγω του ότι βελτιώνουν την εμφάνιση και το ιξώδες των
προϊόντων και τους προσδίδουν σταθερότητα και λειαντικές ιδιότητες.
Κάποια
παραδείγματα χρήσης μικροπλαστικών είναι στην παρασκευή καλλυντικών, προϊόντων
προσωπικής φροντίδας, απορρυπαντικών, καθαριστικών, μπογιών, στη βιομηχανία
υγραερίου και πετρελαίου, σε αμμοβολισμούς κ.ά..
Β. Περιορισμός στα Οξοδιασπώμενα πλαστικά. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα
συμβατικά πλαστικά που περιέχουν πρόσθετα οξείδωσης, τα οποία προωθούν την
βιοαποικοδόμηση του υλικού στο περιβάλλον. Οι κυριότερες γνωστές χρήσεις είναι σε
πλαστικές καταναλωτικές συσκευασίες και σε προϊόντα για γεωργικούς σκοπούς (σε
δοχεία για φυτά, περιτύλιξη και δέσιμο δέντρων, κάλυψη γεωργικών εκτάσεων).
Ο ECHA ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για πιθανές άλλες χρήσεις των δύο πιο πάνω
ειδών πλαστικών, έτσι ώστε να καθοριστούν οι πιθανές εξαιρέσεις, για τυχόν
υποκατάστατα και άν αυτά είναι τεχνικά και οικονομικά κατάλληλα, για τις αναλυτικές
μεθόδους προσδιορισμού τους καθώς και για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από
τους δύο υπό διαμόρφωση περιορισμούς.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους και σχετικές
πληροφορίες μέχρι τις 11.5.2018 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις restrictionmicroplastics@echa.europa.eu και restriction-oxy_plastics@echa.europa.eu.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετοιμασία των εν λόγω περιορισμών
είναι διαθέσιμες στο σχετικό διαδικτυακό σεμινάριο του ECHA και στην ακόλουθη
διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/calls-for-comments-and-evidence
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους
Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.
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