
 
To EK περιορίζει τη χρήση  πλαστικών σακουλών
 

Κάθε Ευρωπαίος χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 200 πλαστικές σακούλες το χρόνο, οι
περισσότερες εκ των οποίων καταλήγουν στα σκουπίδια μετά τη χρήση τους.
 
Οι πλαστικές σακούλες είναι καταστροφικές για το περιβάλλον, καθώς τα μικροσκοπικά
σωματίδια από τα οποία είναι κατασκευασμένες μπορούν να εισχωρήσουν στο νερό αλλά
και στον κύκλο των τροφίμων. Για αυτό η ΕΕ είναι αποφασισμένη να περιορίσει την
χρήση τους. Η επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε τους νέους κανόνες στις 31 Μαρτίου.
 
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των πλαστικών σακουλών ρίχνοντας
μια ματιά στο γράφημά μας.
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Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους δύο τρόπους προκειμένου να
μειώσουν τη χρήση των πλαστικών σακουλών: μπορούν είτε να μειώσουν τον αριθμό
των πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται ανά άτομο (90 σακούλες ανά άτομο
μέχρι το τέλος του 2019), είτε να πάψουν να διανέμουν δωρεάν τις πλαστικές σακούλες
στα σημεία πώλησης προϊόντων μέχρι το τέλος του 2018.
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Κάθε χρόνο, 8 δισεκατομμύρια απορρίμματα πλαστικών σακουλών καταλήγουν στο
περιβάλλον της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσών. Κατά συνέπεια, τα πλαστικά
σωματίδια από τα οποία είναι φτιαγμένες οι σακούλες εισέρχονται στην τροφική
αλυσίδα.
 
Επίσης, τα ρεύματα των ωκεανών συγκεντρώνουν εκατομμύρια τόνους πλαστικού που
εισέρχονται στα νερά, δημιουργώντας τεράστια πλωτά πλαστικά νησιά.
 
Είναι πραγματικά βιοδιασπώμενες; 
Οι οξο-βιοδιασπώμενες σακούλες διαλύονται επίσης σε μικρο-σωματίδια και ενώ δίνουν
την εντύπωση ότι δεν μολύνουν το περιβάλλον, τελικά το κάνουν.
 
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, είναι στην ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
θέσεις τις προδιαγραφές για τη σήμανση και να βρει τρόπους να περιορίσει τη χρήση
των οξο-βιοδιασπώμενων σακουλών.
 
Σύνδεσμοι
Επιτροπή Περιβάλλοντος
Φάκελος διαδικασίας
Βίντεο
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http://www.europarl.europa.eu/committees/el/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0371%28COD%29
http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f

