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Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην EFBW και στον κλάδο

Ενέργειες ΕΕ εμφιαλωτών νερού και ΕΕ νομοθεσία

Το μέλλον της συλλογής, διαλογής και
ανακύκλωσης συσκευασιών



Ποιοί είμαστε 

Not-for-profit association representing the European Bottled 
Water industry

Founded in 2003 (successor to UNESEM/GISENEC, Paris, 
1953)

Membership base of national associations and companies 
representing almost 550 producers of packaged water



Μέλη

Danone
Gerolsteiner
Karlovarske Mineralni Vody
Nestle Waters
Romaqua
San Benedetto
Spadel
Uludağ

Others
Laboratorio Dr. Oliver Rodes
NSF
SGS Fresenius
Watercoolers Europe

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
France
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy

Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal 
Romania
Serbia
Slovenia
South Africa
Spain
Turkey (Suder & Masuder) 
UK (BSDA)
Ukraine

National Federations Companies
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Στατιστικά στοιχεία



Κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών στην 
ΕΕ (2018)

Source: GlobalData



Εμφιαλωμένο νερό στην ΕΕ



Συσκευασίες εμφιάλωσης νερού στην ΕΕ

Source: GlobalData



Προκλήσεις κλάδου



EFBW δεσμεύσεις Μαΐος 2018



Οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης 

Στόχος συλλογής
77% πλαστικών 

φιαλών 
αναψυκτικών έως 
το 2025 και στόχος 
συλλογής 90% έως 

το 2029

25% rPET έως το 
2025 και 30% 

ανακυκλωμένου 
πλαστικού σε 

όλες τις φιάλες 
αναψυκτικών 
μέχρι το 2030

Μη αποσπώμενα 
καπάκια 

υποχρεωτικά το 
2024

EPR of SUP 
products: 

οι παραγωγοί να 
συμβάλλουν 

στον καθαρισμό 
απορριμμάτων= 

το κόστος θα 
είναι υψηλότερο



Εταιρείες πολύ δραστήριες στο r-PET

Nestle Waters: 
100% rPET for 
Valvert (2019)

Danone: 100% rPET for Volvic
(2019) and Evian (2019 
Wimbledon trial)

Vöslauer: 
100% rPET
(2019 in 
Germany)

Mattoni: 
50 % rPET
(2018)



Aντιφατικά μηνύματα



Οδηγία για τα 
πλαστικά μιας 

χρήσης
- Στόχος συλλογής

- Υποχρεωτική 
χρήση rPET

- Μη 
αποσπώμενα 

καπάκια

Circular Plastics 
Alliance

- Εθελοντική 
χρήση 

ανακυκλωμένων 
πλαστικών

Εισφορά / φόρος 
πλαστικών για την 

τρύπα του 
προϋπολογισμού 

της ΕΕ από το 
Brexit

Πλαστικό 
Σύμφωνο της ΕΕ 

Παραδείγματα 
Κρατών Μελών

- Ιταλία
- Γαλλία



❖ Η τρύπα του προϋπολογισμού της ΕΕ από το Brexit θα είναι 13 
δισ. Ευρώ / χρόνο

❖ Να μετριαστεί ο αντίκτυπος των χωρών της ΕΕ, εξετάζουν ένα 
φόρο για τα πλαστικά

❖ Οι συνεισφορές με βάση το πλαστικό θα υπολογίζονται 
εφαρμόζοντας συντελεστή 0,8 € / kg στο βάρος των πλαστικών 
συσκευασίας που δεν ανακυκλώνονται

Φόρος για τις πλαστικές συσκευασίες



Πλαστικό Σύμφωνο της ΕΕ
(“συμμαχία των προθύμων”)

❖ Γαλλία και Ολλανδία το προωθούν (+ Carrefour, Coca-Cola Europe, Danone)
❖ Το Σύμφωνο περιλαμβάνει δεσμεύσεις σχετικά:

▪ Μείωση της περιττής χρήσης πλαστικών (κατά 20% σε σύγκριση με το 2017 ή 
το 2018 που διατίθενται στην αγορά) και χρησιμοποιήστε εναλλακτικά υλικά 
(εάν είναι καλύτερα) 

▪ Τα πλαστικά και οι συσκευασίες μιας χρήσης να επαναχρησιμοποιούνται και 
ανακυκλώνονται πλήρως έως το 2025 

▪ Δημιουργήστε επαρκή ικανότητα συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης στην 
Ευρώπη για να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 70% όλων των πλαστικών 
και συσκευασιών μιας χρήσης έως το 2025

▪ Ανακυκλωμένα πλαστικά: Μέσος όρος ανακυκλωμένου περιεχομένου 30% 
σε όλα τα πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες μιας χρήσης μέχρι το 2025 



Πρωτοβουλίες στα Κράτη Μέλη

➢Η Ιταλία θα βάλει φόρο στις πλαστικές συσκευασίες το
καλοκαίρι του 2020. Ο φόρος 0,45 ευρώ / kg θα ισχύει για
πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης που κατασκευάζονται ή
εισάγονται στην Ιταλία

➢Γαλλία:
▪ 2040 εξάλειψη πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης
▪ Μέχρι το 2023 τουλάχιστον 5% refillable, ανεξάρτητα από

το υλικό (10% μέχρι το 2025)
▪ Το DRS δεν επιβάλλεται, αλλά μπορεί να επιβληθεί το

2024 εάν μέχρι το 2023 δεν επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ
του 77%



Προς τα που πρέπει να πάμε;



Συλλογή!



Λιθουάνια σε 3 χρόνια !

Source:Užstato Sistemos Administratorius



EFBW first to endorse DRS (2/7/2019)





If a bird can do it…



THANK YOU! 

Ermis Panagiotopoulos

Sustainability Director

Ermis.Panagiotopoulos@efbw.org

@efbw_eu

mailto:Ermis.Panagiotopoulos@efbw.org

