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Ετιςιο ςυνζδριο EuRIC                                                                                                
Οι ανακυκλωτζσ ηθτοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα για να ανοίξει ο δρόμοσ για μια             

αποδοτικι για τθν αγορά κυκλικι οικονομία  

Η ϊρα τθσ κυκλικισ οικονομίασ είναι τϊρα, όχι αφριο. Αυτό ιταν το κεντρικό μινυμα του επιτυχθμζνου πρϊτου 

ετιςιου ςυνεδρίου του EuRIC, που πραγματοποιικθκε υπό τθν ευγενικι χορθγία τθσ εταιρείασ ανακφκλωςθσ 

Grupo Otua.  

Με ςχεδόν διακόςιουσ ςυμμετζχοντεσ, θ εν λόγω εκδιλωςθ ςυγκζντρωςε υψθλοφ επιπζδου φορείσ χάραξθσ 

πολιτικισ τθσ ΕΕ και εκπροςϊπουσ τθσ βιομθχανίασ ανακφκλωςθσ ςτον επιβλθτικό χϊρο τθσ Βιβλιοκικθσ Solvay, 

που βρίςκεται ςτθν καρδιά των ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων ςτισ Βρυξζλλεσ.  

ε μια εποχι αυξανόμενου ευρωςκεπτικιςμοφ, οι ανακυκλωτζσ δεν απαιτοφν «λιγότερθ» Ευρϊπθ – ςτθν 

πραγματικότθτα, ηθτοφν «περιςςότερθ» Ευρϊπθ και ςυγκεκριμζνα μια καλφτερθ Ευρϊπθ που κα ςυντελζςει 

ςτο να γίνει θ κυκλικι οικονομία μια βιϊςιμθ πραγματικότθτα.  

Ο Πρόεδροσ του EuRIC, κ. Dominique Maguin αναγνϊριςε το 
ρόλο που ιδθ παίηει θ ιεραρχία αποβλιτων τθσ ΕΕ ςτθν 
προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ, τονίηοντασ ότι «ςε μια εποχι 
που θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει τθ μετάβαςθ προσ μια 
κυκλικι οικονομία, παραδόξωσ ο τομζασ τθσ ανακφκλωςθσ 
υφίςταται μια ςοβαρι κρίςθ. Σο ρεκόρ χαμθλϊν τιμϊν των 
εμπορευμάτων κακιςτά αντιοικονομικι τθν ανακφκλωςθ 
ενόσ αρικμοφ ρευμάτων». Σόνιςε τθν «επείγουςα ανάγκθ 
ενίςχυςθσ του νζου πακζτου για τθν κυκλικι οικονομία με 
μζτρα ζλξθσ που εκτιμοφν τα περιβαλλοντικά οφζλθ τθσ 
ανακφκλωςθσ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία». 
 

 
Dominique MAGUIN, Πρόεδροσ EuRIC  

Η ζκκλθςθ αυτι του κ. Maguin αντιχθςε ζντονα και μζςα από τισ ομιλίεσ θγετϊν τθσ βιομθχανίασ ανακφκλωςθσ 

και ςυγκεκριμζνα του κ. Christer Forsgren, τθσ Stena Recycling, του κ. Henry Saint-Bris, τθσ Suez Environnement 

και του κ. Graeme Carus, τθσ European Metal Recycling (EMR). Όλοι ηιτθςαν οικονομικά κίνθτρα για τθν 

άμβλυνςθ του χάςματοσ που υπάρχει ανάμεςα ςτο κόςτοσ των πρωτογενϊν και αυτό των δευτερογενϊν 

πρϊτων υλϊν ι επεςιμαναν τθν ανάγκθ για πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι τα 

χριματα των φορολογουμζνων υποςτθρίηουν τθ μετάβαςθ προσ μια κυκλικι οικονομία. Μζςω τζτοιων μζτρων, 

θ Ευρϊπθ μπορεί να διατθριςει τθν θγετικι τθσ κζςθ ζναντι για παράδειγμα παγκόςμιων ανταγωνιςτϊν, όπωσ 

θ Κίνα, οι οποίοι κινοφνται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κακιζρωςθσ 0% ΦΠΑ ςτισ δευτερογενείσ πρϊτεσ φλεσ για 

τθν προςζλκυςθ ανακυκλωμζνου υλικοφ. 

 
Julius LANGENDORFF, Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Ο κ. Julius Langendorff, Αναπλθρωτισ Επικεφαλισ τθσ Μονάδασ 
Διαχείριςθσ Απορριμμάτων & Ανακφκλωςθσ, τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ τθσ Κομιςιόν τόνιςε τα δυνθτικά 
οφζλθ τθσ πρόταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ μείωςθ 
τθσ υγειονομικισ ταφισ και τθσ αποτζφρωςθσ, αναγνωρίηοντασ 
ωςτόςο  τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ για τθ δθμιουργία κινιτρων για 
τθν αγορά. 
Ο κ. Ruben Dekker εκ μζρουσ τθσ Ολλανδικισ Προεδρίασ του 
υμβουλίου και εκπροςωπϊντασ το Ευρωπαϊκό νομοκετικό 
ςϊμα, υπογράμμιςε τθ ςτακερι δζςμευςι τουσ να καταςτιςουν 
τθν ζγκριςθ του πακζτου για τθν κυκλικι οικονομία βαςικι 
προτεραιότθτα. 
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Η κα Miriam Dalli, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (ΜΕΡ) 
διλωςε ότι «ζνασ ραγδαία αναπτυςςόμενοσ παγκόςμιοσ 
πλθκυςμόσ ςε ςυνδυαςμό με πεπεραςμζνουσ πόρουσ, κακϊσ και θ 
ανάγκθ για ςτροφι ςε μια βιϊςιμθ οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν 
διοξειδίου του άνκρακα, με όςο το δυνατόν λιγότερο απόβλθτα, 
αποτελοφν τεκμθριωμζνθ διαπίςτωςθ».  Σο γεγονόσ αυτό 
ςυνεπάγεται ςυνεργαςία ςε όλα τα επίπεδα και με όλουσ τουσ 
φορείσ, μια άποψθ τθν οποία εξίςου ςυμμερίςτθκε και ο κ. Cilian 
Lohan, ο ειςθγθτισ, τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ και Κοινωνικισ 
Επιτροπισ (ΕΟΚΕ).  

Miriam Dalli, Ευρωβουλευτισ 
υγκεκριμζνα ηθτιματα τα οποία επθρεάηουν τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των ανακυκλωτϊν ιταν επίςθσ 

ςτο επίκεντρο τθσ ςυηιτθςθσ.                                                                                                                                                     

 
Sirpa Pietikäinen, Ευρωβουλευτισ 

Η κα Sirpa Pietikainen, Ευρωβουλευτισ, πρωτοπόροσ ςτθν 
υποςτιριξθ «αλλαγισ ςτάςθσ» που ςυνεπάγεται θ κυκλικι 
οικονομία, τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ διαςφάλιςθσ ότι οι 
επενδυτικζσ ευκαιρίεσ γίνονται προςβάςιμεσ ςτισ μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ. Ο κ. Rainer Cosson από το Γερμανικό φνδεςμο 
Ανακυκλωτϊν Χάλυβα, BDSV, ζκεςε το ηιτθμα τθσ βελτίωςθσ 
ςτθν εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ολόκλθρθ τθν 
εςωτερικι αγορά, το οποίο είναι εξίςου ςθμαντικό τόςο για τισ 
μικρζσ όςο και για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, κακϊσ δθμιουργεί 
ιςότιμουσ όρουσ ανταγωνιςμοφ για όλουσ.  

 

Ομοίωσ, ο κ. Hans van de Nes, από τθν μικρομεςαία επιχείρθςθ ανακφκλωςθσ Melosch, υπογράμμιςε το πνεφμα 

οραματιςμοφ μιασ ςειρά επιχειριςεων ανακφκλωςθσ, που δθμιουργικθκαν από επιχειρθματίεσ πριν από 

περιςςότερο από ζναν αιϊνα. Αίτθμά τουσ: μια εφρυκμα λειτουργοφςα, χωρίσ εμπόδια, εςωτερικι αγορά για τισ 

δευτερογενείσ πρϊτεσ φλεσ, θ οποία κα υποςτθρίηεται από ζνα απλοποιθμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τισ 

αποςτολζσ των πόρων. Μια πολφ αποκαλυπτικι περιπτωςιολογικι μελζτθ που αναδεικνφει γιατί χρειάηονται 

επειγόντωσ απλοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ αποςτολισ των πόρων παρουςιάςτθκε από τον κ. Chris Slijkhuis, από 

τθν εταιρεία Müller-Guttenbrunn, ο οποίοσ υποςτιριξε τισ fast-track Ειδοποιιςεισ Μεταφοράσ Αποβλιτων 

(Waste Shipment Notifications) για τθν επίλυςθ ηθτθμάτων που επθρεάηουν το ςφνολο του κλάδου.  

Ο κ. Dirk Vandenberghe, Πρόεδροσ του Eurometaux, ςυμφϊνθςε με τθν ζκκλθςθ για ζνα αποτελεςματικό και 

αναλογικό κανονιςτικό πλαίςιο για τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ και τθν ανακφκλωςθ, ϊςτε να αποφευχκοφν οι 

κυρϊςεισ ςτουσ ευρωπαίουσ ανακυκλωτζσ και να ενιςχυκεί θ ποιοτικι ανακφκλωςθ. Η κα Fulvia Raffaelli, 

Επικεφαλισ Δράςθσ τθσ υπεφκυνθσ Μονάδασ εντόσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικισ Αγοράσ, Βιομθχανίασ, 

Επιχειρθματικότθτασ και Μικρομεςαίων Επιχειριςεων τθσ Κομιςιόν, ζδωςε ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία ιςχυρϊν 

δεςμϊν με επαγγελματίεσ τθσ βιομθχανίασ ανακφκλωςθσ, αναγνωρίηοντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ των αγορϊν 

δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν.  

Ο κ. Stephane Arditi, από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντοσ (EEB), 
ζδωςε κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικολογικό ςχεδιαςμό, ζνα 
άλλο βαςικό ςτοιχείο τθσ κυκλικισ οικονομίασ το οποίο εξαςφαλίηει ότι 
νζα προϊόντα μποροφν εφκολα να επαναχρθςιμοποιθκοφν, να 
επιςκευαςτοφν και να ανακυκλωκοφν. τθν τελικι φάςθ τθσ ςυηιτθςθσ, 
ο κ. Ranjit Singh Baxi, Πρόεδροσ του BIR, τόνιςε τθ ςθμαςία του 
ελεφκερου εμπορίου για τουσ ανακυκλωτζσ, κακϊσ θ ανακφκλωςθ είναι 
μια παγκόςμια βιομθχανία.   

Ranjit Singh Baxi, Πρόεδροσ BIR 
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Ο Dr. Dominic Hogg από τθν EUNOMIA παρουςίαςε τθν περίπτωςθ για μια μακροπρόκεςμθ πανευρωπαϊκι 

φορολογία πόρων προκειμζνου να ενιςχυκεί θ εμπορικι λογικι των κυκλικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων και να 

αυξθκεί θ χριςθ των δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν.  

 
Daniel Calleja-Crespo, Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Ο κ. Daniel Calleja-Crespo, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ τθσ Κομιςιόν, ζκλειςε τθν πρϊτθ 
αυτι ετιςια διάςκεψθ του EuRIC, τονίηοντασ ότι θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι διατθρεί τθν υπόςχεςι τθσ να παραδϊςει ζνα πιο 
φιλόδοξο πακζτο μζτρων  όςον αφορά οριςμζνεσ πτυχζσ του, το 
οποίο κα ωφελιςει ιδιαίτερα τθ βιομθχανία ανακφκλωςθσ, «θ 
οποία παρζχει ζνα εξαιρετικό παράδειγμα του πϊσ 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ςτοιχεία μποροφν να 
ςυνδυαςτοφν». 
 

 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το ςυνζδριο, τισ ομιλίεσ και τισ παρουςιάςεισ των ςυμμετεχόντων, φωτογραφίεσ 

και ζνα ςφντομο βίντεο κα βρείτε ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του EuRIC http://www.euric-aisbl.eu/circular-

economy. 
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