
   

 

 

Περίληψη των συζητήσεων της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη χρήση και τη 

διάθεση στην αγορά υλικών και αντικειμένων που 

περιέχουν ίνες μπαμπού ή άλλα παρόμοια 

συστατικά. 
Τα τελευταία χρόνια διατίθεται στην αγορά ολοένα και περισσότερα 

προϊόντα για χρήση σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία κατασκευάζονται από 

πλαστικό και στα οποία προστίθενται μπαμπού ή / και άλλα «φυσικά» 

συστατικά. 

Συνήθως αποτελούνται από μελαμίνη ως βασική πρώτη ύλη αλλά περιέχουν 

και ίνες μπαμπού (‘bamboo-melamine’). 

Οι σχετικές έρευνες κατέδειξαν ότι ορισμένα από αυτά τα υλικά και 

αντικείμενα από μπαμπού-μελαμίνη που έρχονται σε επαφή με 

τρόφιμα και διατίθενται στην αγορά, πωλούνται ως βιώσιμα, 

ανακυκλώσιμα , βιοδιασπώμενα, οικολογικά, βιολογικά ή φυσικά ή 

ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις ως «προϊόντα από μπαμπού 

100%», το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική φύση του 

προϊόντος.  

Σε πολλές περιπτώσεις η εμπορική επωνυμία 

και η περιγραφή αυτή χρησιμοποιείται για 

λόγους μάρκετινγκ ώστε να μην 

χαρακτηριστούν ως πλαστικά. 

Βάσει του άρθρου 3 (2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 1 ορίζεται 

σαφώς ότι «η επισήμανση, διαφήμιση και παρουσίαση ενός υλικού ή 

αντικειμένου δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές».  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων θα πρέπει επομένως να διασφαλίζουν ότι η 

επισήμανση και η προώθηση των προϊόντων αυτών είναι σύμφωνες με αυτά 

που διατίθεται στην αγορά, λαμβανομένης υπόψη της πραγματικής 

σύνθεσης των προϊόντων. Στις περιπτώσεις που η μελαμίνη ή άλλοι τύποι 

πλαστικών χρησιμοποιούνται ως κύρια δομική ύλη σε προϊόντα, τα οποία 

αποτελούνται επίσης από άλλα συστατικά όπως το μπαμπού, τέτοιες 

δηλώσεις προώθησης, ιδίως αυτές που υποδηλώνουν ότι τα προϊόντα αυτά 

δεν είναι πλαστικά υλικό ή δεν περιέχουν πλαστικό, μπορεί να θεωρηθούν 

παραπλανητικές από τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και 

συνεπώς δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. 
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Επίσης οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς τέτοιων προϊόντων μπορούν να 

ισχυριστούν από λάθος ή λόγω έλλειψης γνώσης σχετικά με την 

ισχύουσα νομοθεσία, ότι αυτά δεν είναι πλαστικά.  

Κατά συνέπεια, δεν διενεργείται επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 2. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στη διάθεση στην αγορά υλικών και αντικειμένων στα οποία περιέχονται ουσίες, όπως μελαμίνη ή φορμαλδεΰδη 

και οι οποίες μπορούν να μεταναστεύσουν σε τρόφιμα σε ποσότητες πάνω από τα ειδικά όρια μετανάστευσης. (SML) 

Κατά τα τελευταία έτη, υπήρξαν ορισμένες κοινοποιήσεις στο πλαίσιο του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τα 

τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) 3 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, από 

μπαμπού και μελαμίνη. 

Τέλος, η ομάδα εργασίας σημείωσε ότι εάν χρησιμοποιείται ρητίνη μελαμίνης σε πλαστικό, τότε τα εν λόγω υλικά ή 

αντικείμενα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 284/2011 4. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R1935&from=EN 

▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0010&from=EN 

▪ https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en  

▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&from=HR 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΦΕΤ 

▪ https://efet.gr/files/pdf/anakliseis/478011.PDF 

▪ https://efet.gr/files/pdf/anakliseis/474016.PDF 

▪ https://efet.gr/files/pdf/anakliseis/450010.PDF 

▪ https://efet.gr/files/pdf/anakliseis/450009.PDF 

▪ https://efet.gr/files/pdf/anakliseis/418009.PDF 
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