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เมือวันที 24 ตุลาคม 2561 ทีประชุมสภายุโรปได ้ลงมติรับรองร่างกฎข ้อบังคับฉบับใหม่เพือแก ้ไขปั ญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร โดยมุง่ เป้ าไปที
ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช ้แล ้วทิง หรือทีรู ้จักกันในชือ single-use plastic จํานวน 10 ชนิดทีพบมากทีสุดในมหาสมุทร ได ้แก่ กล่องใส่อาหาร
แก ้วนํ า ก ้านสําลี จาน/ช ้อนส ้อม/หลอดพลาสติก/ทีคนกาแฟ ก ้านลูกโป่ งและลูกโป่ งพลาสติก ซองบรรจุภณ
ั ฑ์ ขวดเครืองดืม ไส ้กรองบุหรี ผ ้า
ั ส่วนรวมกันถึง 70% ของขยะพลาสติกทีพบใน
เปี ยก/ผ ้าเย็น ถุงหูหวิ รวมทังเครืองมือประมงทีมีสว่ นประกอบของพลาสติก ซึงทังสองอย่างนีมีสด
มหาสมุทรทังหมด
นอกจากนี สภายุโรปยังเสนอให ้เพิมกล่องใส่อาหารทีเป็ นโฟม (expanded polystyrene) และผลิตภัณฑ์ททํ
ี าจากพลาสติกทีย่อยสลอยได ้ด ้วย
ออกซิเจน หรือ OXO-biodegradable plastic ในรายการสินค ้าทีจะห ้ามจําหน่ายตังแต่ปี 2564 โดยสาเหตุทสภายุ
ี
โรปเสนอให ้ห ้ามจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ททํ
ี าจาก OXO-biodegradable plastic ทีพบกันมากในถุงหูหวิ ทังทีผลิตภัณฑ์ประเภทนีสามารถย่อยสลายได ้ในธรรมชาติ เป็ นเพราะ
เมือเทียบกับพลาสติกทีทําจากพืชหรือทีรู ้จักกันในชือพลาสติกชีวภาพ (bioplastic) ซึงทีมงาน Thaieurope.net เคยนํ าเสนอแล ้ว งานวิจัยหลาย
ชินยังชีว่า OXO-biodegradable plastic อาจย่อยสลายได ้ไม่หมดและสร ้างปั ญหาพลาสติกขนาดเล็ก หรือ microplastic ทีเริมเป็ นปั ญหาสําคัญ
ในปั จจุบน
ั โดยมีการพบ microplastic ในสัตว์นําหลายประเภททีเราบริโภค
ทังนี ร่างกฎข ้อบังคับฉบับใหม่ประกอบด ้วยการดําเนินการควบคูก
่ น
ั ในหลายด ้านเพือลดการใช ้พลาสติกแบบใช ้แล ้วทิงทัง 10 ชนิด รวมไปถึง
เครืองมือประมงทีมีสว่ นประกอบของพลาสติก ได ้แก่
1. การห ้ามจําหน่ายพลาสติกแบบใช ้แล ้วทิงทีมีผลิตภัณฑ์อนทดแทน
ื
เช่น ก ้านสําลี จาน/ช ้อนส ้อม/หลอดพลาสติก/ทีคนกาแฟ และก ้านลูกโป่ ง
ตังแต่ปี 2564
2. การกระตุ ้นให ้ลดการบริโภคพลาสติกแบบใช ้แล ้วทิงทียังไม่มผ
ี ลิตภัณฑ์อนทดแทนที
ื
เหมาะสม หรือมีแต่ยงั มีราคาแพง/ไม่สามารถผลิตได ้ใน
ปริมาณมาก เช่น กล่องใส่อาหารและแก ้วนํ า โดยอาศัยมาตรการต่างๆ ของแต่ละประเทศสมาชิก อาทิ การกําหนดเป้ าหมายระดับชาติ การส่ง
เสริมผลิตภัณฑ์ทดแทน และการคิดค่าใช ้จ่าย (ห ้ามแจกฟรี) เป็ นต ้น
3. การแยกการจัดเก็บขยะพลาสติกทีสามารถรีไซเคิลได ้ดี เช่น ขวดพลาสติก ให ้ได ้อย่างน ้อย 90% ภายในปี 2568
4. การกําหนดให ้ฝาขวดพลาสติกต ้องยึดติดกับขวดเพือให ้สามารถจัดเก็บได ้พร ้อมกับขวดพลาสติก ไม่สร ้างปั ญหาขยะพลาสติกเพิมเติม
5. การเพิมความรับผิดชอบของผู ้ผลิตสินค ้าประเภทกล่องใส่อาหาร ซองบรรจุภณ
ั ฑ์ ขวดเครืองดืม ไส ้กรองบุหรี ผ ้าเปี ยก/ผ ้าเย็น ลูกโป่ งพลาสติก
และถุงหูหวิ ในการจัดเก็บขยะและการทําความสะอาดมหาสมุทร
6. การกําหนดให ้ต ้องระบุวธิ ก
ี ารกําจัดและผลกระทบต่อสิงแวดล ้อมบนฉลากของผลิตภัณฑ์ประเภทผ ้าเปี ยก/ผ ้าเย็น และลูกโป่ งพลาสติก
7. การรณรงค์สร ้างความตระหนักรู ้ในหมูผ
่ ู ้บริโภค
โดยในขันตอนต่อจากนี คณะกรรมาธิการยุโรปต ้องนํ าความเห็นของสภายุโรปไปพิจารณาปรับแก ้ร่างกฎข ้อบังคับและเสนอคณะมนตรีแห่งสหภาพ
ยุโรปให ้ความเห็นชอบต่อไป
ทังนี ผู ้อ่านทีสนใจสามารถอ่านร่างกฎข ้อบังคับฉบับของคณะกรรมาธิการยุโรปและฉบับของสภายุโรปได ้ที
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0340/COM_COM(2018)034
http://thaieurope.net/2018/11/05/eu-prepare-to-ban-single-use-plastic/
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0_EN.pdf และที http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0411 ตามลําดับ
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