
VIITOR ARUNCAT
 LA GUNOI: 
 MULTE COMPANII 
 ÎNCĂ PERCEP GREȘIT „SOLUȚIILE”
 PENTRU POLUAREA CU PLASTIC   



A apărut un val de îngrijorare publică în privința crizei 
globale de poluare cu plastic, intensificat de dovezile 
științifice crescânde asupra consecințelor ecologice și 
sociale. Drept urmare, din ce în ce mai mulți oameni din 
întreaga lume acționează pe cont propriu și se îndreaptă 
spre soluții pe care cele mai multe companii au eșuat 
până acum să le implementeze: respingerea ambalajelor 
ieftine, de aruncat și solicitarea opțiunilor refolosibile și 
reîncărcabile pentru bunurile de zi cu zi. Mici întreprinderi 
dezvoltă multe metode și modele creative, inovative 
(și câteodată fundamentale, de bun simț) de ambalare. 
Există o mișcare la nivel global în direcția creării unei lumi 
sustenabile, concentrată asupra produselor reutilizabile, 
nu asupra celor de unică folosință.

Drept răspuns la motivația publică pentru rezolvarea 
crizei globale de poluare cu plastic, unele dintre cele 
mai mari companii producătoare de ambalaje de plastic 
de unică folosință  au început să admită că e nevoie să 
acționeze. Unele și-au luat angajamente ce par ambițioase, 
însă o cercetare atentă arată că acestea continuă în mare 
parte pe aceeași cale: investesc în false soluții care de fapt 
nu elimină plasticul de unică folosință, distrag atenția de 
la existența unor sisteme mai bune, perpetuează cultura 
lucrurilor dispensabile și zăpăcesc oamenii implicați în 
proces. Acesta este un moment transformativ pentru so-
cietatea noastră. Marile companii ale lumii nu ar trebui să 
rămână încremenite în trecut, promovând soluții deșarte, 
ci ar trebui să reprioritizeze urgent modelele de afaceri 
și să urmeze acele practici din întreaga lume care înlătură 
„economia risipei” din planul pentru o tranziție justă.
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 INTRODUCERE
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Poluarea cu plastic e o amenințare pentru mediu. 
Echivalentul unui camion încărcat cu plastic intră în 
ocean în fiecare minut.¹ Odată ajuns în mediul marin, 
plasticul continuă să se sfărâme în bucăți din ce în ce 
mai mici. De fapt, în studii se estimează că în ocea-
nele noastre se află undeva între 5 și 50 de trilioane 
de particule de plastic.² Aceste bucăți de plastic sunt 
deseori ingerate de animalele marine, care se pot 
îneca din cauza lor sau înfometa.

Poluarea cu plastic nu e limitată la poluarea vizibilă 
din oceane și de pe plaje. Cea mai mare parte din 
tot plasticul produs vreodată a fost dusă la gropile 
de gunoi sau aruncată în mediul înconjurător, 
unde rămâne într-o formă sau alta.³ Există dovezi 
notabile asupra prezenței plasticului în apa 
proaspătă,⁴ în sol⁵ și în atmosferă⁶ și încă mai multe 
probe sunt necesare pentru a determina efectele 
asupra mediului și asupra sănătății. În orice formă 
a sa, plasticul are efecte cunoscute și potențiale 
asupra sănătății umane.⁷
 
Nouăzeci și nouă la sută din totalitatea plasticului e 
la origine petrol sau gaz,⁸ a cărui extracție și rafinare 
contribuie la schimbarea climei, la poluarea aerului 
și la potențiale accidente.⁹ Efectele cumulative ale 
producției de plastic asupra comunităților din zonă 
nu fac parte întotdeauna din evaluările de risc pentru 
securitate, aceste evaluări tinzând să documenteze 
doar impacturile chimicalelor.¹⁰ Consecințele clima-
tice ale plasticului sunt cumplite: estimările curente 
sugerează că, până în 2050, emisiile globale cu efect 
de seră atribuite ciclului de existență a plasticului 
ar putea însuma 10-13% din „bugetul” de emisii ce 
ne-a mai rămas la dispoziție.¹¹ S-a mai estimat și 
faptul că, numai până la sfârșitul anului 2019, la nivel 
global, producția și incinerarea plasticului vor fi pro-
dus emisii cât 189 de centrale energetice alimentate 
cu cărbune.¹²

Plasticul mai are nevoie și de aditivi chimici pentru 
a deveni funcțional și pentru a dobândi proprietățile 
dorite precum: stabilitate, flexibilitate sau aspect;¹³ 
aditivii respectivi pot include chimicale cancerigene 
sau disruptori endocrini, cum sunt ftalații.¹⁴ Unele 
materiale plastice pot degaja chimicale periculoase, 
precum BPA-ul (bisfenol-A) din policarbonat¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ 
și ftalații din PVC. Pericolele acestor substanțe asu-
pra sistemului nostru reproducător și asupra altor 
aspecte ale sănătății noastre sunt binecunoscute. 
Totuși, oamenii de știință au evidențiat necesitatea 
unor cercetări suplimentare în legătură cu riscurile 
pentru sănătate pe care aditivii din ambalajele ali-
mentelor le constituie.¹⁹ În timp ce chimicalele pot fi 
prezente în cantități mici în fiecare ambalaj, efectele 
combinate alte tuturor acestor substanțe nu sunt în 
general luate în considerare.²⁰

În ciuda înțelegerii științifice crescânde a deteriorării 
ireversibile pe care plasticul o provoacă mediului 
înconjurător și comunităților noastre, producția de 
plastic e proiectată să crească. Industria combusti-
bililor fosili intenționează să crească producția cu 
încă 40% de-a lungul acestui deceniu,²¹ iar plasti-
cul ar putea reprezenta 20% din consumul total de 
petrol din întreaga lume.²² Companii precum Shell 
și ExxonMobil au investit laolaltă 180 de miliarde de 
dolari din 2010 în producția de plastic, folosind gaz 
natural ieftin din fracturarea hidraulică („fracking”) 
în Statele Unite.²³ Companiile petrochimice își extind 
operațiunile producției de plastic pe Coasta Golfului 
Mexic din SUA,24 unde comunitățile se luptă deja de 
multă vreme cu efectele toxice ale rafinării petrolu-
lui și gazului.25 26 Nici companiile europene nu se 
lasă mai prejos. Corporația Ineos face cea mai mare 
investiție petrochimică din UE din ultimii 20 de ani²⁷ 
²⁸ pentru infrastructura producției de plastic, inclu-
siv pentru o „conductă virtuală” menită să inunde 
Europa cu gaz obținut prin fracturare hidraulică în 
Statele Unite pentru a produce plastic²⁹ ³⁰ ³¹-  un 
plan care a declanșat obiecții internaționale. Și în 
Asia a fost semnalat că producători petrochimici 
precum Sinopec, Petronas și Hengli Petrochemical 
investesc miliarde de dolari în extinderea producției 
de plastic.³³

Cu atâta plastic disponibil și ieftin inundând piața, 
ambalajele de unică folosință ar putea reprezenta 
colacul de salvare pentru industria gazului și petro-
lului. Pe de altă parte, soluțiile concentrate asupra 
îmbunătățirii gestionării plasticului după folosire 
nu vor fi eficiente fără a închide definitiv robinetul 
producției.
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Despite the increasing scientific understanding 
of the irreversible damage plastic can cause 
to our environment and communities, plastic 
production is projected to increase. The fossil 
fuel industry intends to increase production by 
an additional 40% over the next decade,21 and 
plastic could account for 20% of the total global 
oil consumption.22 Companies including Shell 
and ExxonMobil have invested a combined $180 
billion since 2010 into plastic production, using 
cheap natural gas from hydraulic fracturing 
(‘fracking’) in the United States.23 Petrochemical 
companies are expanding plastic production 
operations on the Gulf Coast of the United 
States,24 where communities have long been 
fighting the toxic effects of oil and gas refining.25 26 
European companies are also hungrily exploiting 
the natural gas rush, with the Ineos Corporation 
making the biggest petrochemical investment 
in the EU in 20 years,27 28 into plastic production 
infrastructure, including a “virtual pipeline” 
to flood Europe with cheap fracked gas from 
the US to make plastic,29 30 31 a plan which has 
generated an international outcry.  In Asia, it’s also 
reported that  petrochemical producers including 
Sinopec, Petronas and Hengli Petrochemical are 
investing billions of dollars into expanding plastic 
production.33

With cheaply available virgin plastic flooding the 
market, single-use plastic packaging may represent 
a lifeline for the oil and gas industry. However, 
solutions focused on improving the ‘end of life’ 
management of plastic won’t work without turning 
off the tap. 

Plastic pollution is a threat to our environment. 
The equivalent of a truckload of plastic enters the 
ocean every single minute.1 Once in the marine 
environment, plastic breaks apart into smaller and 
smaller pieces. In fact, studies estimate that there 
are anywhere between five and 50 trillion plastic 
particles in our oceans today.2 These plastics are 
often ingested by marine animals, which can then 
be choked or starved. 

Plastic pollution is not limited to the visible 
pollution in our oceans and on our beaches. The 
vast majority of all plastic ever produced has been 
landfilled or released into the environment and 
remains there in some form.3 There is emerging 
evidence on the presence of plastic in freshwater,4 
soil,5 and the atmosphere,6 and still more is 
needed on its environmental and health impacts.7  
Plastic carries known and potential impacts to 
human health, at every point of its life cycle. 

Ninety-nine percent of plastic begins its life as oil 
or gas,8 with its extraction and refining contributing 
to climate change, air pollution and the potential 
for accidents.9 Cumulative impacts from plastic 
production on surrounding communities are 
not always part of environmental or safety risk 
assessments, which tend to document the impacts 
of chemicals in isolation.10 The climate impacts of 
plastic are grim: current estimates suggest that by 
2050, global greenhouse gas emissions related to 
the lifecycle of plastic could make up as much as 
10-13% of the available ‘budget’ of emissions we 
have left.11 It has also been estimated that, by the 
end of 2019 alone, globally, plastic production and 
burning will emit the equivalent of 189 coal-fired 
power plants.12

Plastic also needs chemical additives to make it 
functional and give it desired properties such as 
stability, flexibility or appearance;13 these additives 
can include carcinogenic and endocrine-disrupting 
chemicals such as phthalates.14 Some plastics can 
themselves leach out hazardous chemicals, such 
as BPA (bisphenol-A) from polycarbonate15 16 17 18 
and phthalates from PVC. Though much is known 
about the dangers these chemicals pose to our 
reproductive system and other aspects of our 
health, scientists have highlighted the need for 
further research on the risks for human health 
that additives in food packaging may pose.19 While 
the chemicals may be present in small amounts in 
each package, the full impacts of these chemicals 
when combined are generally not considered.20
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Ambalajele de plastic reprezintă cea mai mare parte 
din producția globală a plasticului.³⁴ ³⁵ ³⁶ Ele sunt, 
de asemenea, și cea mai abundentă sursă de deșeuri 
plastice în mediul înconjurător, întrucât sunt special 
concepute pentru a fi folosite o singură dată.³⁷ 

Analizele globale și regionale ale deșeurilor au scos 
la iveală faptul că ambalajele de plastic provenite de 
la marile companii de „bunuri de consum cu mișcare 
rapidă” („Fast Moving Consumer Goods, FMCG-uri), 
precum Nestlé, PepsiCo, Procter&Gamble, Coca Cola 
și Mondelez, sunt cele mai frecvent identificate 
deșeuri de plastic de marcă dintre cele colectate în 
întreaga lume.³⁸ ³⁹ Drept răspuns, multe companii 
FMCG și-au luat voluntar diverse angajamente de 
a-și face ambalajele de plastic mai reciclabile, reu-
tilizabile, compostabile sau fabricate din material 
reciclat. În timp ce aceste măsuri sunt un pas im-
portant înainte, cele mai multe din planurile pentru 
îndeplinirea lor se concentrează asupra unor soluții 
false: trecerea de la plastic la alte forme de ambalaje 

de unică folosință, investirea în parteneriate cu 
scopul de a îmbunătăți administrarea deșeurilor și a 
reciclării, sau orientarea înspre noi tehnologii care le 
permit companiilor să-și continue afacerile în mod 
obișnuit, în loc să reducă cererea pentru plastic.

Până acum, nicio companie FMCG importantă nu 
și-a luat angajamentul de a reduce volumul total sau 
numărul de unități de ambalaje de unică folosință 
pe care le vinde, ori de a investi în mod semnificativ 
în sisteme reutilizabile și reîncărcabile a mărfii. Abia 
câteva companii și-au dezvăluit măcar amprenta de 
plastic.⁴⁰ Companiile și comercianții care folosesc 
ambalaje de plastic de unică folosință trebuie să 
adopte urgent norme de reducere, să scadă numărul 
produselor ambalate în acest mod pentru vânzare și 
să investească semnificativ în noi sisteme de livrare 
bazate pe ambalaje reutilizabile și reîncărcabile, 
construite din materiale durabile și concepute să 
aibă întrebuințări multiple.
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Time to declare Peak Plastic
to other forms of single-use packaging, investing 
in partnerships to improve recycling and waste 
management, or looking to emerging technologies 
that enable these companies to continue business 
as usual rather than reducing demand for plastic. 

To date, no major FMCG has made a commitment 
to reduce the total volume or number of units 
of single-use packaging it sells, or to invest 
significantly in reusable and refillable delivery 
systems, and only a handful of companies have 
even disclosed their plastic footprint.40 Companies 
and retailers using single-use plastic packaging 
need to urgently adopt reduction targets, decrease 
the number of products they sell packaged in 
single-use plastic, and significantly invest in new 
delivery systems based on reusable and refillable 
packaging constructed of durable materials and 
designed to achieve multiple uses. 

Plastic packaging accounts for the largest share of 
global plastics manufacturing.34 35 36 It is also the 
largest source of plastic waste in the environment, 
as packaging is typically designed to be single-
use.37 

Global and regional waste audits have found 
plastic packaging from large ‘fast moving 
consumer goods companies’ (FMCGs) such as 
Nestle, PepsiCo, Procter & Gamble, Coca Cola and 
Mondelez to be the most frequently identified 
branded plastic pollution collected worldwide.38 39 
In response, many FMCGs have adopted various 
voluntary commitments to make their plastic 
packaging more recyclable, reusable, compostable, 
or made of recycled content. While these 
commitments are an important step forward, 
most of the plans to meet these goals have 
focused on false solutions: switching from plastic 

E timpul să limităm producția și folosirea 
plasticului de unică folosință
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Aparent în fiecare zi, mari companii FMCG și 
comercianți, precum și start-up-uri sau antreprenori, 
fac reclamă la noi inovații sau metode de a reduce 
folosirea plasticului, cu scopul de a arăta consuma-
torilor că se străduiesc să găsească rezolvarea pentru 
criza poluării cu acest material. Nu toate „soluțiile” 
promovate sunt neapărat egale sau echitabile.

Orice soluție pentru criza poluării cu plastic trebuie 
să contribuie la o „tranziție justă”⁴¹ spre o economie 
fără plastic, echitabilă. Putem identifica soluții de 
care să beneficieze cea mai mare parte a populației 
și planeta.⁴² Principalele întrebări care trebuie luate 
în considerare:

• Cine ia hotărârile? Este reprezentat interesul 
comunității? Este conducerea de bună-credință, 
așa încât fiecare decizie luată de companii să fie 
concentrată asupra binelui public?

• Cine beneficiază de soluție? Contribuie aceasta la 
sănătatea noastră colectivă și la protecția ecosiste-
melor naturale, sau îngăduie companiilor să con-
tinue să pună efectele negative ale businessurilor lor 
pe umerii comunității și ai planetei? Duce acest lucru 
înspre o schimbare sistemică reală și pozitivă?

• Pe cine sau ce altceva va afecta? Oare va produce 
consecințe nedorite pentru altcineva sau pentru vreo 
altă parte a mediului înconjurător la nivel global? 
Există suficiente informații disponibile pentru a 
determina impacturile?

Criza poluării cu plastic va fi rezolvată numai când 
companiile ce profită de pe urma ambalajelor de 
unică folosință vor limita folosirea plasticului, așadar 
când producția anuală nu va mai depăși niciodată 
pe cea actuală, iar cantitatea de ambalaje de unică 
folosință destinată vânzării va fi semnificativ redusă. 
Un pas evident este eliminarea imediată a ambala-
jelor inutile și excesive, precum capsulele de cafea. 
Totodată, aceste companii trebuie să adopte un 
plan (inteligibil și accesibil publicului) prin care să 
se angajeze că aduc produsele către consumatori 
în ambalaje reutilizabile, reîncărcabile, rezistente, 
accesibile și făcute într-o manieră mai responsabilă. 
Multe opțiuni de refolosire și reîncărcare există 
deja în prezent și, cu inventivitate, s-ar putea face 
chiar mai mult de-atât. Fundația Ellen MacArthur 
estimează că înlocuirea a numai 20% din ambala-
jele de unică folosință cu cele reutilizabile ar putea 
valora 10 miliarde de dolari⁴³ și ar aduce și alte feluri 
de beneficii, cum ar fi: scăderea impacturilor asupra 
mediului înconjurător, accesibilitatea pentru clienți 
și oferirea de alternative. În mod fundamental, 

companiile trebuie să-și regândească modelele de 
afaceri, recunoscând faptul că nu mai putem con-
tinua să producem ambalaje pentru a fi folosite doar 
pentru câteva secunde, dar care ne poluează planeta 
timp de generații întregi.

Atenție! Inechități și imprecizii în Analiza 
Ciclului de Viață: multe companii pretind 
că, potrivit Evaluării Ciclului de Viață 
(Life Cycle Assessment - LCA), plasticul 
e materialul cel mai prietenos cu mediul, 
pentru orice tip de ambalaj. LCA-urile sunt 
instrumente de decidere ce pot fi folosite 
pentru a compara numeroase efecte so-
ciale sau de mediu asociate cu toate 
stadiile de viață ale unui produs, de la 
extracția materiei prime până la fabricare, 
distribuție, utilizare și final. În timp ce toate 
acestea pot fi instrumente edificatoare, 
de multe ori oferă o viziune selectivă, 
în funcție de ipotezele făcute și felul de 
informații considerate sau disponibile.⁴⁴ 
Unele LCA-uri  prezintă plasticul ca fiind 
opțiunea cea mai prietenoasă cu mediul, 
dar ele omit deseori părți importante din 
ciclul de viață al plasticului, precum: 
extracția materiilor prime, producția, de-
gajarea de substanțe periculoase, arun-
carea plasticului după folosire și poluarea 
marină. Spre exemplu, un studiu danez 
recent susține că pungile subțiri din plas-
tic LDPE (low density polyethylene - 
polietilenă cu densitate mică) au cel mai 
scăzut impact asupra mediului comparativ 
cu hârtia, bumbacul sau alte materiale 
selectate. Modul de abordare și afirmațiile 
din studiu favorizează însă practicile folo-
sirii unice, înlăturând complet avantajele 
reutilizării materialelor mai durabile; în 
plus, proclamă, nerealist, zero deșeuri și 
zero pierderi de plastic de la sistemele de 
recilare și administrare a deșeurilor.⁴⁵

Nu toate soluțiile sunt echitabile
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FALSE PROMISIUNI DE HÂRTIE

CAPITOLUL 2
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Unele companii încearcă să rezolve problema plas-
ticului prin trecerea de la plastic la hârtie. Dunkin’ 
Donuts au anunțat că paharele de hârtie vor lua 
locul celor de plastic,⁴⁶ iar atât McDonald’s cât și 
Starbucks au anunțat trecerea la paiele de hârtie.⁴⁷ 
În special Nestlé a subliniat tranziția spre ambalajele 
pe bază de hârtie,⁴⁸ proclamând că noile învelitori 
pentru batoanele sale Yes! sunt nebrevetate fiindcă 
vrea ca „industria să folosească hârtie”.⁴⁹ De ase-
menea, Nestlé a trecut la paie și săculețe Nesquik 
de hârtie în Europa,⁵⁰ iar ambalaje de același tip 
pentru băuturile Milo urmează în Asia.⁵¹ Compani-
ile prezintă entuziast aceste schimbări ca pe niște 
mișcări pozitive - și primesc laude pentru ele - pentru 
că hârtia a fost multă vreme percepută ca material 
sustenabil din punct de vedere ecologic. În realitate 
însă, această înlocuire e problematică.

Pădurile au un rol fără seamăn, susținând o multitu-
dine uluitoare de specii, înlăturând și înmagazinând 
carbon, asigurând subzistența și întreținerea indi-
genilor și îndeplinind o serie de funcții ecologice 
care mențin viața.⁵³ Industria celulozei și a hârtiei e 
responsabilă pentru consecințe grave asupra me-
diului înconjurător, incusiv schimbarea climatică,⁵⁴ 
întrucât despăduririle și plantațiile de copaci la 
scară largă, industrială, determină degradarea și 
pierderea pădurilor naturale, emițându-se astfel 
cantități uriașe de dioxid de carbon (CO₂).⁵⁵ În cursa 
noastră pentru limitarea încălzirii globale la 1.5 °C, 
simpla diminuare a emisiilor nu e de ajuns. Vom 
avea nevoie să înlăturăm și un volum imens de CO₂ 
din atmosferă; cea mai eficientă cale de a face asta 
e restaurarea pădurilor degradate și reîmpădurirea, 
în mare parte, a suprafețelor silvestre pierdute în 
trecut.⁵⁶ Acest lucru e în mod fundamental incom-
patibil cu o creștere a despăduririlor și a plantațiilor 
industriale de copaci.

În ciuda faptului că hârtia se reciclează de secole, 
în multe țări sistemele actuale nu reușesc încă să 
producă suficientă fibră de bună calitate, în parte 
din cauza contaminării din lanțul de reciclare, ceea 
ce determină autoritățile să incinereze sau să arunce 
la groapa de gunoi cantități enorme de hârtie, co-
lectate inițial pentru reciclare.⁵⁷ ⁵⁸ Marile companii 
FMCG care au anunțat trecerea la ambalajele de 
hârtie par să nu aibă cunoștință de aceste limitări; 
niciuna din ele nu s-a angajat să indice precis sursa 
fibrei reciclate și multe chiar ignoră proprietățile am-
balajelor lor de hârtie pentru viitoarea reciclare. De 
pildă, McDonald’s a anunțat în 2018 că își va înlocui 
paiele de plastic cu cele de hârtie în Anglia și Irlanda, 
ca răspuns la îngrijorările în legătură cu plasticul, 
însă densitatea noilor paie și utilizarea adezivilor le 
fac incompatibile cu sistemele actuale de reciclare.⁵⁹ 
În ansamblu, modul actual de reciclare a hârtiei nu e 
capabil să asigure un drum sustenabil pentru o 
amplificare a ambalajelor de hârtie.

Companiile FMCG apelează deseori la certificări terțe 
precum Forest Stewardship Council (FSC) pentru 
a dovedi că noile lor ambalaje de hârtie provin 
din surse responsabile,⁶⁰ iar unele firme FMCG pot 
considera achiziționarea hârtiei certificate drept o 
mișcare responsabilă. Certificarea forestieră poate 
fi utilă, însă nici măcar fibra certificată cu cea mai 
mare strictețe de către FSC nu spune nimic despre 
impactul fundamental pe care orice tăiere de copaci 
îl are asupra funcționării ecosistemului unei păduri, 
asupra stocării carbonului sau asupra adăposturilor 
pentru animalele sălbatice.
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Some companies are attempting to address their 
plastics problem by switching their disposable 
packaging from plastic to paper. Dunkin’ Donuts 
have announced a switch from plastic foam cups 
to paper cups,46 and McDonald’s and Starbucks 
both announced switches to paper straws.47 

Nestle in particular has emphasized a shift to 
paper-based packaging,48 proclaiming that its new 
paper-wrapper for its Yes! Candy bar is patent-free 
because it “want[s] the industry to use paper.”49 
Nestle has also switched to paper straws for paper 
Nesquik pouches in Europe,50 and paper packaging 
for Milo drinks will follow in Asia.51 Companies tout 
these switches as positive moves - and receive 
praise for them52 - because paper has long been 
seen as an environmentally sustainable material.  
However, in reality, this switch is problematic.

Forests play a unique role, supporting a stunning 
array of biodiversity, removing and storing carbon, 
providing sustenance and livelihood to indigenous 
peoples, and performing a range of ecological 
services that sustain life.53 The pulp and paper 
industry is responsible for substantial impacts to 
the environment, including climate change,54 as 
logging and large-scale industrial tree plantations 
drive natural forest loss degradation, emitting 
huge amounts of CO2.55 In the race to limit global 
warming to 1.5 degrees Celsius, cutting emissions 
alone is not enough.  We will also have to remove 
massive amounts of carbon dioxide from the 
atmosphere; the most effective way to do this 
is to restore degraded forests and to reforest 
large parts of those areas lost in the past.56 This is 
fundamentally incompatible with an increase in 
logging and industrial tree plantations. 
 

Despite the fact that paper has been recycled for 
centuries, current paper recycling systems are 
failing to deliver enough quality recycled fiber 
in many countries, partly due to contamination 
in the recycling stream, leading municipalities 
to incinerate or landfill vast amounts of paper 
collected for recycling.57 58 Major FMCG companies 
that have  announced shifts to paper packaging 
seem unaware of these limitations; none of 
these have committed to exclusively source post-
consumer recycled fiber, and many even ignore 
the future recyclability of their paper packaging.  
For example, McDonald’s announced in 2018 that 
it would switch its plastic straws to paper in the UK 
and Ireland, in response to concerns about plastic, 
but the thickness of the new paper straws and the 
use of adhesives make them incompatible with 
current recycling systems.59 Overall, current paper 
recycling is unable to provide a sustainable route 
for an increase in paper packaging.

FMCG companies often promote third-party 
certifications, like the Forest Stewardship Council 
(FSC), as proof that their new paper packaging 
will be sourced responsibly,60 and some FMCGs 
companies may see increasing their purchasing of 
disposable paper packaging from certified sources 
as a responsible way forward. Forest certification 
can be a useful tool, although even the most 
stringently FSC-certified fiber does nothing to 
address the fundamental impact that any logging 
has on a forest’s ecosystem services such as 
storing carbon or providing homes for wildlife. 
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Dar planificările certificate și sustenabile de tăieri de 
arbori sunt, în ansamblu, incapabile să mai asimileze 
vreo cerere în plus, întrucât fibra actuală certificată 
FSC e limitată și în același timp nici nu asigură su-
ficienți parametri de sustenabilitate semnificativi. 
De exemplu, cererea actuală deja depășește fibra 
de proveniență responsabilă disponibilă în SUA 
și Canada și nu e sigur dacă va mai apărea în stoc 
destulă fibră nouă, certificată, pentru a satisface o 
cerere suplimentară.⁶¹ Acest lucru a silit unele com-
panii⁶² să se bazeze fie pe elemente mai puțin rigu-
roase din sistemul FSC (care nu pot să ofere atestări 
direct la fața locului),⁶³ fie pe sisteme de certificare 
complet diferite, dar în fond mult mai slabe, cum 
ar fi Inițiativa pentru Silvicultură Sustenabilă (Sus-
tainable Forestry Initiative) sau Programul pentru 
Aprobarea Certificării Forestiere (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification).⁶⁴ E important 
de menționat și faptul că aprovizionarea cu fibră 
atestată FSC nu garantează tăierile responsabile în 
unele regiuni ca Rusia, Bazinul Fluviului Congo sau 
Scandinavia. Acolo, FSC se confruntă cu probleme 
semnificative: pierderi masive de pădure intactă, dis-
trugerea pădurii cu valoare deosebită de conservare 
și proceduri insuficiente pentru suveranitatea indige-
nilor și pentru respectarea drepturilor umane.⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷

De pildă, în Suedia, gigantul de celuloză și hârtie 
Svenska Cellulosa AB (SCA) își extinde operațiunile 
în Pădurea Boreală, în parte pentru a satisface 
cererea tot mai mare din partea producătorilor de 
ambalaje.⁶⁸ Exploatările forestiere ale SCA sunt 
certificate FSC, însă comunitățile indigene se opun 
activ acțiunii SCA de transformare a pădurilor cu 
dezvoltare lentă în plantații.⁶⁹ Clienții SCA produc 
carton de împachetare vândut către Amazon, Ikea, 
L'Oreal, Mars, Mondelez, Nestlé,⁷⁰ Procter&Gamble și 
Unilever. Mare parte din cartonul obținut e de unică 
folosință și ar putea fi înlocuit relativ ușor cu alte 
forme de livrare reutilizabile.⁷¹

Date fiind consecințele acuale asupra mult re-
duselor resurse forestiere, din ce în ce mai multe 
suprafețe de pădure au nevoie să fie protejate 
și restaurate, nu transformate în ambalaje de 
unică folosință! Planeta nu mai poate susține în 
niciun caz cereri suplimentare de la companii ce 
încearcă să-și înlocuiască ambalajele dispensabile 
de plastic cu cele de hârtie sau carton; companiile 
trebuie să se angajeze în reducerea ambalajelor 
în general și să treacă la sisteme alternative de 
livrare, bazate pe refolosire și reîncărcare. 
Aceasta este o chestiune absolut necesară 
pentru climă!
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But certified sustainable logging schemes are 
wholly unable to absorb any additional demand, 
as the current supply of FSC certified fiber is 
limited, and also fail to ensure enough meaningful 
sustainability metrics. For example, current 
demand already outstrips the availability of 
responsibly sourced fiber in the United States 
and Canada, and it is uncertain if enough newly 
certified FSC fiber will come online in order to 
meet additional demand.61 This has led some 
companies62 to either rely on less stringent 
elements of the FSC system that cannot provide 
on-the-ground guarantees,63 or to rely on entirely 
separate but substantially weaker schemes 
such as the Sustainable Forestry Initiative or 
the Programme for the Endorsement of Forest 
Certification.64 It is also important to note that 
sourcing FSC-certified fiber in some regions does 
not guarantee responsible logging, including in 
Russia, Congo Basin and Scandinavia where FSC 
has struggled with massive loss of intact forest 
landscapes, destruction of high conservation value 
forest, and insufficient indigenous sovereignty and 
human rights processes.65 66 67

As one example, Swedish pulp and paper 
giant Svenska Cellulosa AB (SCA) is expanding 
operations in the Great Northern Forest, in 
part to meet growing demand from packaging 
manufacturers.68 SCA’s forestry operations are 
FSC-certified, but indigenous communities have 
actively opposed SCA’s conversion of old-growth 
forests to plantations.69 SCA’s customers make 
cardboard packaging sold to Amazon, IKEA, 
L’Oréal, Mars, Mondelez, Nestlé,70 Procter & 
Gamble, and Unilever, much of which will also be 
single use, and could be replaced with re-usable 
delivery systems relatively easily.71

Given the current impacts on already-limited forest 
resources, much larger areas of forest need to 
be protected and restored, not transformed into 
disposable packaging.  There is no way the planet 
can sustain additional demand from companies 
attempting to substitute their single-use plastic 
packaging with paper or cardboard; companies 
must commit to overall reduction of packaging and 
shift to alternative delivery systems like reuse and 
refill. This is a matter of urgency for the climate, 
and acting now is still possible.
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Drept răspuns la îngrijorarea publică tot mai mare față 
de plasticul convențional de unică folosință, multe 
companii înlocuiesc acest tip de material derivat din 
combustibilii fosili cu plasticul pe bază de biomasă. 
Acesta este deseori promovat în mod eronat ca fiind 
biodegradabil sau compostabil. Diverse companii - de 
exemplu Coca-Cola,⁷² Danone,⁷³ Nestlé,⁷⁴ PepsiCo⁷⁵ 
- folosesc plastic pe bază de biomasă cu scopul de a 
înlocui o parte din plasticul obișnuit pentru sticlele 
lor de băuturi, în timp ce multe pungi și alte articole 
de unică folosință ce însoțesc mâncarea la pachet 
(tacâmuri, farfurii etc.) sunt din ce în ce mai frecvent 
comercializate ca „produse biode-gradabile”. Această 
etichetare poate fi zăpăcitoare pentru cumpărători, în 
special atunci când termeni de greenwashing ca „eco”, 
„bio” sau „verde” sunt folosiți spre folosul vânzărilor. 
Cuvântul „bioplastic” nu are o definiție standardizată 
și e întrebuințat adesea pentru a face referire la plas-
ticul pe bază de biomasă, la plasticul biodegradabil 
sau la cel compostabil fără deosebire și chiar pen-
tru a descrie plasticul pe bază de combustibili fosili!

 „BIOPLASTICUL” -
 CEA MAI RECENTĂ FORMĂ 
 DE „MANIPULARE VERDE”

CAPITOLUL 3
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„Plasticul pe bază de biomasă” se referă la mate-
riale plastice făcute nu din unități de combustibili 
fosili, ci din material vegetal, ca porumbul sau trestia 
de zahăr.⁷⁶ Acestea reprezintă numai în jur de 1% din 
plasticul disponibil pe piață.⁷⁷ Chiar dacă cercetările 
sunt pe cale să favorizeze o creștere a cantității 
de material pe bază de biomasă,⁷⁸ momentan cea 
mai mare parte din acest tip de material e încă 
alcătuită din plastic derivat din combustibilii fosili. 
Bunăoară, sticlele NaturALL folosite de mari compa-
nii producătoare de băuturi sunt în prezent compuse 
din 30% plastic pe bază de biomasă și 70% plastic pe 
bază de combustibili fosili.⁷⁹

Majoritatea plasticului „bio” e derivat din cul-
turi agricole care concurează cu cele alimentare, 
amenințând securitatea alimentară și generând 
emisii și shimbări în modul de folosire a terenuri-
lor.⁸⁰ ⁸¹ Producția din agricultură e principala cauză 
a despăduririlor și a distrugerii habitatelor,⁸² iar 
culturile agricole, exploatarea pădurilor și alte 
întrebuințări ale suprafețelor de teren sunt respon-
sabile pentru o pătrime din emisiile de gaze cu efect 
de seră la nivel mondial.⁸³ Tot mai multe parcele 
de teren agricol sunt folosite pentru culturi non-
alimentare, în general semănate în plantații la scară 
industrială, ce dislocă deopotrivă habitatele naturale 
și pe micii fermieri.⁸⁴ Deși unele FMCG-uri, cum este 
Unilever, au dat asigurări că plasticul lor bazat pe 
biomasă provine din surse sustenabile, ele apelează 
cel mai frecvent în acest scop la Bioplastic Feedstock 
Alliance, care nu e un standard terț de certificare. În 
timp ce mulți dintre consumatori cred că tot plasti-
cul „bio” se va descompune de la sine dacă e aruncat 
în natură sau dus la groapa de gunoi, acest lucru 
nu e neapărat adevărat. Ambele materiale plastice, 
atât cele pe bază de combustibili fosili cât și cele pe 
bază de biomasă, pot fi proiectate să se degradeze 
în anumite condiții; acestea sunt cunoscute ca plastic 
degradabil sau biodegradabil.⁸⁵ ⁸⁶ Totuși, parametrii 
respectivi de temperatură și umiditate sunt rare-
ori, dacă vreodată, întâlniți în mediul natural,⁸⁷ ⁸⁸ 
⁸⁹ iar când plasticul biodegradabil se deteriorează 
în sfârșit, s-ar putea să nu dispară complet, ci să se 
fragmenteze în microplastic, care poate fi ingerat de 
animale și pătrunde în rețeaua trofică. 

Impresia că aceste produse sunt mai „naturale” 
pentru că provin din plante e de asemena eronată: 
producția de plastic pe bază de biomasă poate 
implica aditivi chimici similari cu cei din plasticul 
convențional.⁹⁰

Plasticul „compostabil”. O altă afirmație 
comercială care seamănă confuzie (pe lângă plasti-
cul „bio” și proprietatea de a fi biodegradabil) este 
aceea potrivit căreia un articol de unică folosință e 
compostabil. Plasticul compostabil este conceput să 
se descompună în întregime (fără să se fragmenteze) 
în anumite condiții,⁹¹ îndeplinite fie prin facilitățile 
industriale pentru compost sau, mai rar, de sisteme-
le casnice.⁹² Dar nu toate autoritățile locale produc 
compost industrial și de multe ori nu pot recicla 
ambalajele din plastic compostabil, pe care cel mai 
probabil le duc apoi la gunoi sau le incinerează. 
Acest fapt face plasticul compostabil doar cu puțin 
mai diferit față de cel convențional.

Chiar dacă unele tehnologii noi promit ambalaje pe 
bază de biomasă din culturi non-agricole precum 
alge, metan sau plante marine,⁹³ aceste tehnologii 
și procedee abia încep să apară și încă necesită 
evaluări transparente în legătură cu o mulțime de 
aspecte. Pe de altă parte, există alternative: materi-
alele din biomasa obținută conform principiilor din 
agricultura ecologică, ori cele care provin din res-
turile din agricultura locală, sau care sunt produse 
secundare ale unor procese. Toate acestea pot face 
parte dintr-un plan general de eliminare a ambalaje-
lor de plastic de unică folosință (atâta vreme cât nu 
concurează cu terenul destinat hranei sau cu nevoile 
de fertilitate ale solului). De exemplu, în zonele tropi-
cale se pot folosi frunze de banan pentru a împa-
cheta diverse alimente. Așadar, în general, e nevoie 
să avem o abordare deosebit de precaută când vine 
vorba de plasticul „bio” procesat industrial.
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‘Bio-based plastic’ refers to plastics made not 
from fossil fuel building blocks but from plant 
material, such as corn or sugar cane.76 Bio-based 
plastic only represents about 1% of the plastic 
available on the market.77 Though research is 
underway to increase the amount of bio-based 
material,78 currently most bio-based plastic is 
still partially composed of fossil-based plastic. 
For example, the NaturALL bottle used by major 
beverage companies is currently 30% bio-based 
plastic, and 70% fossil-based plastic.79

The majority of bio-based plastic is derived from 
agricultural crops, which compete with food crops,  
threatening food security and driving land use 
change and agricultural emissions.80 81 Globally, 
the production of agricultural commodities is 
the leading cause of deforestation and habitat 
destruction,82 and agricultural crops, forestry 
and other land uses are responsible for a quarter 
of the greenhouse gas emissions globally.83 A 
growing share of agricultural land is used for non-
food crops, mostly farmed on large industrial 
plantations which displace both natural habitat 
and small-scale farmers.84 While some FMCGs like 
Unilever have made commitments to ensure that 
their bio-based plastic comes from sustainable 
sources, the commonly-cited Bioplastic Feedstock 
Alliance is not a third-party certification standard.  
While many consumers may believe that all bio-
based plastic will naturally decompose if littered 
or landfilled, this is not necessarily true.  Both 
conventional fossil-based plastic or bio-based 
plastic can be engineered to degrade under certain 
conditions; these are known as either degradable 
or biodegradable plastics.85 86 However, the heat 
and humidity conditions required are rarely, if 
ever, met in the natural environment,87 88 89 and 
when that biodegradable plastic does break apart, 
it may not fully disappear but instead fragment 
into smaller pieces, including microplastics, which 
can be ingested by animals and enter the food 
web.  

The impression that that these products are more 
‘natural’ because they are from plants is also false: 
production of bio-based plastic can involve similar 
chemical additives to conventional fossil-based 
plastic.90

Compostable plastic: Another confusing 
marketing term associated with bio-based plastics 
and biodegradability is the claim that a disposable 
item is compostable. Compostable plastic is 
engineered to fully decompose (as opposed to 
breaking into small fragments) under certain 
conditions91 that are met in either industrial 
composting facilities, or, less commonly, in home 
composting systems.92 But not all municipalities 
have industrial composting, and many cannot 
recycle compostable plastic packaging, and thus it 
is most likely to be landfilled or incinerated, making 
it little different to conventional single-use plastic.

While some new technologies promise bio-
based packaging made from non-agricultural 
crops like algae, methane or seaweed,93 these are 
emerging technologies and processes and will 
require transparent assessments on a range of 
impacts. Some bio-based packaging materials that 
are grown according to agroecological farming 
principles or make use of local agricultural waste 
or by-products may be a component of an overall 
plan to eliminate single-use plastic packaging, 
provided these materials do not compete with land 
for food crops or soil fertility needs; for example, 
in tropical areas, food products may be wrapped 
in banana leaves. Overall, a highly precautionary 
approach to industrially-processed bio-based 
plastic packaging should be taken.
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SISTEMUL DE RECICLARE A 
PLASTICULUI E SORTIT EȘECULUI 

CAPITOLUL 4
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Companiile FMCG și industria plasticului promovează 
de mult timp ideea că reciclarea e cea mai bună cale 
de a ține plasticul departe de gropile de gunoi,⁹⁴ dar 
mai mult de 90% din tot plasticul produs vreodată 
nu a fost reciclat! ⁹⁵ Asta înseamnă că e cu mult mai 
probabil ca acest material să fie aruncat la gunoi, în 
mediul înconjurător sau incinerat, decât să ajungă 
să fie reciclat. Chiar și așa, angajamentele luate de 
corporații pentru a înfrunta poluarea cu plastic se 
concentrează într-o proporție copleșitoare asupra 
creșterii materialului reciclat sau reciclabil, lăudând 
soluțiile tehnologice. Numeroase expozeuri au scos 
însă la iveală faptul că sistemele de reciclare nu 
reușesc nici să recupereze suficient material pentru 
a diminua cererea de plastic virgin, nici să asigure o 
dispensare corespunzătoare a produsului rezultat.⁹⁶ 
⁹⁷ ⁹⁸ Aceste obiective sunt practic de neatins din 
cauza dificultăților implicite legate de natura plas-
ticului, a amestecului de elemente plastice și 
din cauza cantității enorme.

Sistemele de reciclare nu pot să țină pasul cu volu-
mul uriaș de deșeuri plastice. Chiar și Germania, 
care are cea mai mare rată de reciclare din lume 
bazată pe colectare, arde mai mult de 60% din tota-
lul cantității de plastic și reciclează doar 38%.⁹⁹ În 
întreaga Europă s-a raportat că 31% din deșeurile de 
plastic colectate în 2016 au fost reciclate¹⁰⁰ (fără a 
mai ține cont de faptul că mare parte din acestea au 
fost exportate către țări slab dezvoltate, unde nu li se 

mai cunoaște soarta). Acest tipar se repetă și în SUA, 
unde rata de reciclare în ansamblu a fost de numai 
9% (potrivit informațiilor oficiale disponibilie),¹⁰¹
de fapt, poate chiar de 2%, potrivit concluziilor 
unei analize.¹⁰²

Ambalajele de plastic din polietilenă tereftalată 
(PET) - cum ar fi recipientele de băuturi răcoritoare 
și apă - și polietilena cu densitate mare (HDPE) - 
precum recipientele pentru lapte și detergenții lichizi 
de rufe¹⁰³ - pot fi reciclate de obicei în multe sisteme 
locale. Doar că procentele de reciclare sunt încă 
uimitor de mici: jumătate din PET-urile vândute nu 
sunt niciodată colectate pentru reciclare¹⁰⁴ și numai 
7% din cele adunate organizat sunt transformate în 
recipiente noi.¹⁰⁵ Mare parte a materialului e „sub-
reciclată”, ceea ce înseamnă că, în loc să se producă 
același tip de ambalaj dintr-unul vechi, plasticul e 
reprocesat în produse de calitate sau valoare inferi-
oare, ce nu mai pot fi reciclate ulterior.

Învelitorile din plastic flexibil (de ex. plicuri, săculețe, 
folie sau pungi pentru gustări) domină în prezent 
rafturile magazinelor (comercializarea acestora a 
crescut cu 19% numai în 2017)¹⁰⁶ și sunt adesea 
fabricate din materiale multiple, ceea ce le face greu, 
dacă nu chiar imposibil de reciclat.¹⁰⁷ Dispozitivele 
de colectare, neechipate pentru a manevra corect 
complexitatea acestor materiale, sunt copleșite.
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FMCG companies and the plastics industry have 
long promoted the idea that recycling is the best 
way to keep plastic out of the landfill,94 but more 
than 90% of all the plastic ever produced has not 
been recycled.95 Plastic is far more likely to end 
up in landfills, incinerators or in the environment 
than to be recycled. Nevertheless, corporate 
commitments to confront plastic pollution have 
overwhelmingly focused on increasing recycled 
or recyclable content, promoting recyclability 
or technological recycling solutions.  However, 
numerous exposés have demonstrated that 
recycling systems have failed to deliver on the 
promise to both recover enough material to 
reduce demand for virgin plastic or to ensure 
proper disposal,96 97 98 objectives that are 
unachievable, due to the inherent difficulties 
posed by the nature of plastics, the mixtures of 
plastics and the enormous amount produced.

Recycling systems cannot keep up with the 
huge volume of plastic waste generated. Even in 
Germany, which has one of the highest recycling 
rates in the world based on collection, more than 
60% of all plastic waste is burned, and only 38% 
recycled.99 In the EU as a whole, 31% of the plastic 
waste collected in 2016 was reported as recycled100 
- despite the fact that much of this is exported to 
lower income countries where its ultimate fate 
is unknown.  This pattern is repeated In the US, 

where just 9% was recycled in 2015 (the most 
recent Government data available),101 while the 
amount actually recycled domestically may be as 
low as 2% of the total plastic waste, according to 
one analysis.102

Plastic packaging made of polyethylene 
terephthalate (PET) (e.g.soda and water bottles) 
and high density polyethylene (HDPE)  (eg. 
milk jugs, laundry detergent containers),103 are 
commonly recyclable in many municipal systems, 
but recycling rates for these are still shockingly 
low: half of the PET sold is never collected for 
recycling,104 and only 7% of those bottles collected 
for recycling are turned into new bottles.105 Much 
of the plastic packaging is “downcycled,” which 
means that instead of making a new plastic 
package from an old one, the plastic is reprocessed 
into products of lesser quality or value which are 
not further recyclable and not possible to recycle. 

Flexible plastic packaging such as wrappers, 
sachets, pouches, shrink-wrap, and savory snack 
bags now dominate grocery stores - the market 
for this grew by 19% just in 2017106 - and this type 
of packaging is often made of multiple materials 
that make it difficult if not impossible to recycle.107  
Recycling collection facilities not equipped to 
handle the complexity of these materials have 
become overwhelmed. 
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Ce se întâmplă cu deșeurile de plastic colectate, dar nereciclate în ultimă instanță? În nicio țară nu se 
reciclează eficient toate ambalajele de plastic, așa că în mare parte acest material „cu valoare redusă” 
e aruncat la gropile de gunoi, ars în incineratoare ce emit gaze cu efect de seră și poluanți în aer,¹²⁰ sau 
abandonat în mod neglijent. Covârșitoarea majoritate a întregului plastic produs vreodată la nivel mondial 
a fost răspândită în mediul înconjurător - 12% din plastic a fost incinerat și 79% dus la gropile de gunoi sau 
direct aruncat în natură!¹²¹

Pliculețele: o porție unică de poluare incon-
trolabilă. Un pliculeț e un tip aparte de în-
velitori de plastic, folosit de obicei pentru a 
vinde porțiuni mici de mâncare sau articole 
de îngrijire personală ca săpun, șampon sau 
deodorant. Asia de Est e responsabilă pen-
tru aproape 50% din comercializarea aces-
tora la nivel mondial; 855 de miliarde de 
astfel de plicuri au fost vândute în 2018 în 
întreaga lume și, cu rata actuală de creștere, 
1.3 trilioane vor fi fost vândute în 2027.¹⁰⁸ ¹⁰⁹ 
În America de Nord și în Europa, mărfuri ca 
pliculețele de ketchup sau dozele zilnice de 
vitamine sunt cunoscute ca „on the go” sau 
„mostre”. În Asia de Sud-Est, „economia 
pliculețelor” a fost inițiată de Unilever¹¹⁰. 
Aici, produsele la plic sunt comercializate 
agresiv de către FMCG-uri către consuma-
torii cu venituri mici din comunități rurale, 
care nu-și permit să cumpere alimentele în 
containere mai mari. Fiindcă acest tip de 
ambalaj e un amestec de alte materiale 
(precum folia), nu poate fi reciclat: 
pliculețele înlăturate ajung să năpădească 
infrastucturile locale de gestionare a 
deșeurilor. Se creează, astfel, un dublu 
standard ce sporește inechitatea globală.

În loc să dezvolte sisteme de ambalare 
accesibile și reutilizabile, FMCG-urile par 
să se concentreze pe vânzarea continuă 
de produse la plic. Nestlé recunoaște pro-
blema, dar face prea puțin ca să-și schimbe 
direct practicile.¹¹¹ Unilever se folosește 
de „sub-reciclare” și se îndreaptă spre noi 
tehnologii bazate pe chimicale pentru a se 
ocupa de resturile nereciclabile (vezi Capi-
tolul 4).¹¹² S-a raportat că Unilever Filipine 
își vinde mai mult de jumătate din produse 
în plicuri de plastic.¹¹³ În 2012, aceeași com-
panie a creat un program de revalorificare 
a pliculețelor (Sachet Recovery Program) 
pentru a le folosi în fabricarea pavajului de 
ciment, donat comunităților și școlilor.¹¹⁴ 
La început au fost colectate anual între 

4,5 și 10 milioane de pliculețe,¹¹⁵ ceea ce 
înseamnă o parte minusculă în raport cu 
cele 27 de miliarde de astfel de ambalaje 
vândute de Unilever în Asia de Sud-Est în 
2016,¹¹⁶ sau cu cele aproximativ 59,7 de 
miliarde de plicuri folosite anual numai în 
Filipine.¹¹⁷ Unilever recurge acum la me-
toda CreaSolv.¹¹⁸ Aceasta implică folosirea 
unor solvenți chimici ce dizolvă plicurile de 
plastic pentru a produce alt plastic flexibil; 
o instalație-pilot în Indonezia generează 
trei tone de plastic pe zi.¹¹⁹ Compania oferă 
puține informații despre potențialele efecte 
ale solvenților asupra sănătății sau despre 
eficacitatea acestei tehnologii. În loc să 
se îndrepte spre aceste soluții false, Uni-
lever ar trebui să acorde prioritate inovării 
unor sisteme reutilizabile, reîncărcabile și 
responsabile față de mediul înconjurător 
pentru clienții săi din Asia de Sud-Est.
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Pe lângă procentul mic de plastic raportat ca „re-
ciclat”, mai există o componentă importantă în 
această poveste: tranzacționarea internațională 
a deșeurilor. Plasticul nereciclat dintr-o țară e de 
obicei împachetat în colete amestecate și exportat 
masiv către alte țări pentru a se ocupa de el. Statele 
Unite, de pildă, exportă o treime din resturile lor 
de plastic reciclabil și, până în 2018, jumătate din 
această cantitate avea ca destinație China.¹²² Stan-
dardele de mediu scăzute și mâna de lucru ieftină 
de aici au făcut ca materialul reciclabil să devină 
atractiv pentru a fi folosit în sectorul industrial.¹²³ 

Investigațiile la fața locului asupra deșeurilor locale 
din Asia de Sud-Est au descris în amănunt, printre 
altele: operațiuni de reciclare  neautorizate, arderi 
necorespunzătoare și reclamații de probleme de 
sănătate asociate cu poluarea.¹²⁴ Sortarea deșeurilor 
e adesea realizată de muncitori neoficiali, cunoscuți 
ca „adunători de resturi”, cărora le lipsesc mijloacele 
de a selecționa în mod igienic și în siguranță.¹²⁵ 
Chiar dacă, potrivit unui studiu, uriașe cantități de 
plastic intră în ocean prin intermediul unor mari 

râuri asiatice,¹²⁶ asta nu înseamnă că țările asiatice 
sunt mai răspunzătoare decât altele pentru poluarea 
cu plastic a lumii. Cantități considerabile din aceste 
resturi aruncate neglijent pot proveni, de fapt, din 
America de Nord sau din Europa, unde producția de 
plastic pe cap de locuitor e mai mare decât cea din 
multe țări din Asia.¹²⁷

În 2018, când China a interzis importul de deșeuri, 
exporturile de gunoi din întreaga lume s-au redus 
cu 50%. Plasticul colectat pentru reciclare a început 
să se acumuleze în depozite ori să fie tot mai mult 
înlăturat în mod necorespunzător.¹²⁸ O parte din 
el a fost redirecționat spre alte țări din apropiere, 
precum Indonezia, Malaysia și Thailanda,¹²⁹ care 
se confruntau deja dinainte cu problema infra-
structurilor locale de reciclare înfundate cu deșeuri 
nereciclabile. Dintre acestea, câteva state și-au 
impus la rândul lor propriile restricții asupra impor-
tului de resturi de plastic¹³⁰ și au început de atunci 
să trimită încărcăturile cu gunoi înapoi în țările de 
proveniență.¹³¹ ¹³²

Nu există „descotorosire”

Risipa arderii. În UE, 41,6% din deșeurile de plastic colectate în 2016 au fot inci-
nerate,¹³³ iar arderile au crescut cu 61% din 2000 până în 2016.¹³⁴ Cu aceeași grabă 
se petrec lucrurile și în China, care are 231 de incineratoare active și alte 103 în 
plan (pentru comparație, Europa are 500 de incineratoare).¹³⁵ Conform unei ana-
lize, SUA arde 13% din resturile de plastic, probabil de șase ori mai mult decât 
cantitatea pe care o reciclează.¹³⁶ Incinerarea deșeurilor e un mod ineficient de 
generare a energiei și o formă iresponsabilă de administrare a gunoaielor,¹³⁷ 
întrucât produce reziduuri în aer, cenușă în suspensie, funingine și zgură. Poate 
să dăuneze sănătății umane și planetei prin emiterea de iritanți respiratorii, agenți 
cancerigeni (dioxină, furan), metale grele (inclusiv mercur, cadmiu și plumb). Să 
nu uităm nici de gazele cu efect de seră emise, care contribuie la adâncirea crizei 
climatice.¹³⁸ ¹³⁹ E și o chestiune de justiție ecologică; spre exemplu, aproximativ 
80% din incineratoarele pentru deșeuri sin SUA se află în apropierea comunităților 
sărace sau a celor de culoare.¹⁴⁰ Pentru a fi puse în funcțiune, instalațiile sunt 
adesea costisitoare și necesită un flux constant de resturi, încurajând astfel 
producția de materiale de unică folosință. Deși poluarea generată de incinerare 
e binecunoscută, Nestlé a anunțat că sponsorizează recuperarea materialului 
plastic pentru întreținerea combustiei din cuptoare în care se fabrică ciment,¹⁴¹ 
o practică extrem de poluantă.¹⁴²
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E foarte limpede că reciclarea nu va putea vreodată 
să aibă decât un impact minuscul asupra poluării cu 
plastic (produs în cantități din ce în ce mai mari) și 
asupra inevitabilelor deșeuri. Prin urmare, eforturile 
multor companii FMCG și ale altor comercianți de 
a curăța plajele, de a îmbunătăți reciclarea și pro-
prietățile de reciclare sau de a-și educa clienții sunt 
prost orientate și, în cel mai rău caz, creează o per-
dea de fum prin activități care maschează adevărata 
problemă. Unele au început să specifice pe etichetele 
ambalajelor dacă materialul e reciclabil sau nu. 
Etichete precum How2Recycle în America de Nord au 
potențialul de a induce în eroare. Fiecare autoritate 
locală are o anumită capacitate de a recicla anumite 
tipuri de plastic, deosebindu-se de alte municipalități, 
așa încât nu orice rest reciclabil este neapărat și 
reciclat. Concentrarea atenției numai pe strategiile 
de administrare a deșeurilor ignoră în același timp 
consecințele întregului ciclu de viață al plasticului 
asupra sănătății umane și asupra mediului.¹⁴³ ¹⁴⁴

Reciclarea are un rol important ca sub-strategie 
pentru tranziția către o economie fără plastic, 
dar ea nu se poate substitui diminuării generale 
a ambalajelor de unică folosință și nu reprezin-
tă nicidecum o justificare pentru creșterea 
producției de plastic! În această tranziție, con-
tinuarea oricărui proces de reciclare trebuie să 
îndeplinească cele mai înalte standarde sociale 
și ecologice și să-și ocupe locul care i se cuvine în 
ierarhia de gestionare a deșeurilor, mai prejos de 
„a evita”, „a reduce” și „a refolosi”.
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It’s abundantlyclear that recycling can only 
ever make a small dent in the rising quantities 
of plastics being produced and the inevitable 
plastic waste. Therefore, the efforts made by 
most FMCGs and retailers to clean up beaches, 
improve recycling and recyclability, or educate 
their customers are - at best -  misdirected and at 
worst, creating a smokescreen of activity to mask 
the problem. Some have begun increasing package 
labelling to indicate whether or not it is recyclable; 
these labels, like How2Recycle in North America, 
are potentially misleading in that each municipality 
has different capacity to recycle different types 
of plastic, so what is recyclable is not necessarily 
recycled.  Focusing only on end-of-life strategies for 
plastic waste also ignores the human health and 
environmental consequences of the entire plastic 
life cycle.143 144  

Recycling has a part to play as an important 
sub-strategy for the transition to a plastic-free 
economy, but is it not a substitute for the overall 
reduction in single-use packaging, and certainly 
not a justification for increased plastic production. 
In this transition, any continued recycling needs 
to meet the highest social and environmental 
standards, and take its rightful place in the waste 
hierarchy, under ‘avoid’ ‘reduce’ and ‘reuse’.
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CAPITOLUL 5

TEHNOLOGIILE RECICLĂRII 
CHIMICE - METODE TOXICE 
PREZENTATE CA SOLUȚII
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Angajamentele luate de cel puțin 37 companii FMCG 
presupun o creștere de 200% până la 300% a mate-
rialului reciclat din ambalaje - între 5 și 7.5 milioane 
de tone metrice de plastic reciclat până în 2030.¹⁴⁵ 
Dar aceste promisiuni se izbesc de bariere conside-
rabile în lumea reală: complexitatea și amestecul 
materialelor din ambalajele flexibile de plastic și 
din etichete fac practic imposibilă reciclarea în sis-
temele convenționale, neputând produce plastic la 
calitatea necesară.

Metodele convenționale de reciclare (cunoscute și 
ca reciclare mecanică) practic mărunțesc plasticul 
și îl refac, fără să-i schimbe structura chimică. Acest 
lucru funcționează bine pentru transformarea plas-
ticului în materiale inferioare calitativ, însă mai puțin 
bine pentru fabricarea unui plastic „ca nou”, din 
cauza pierderii calității și a contaminării din timpul 

procesului.¹⁴⁶ Aceste limitări, combinate cu costul 
mic al materiei prime, înseamnă că nu există o piață 
realistă în acest sens, așa că procentele de reciclare 
rămân scăzute chiar dacă unele materiale plastice 
sunt tehnic reciclabile.¹⁴⁷ Este și cazul polipropilenei, 
materialul de bază pentru mare parte din recipien-
tele flexibile comercializate, precum paharele de 
iaurt sau sticlele ușor de îndoit.¹⁴⁸

Așadar, disponibilitatea materialului reciclat e mult 
prea mică în raport cu cererea. Alături de întreprin-
derile FMCG nerăbdătoare să-și eticheteze produsele 
deopotrivă ca reciclate și reciclabile, industria plas-
ticului, prin presiunile exercitate, susține percepția 
conform căreia reciclarea completă va fi posibilă 
într-o bună zi. La rândul lor, companiile se orientează 
înspre tehnologii incipiente, posibil riscante, cunos-
cute sub numele de reciclare chimică.
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Commitments to increase recycled content in 
packaging by at least 37 FMCGs are translating 
to a demand for up to 5 - 7.5 million metric tons 
of recycled plastic by 2030, an increase of 200-
300%.145 But these promises crash into a significant 
real-world barrier: the complex plastics and mixed 
materials used in flexible plastic packaging and 
labels are not practically recyclable in conventional 
recycling processes and can’t produce new plastic 
of the required quality. 

Conventional recycling methods, also known as 
mechanical recycling, essentially chop up plastic 
and re-formulate it without changing the chemical 
structure. This works well for downcycling plastics 
into other materials but less well for creating ‘like-
new’ plastic due to quality loss, degradation and 

contamination.146 The low cost of virgin feedstock 
combined with these limitations means that while 
that some plastics are technically recyclable, the 
difficulty recycling them en masse means that 
no practical market exists, so recycling rates are 
low.147 This is the case with polypropylene, the base 
plastic for much of the flexible packaging on the 
market, like yogurt cups or squeeze bottles.148

  
Thus, the availability of recycled material is much 
lower than the demand. With FMCGs anxious 
to label their products as both recycled and 
recyclable, the plastics industry and lobby is 
promoting the perception that full recycling will 
someday be possible, and companies are turning 
to potentially risky emerging technologies - 
collectively known as chemical recycling. 
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Reciclarea chimică
Reciclarea chimică e un termen-umbrelă pentru 
a face referire la diverse tehnologii, multe din ele 
aflate în fază incipientă. Marile firme descriu ade-
seori reciclarea chimică prin termeni precum „re-
ciclare intensificată” sau „avansată” în materialele 
lor publicitare, dând impresia că aceste tehnologii 
sunt inofensive. Informațiile despre efectele acestor 
procese asupra mediului și sănătății sunt momentan 
limitate, însă există îngrijorări serioase în legătură 
cu degajarea unor substanțe periculoase și folosirea 
intensivă de energie. Există diferite tipuri de tehno-
logii incipiente ce convertesc deșeurile de plastic în 
unități chimice de bază (polimeri sau monomeri), 
și anume:¹⁴⁹

•  folosirea solvenților chimici pentru epurarea 
    deșeurilor

• depolimerizarea chimică, prin care lanțurile de 
   polimeri sunt descompuse în elementele lor ini-
   țiale, cum sunt monomerii

• depolimerizarea termică și spargerea legăturilor 
   chimice (la fel ca în rafinarea petrolului), cunoscute 
   și ca gazeificare și piroliză, prin care se produc hi-
   drocarburi ca gazul sau petrolul (plastic transfor-
   mat în combustibil), precum și plastic „ca nou”. 

Solvenții chimici și depolimerizarea decontaminează 
materialul, dar calitatea plasticului rezultat din acest 
proces e degradată. De asemenea, ele necesită un 
flux de materiale plastice de același tip, întâmpinând 
astfel aceleași dificultăți de colectare ca reciclarea 
mecanică. Prin depolimerizare termică, pe de altă 
parte, se pot procesa diferite tipuri de plastic ames-
tecate și se rezolvă problema degradării. Însă aici 
apar alte îngrijorări, în special în privința producerii 
unor derivați potențial dăunători.

Prin gazeificare, resturile de plastic sunt transfor-
mate în gaz; în procesul de piroliză, acestea sunt pre-
schimbate în catran, prin expunerea la temperaturi 
înalte; catranul poate fi apoi folosit pentru obținerea 
combustibilului, pentru producerea de plastic nou 
sau în alte aplicații chimice. Cu toate că piroliza 
diferă tehnic de incinerare deoarece nu presupune 
combustie, ea implică totuși o degradare termică, 
în care pot apărea produse secundare periculoase 
și necesită foarte multă energie.

Gazeificarea și piroliza nu sunt tehnologii noi: 
ele au fost folosite timp de decenii ca alternative 
la incinerarea deșeurilor. În orice caz, au un bilanț 
slab din cauza ineficienței, a emisiilor poluante și 
a repercursiunilor asupra mediului.¹⁵⁰ ¹⁵¹ În ciuda 
eșecurilor, dezvoltările recente ale acestor procese 
sunt în mod inexact promovate ca fiind căi moder-
ne de dobândire a unei „economii circulare”. 
Câteva exemple de companii care investesc în 
aceste tehnologii riscante:

• Mars Incorporated, care declară că își testează 
   capacitatea de a efectua piroliza ca să-și îndepli-
   nească promisiunea în ceea ce privește creșterea
   plasticului reciclat.¹⁵²

• Gigantul chimic arab SABIC, care și-a însușit chiar   
   limbajul „ecomomiei circulare”, lansând „polimeri
   circulari certificați” - în realitate, plastic rezultat 
   din piroliză (,deșeurile de plastic sunt transformate   
   în catran, care este transformat apoi în plastic „ca   
   nou”)¹⁵³ Unilever și Tupperware vor utiliza acest 
   material rezultat.¹⁵⁴ ¹⁵⁵

• Argilyx, o companie care produce kerosen și polis-
   tiren reciclat din alte resturi de polistiren.¹⁵⁶

A investi într-o nouă infrastructură de reciclare 
chimică este riscant, în sensul că va întreține cererea 
pentru deșeuri în scopul producerii a și mai mult 
plastic și, implicit, a substanțelor non-plastice deri-
vate din proces. În cadrul unei analize se estimează 
că articolele obținute prin reciclarea chimică ar 
valora 120 de miliarde de dolari, 14% din această 
sumă fiind atribuită gazului și catranului rezultate.¹⁵⁷ 
Este esențial ca FMCG-urile să se asigure că angaja-
mentele lor de a spori materialul reciclat vor reduce 
folosirea plasticului virgin și nu vor declanșa o nouă 
producție de combustibili fosili.
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Promoting chemical recycling in a
regulatory vacuum
Neither the US nor the EU has coherent regulations 
or agreed definitions for these technologies as a 
group, creating further confusion when industry 
or FMCGs promote new recycling technologies.  
The plastics lobby group American Chemistry 
Council encourages regulators to see ‘plastics-
to-fuel’ not as recycling or waste disposal but 
as manufacturing processes, or even energy 
production,158 despite also promoting these 
technologies and companies through the 
“Chemical Recycling Alliance.”159 

To promote acceptance of the technology, the 
plastics industry employs multiple high-profile 
industry alliances, like the American Chemistry 
Council’s Chemical Recycling Alliance160 the Alliance 
to End Plastic Waste,161 and positions plastics-
to-fuel as a technological marvel (one plastics 
industry spokesperson has even compared 
plastics-to-fuel technology to “going to Mars”162). 
PepsiCo and Procter & Gamble have joined the 
Alliance to End Plastic Waste, a partnership of 
mostly plastics and petrochemical producers which 
aims to raise $1.5 billion to improve recycling and 
waste management infrastructure and develop 
recycling technologies,163 including chemical 
recycling, although these are small investments 
compared to the $180 billion investment into the 
expansion of plastic production.164

Despite the many concerns mentioned above and 
the fact that chemical recycling is not yet technically 
or economically viable,165 FMCGs are promoting 
these technologies under the guise of “recycling” 
in their corporate responsibility materials.166 Many 
petrochemical companies have invested in various 
chemical recycling start-ups in Europe and North 
America,167 which are partly funded by some FMCGs. 
Procter & Gamble, PepsiCo, Nestle, L’Oreal, Coca-
Cola, Kuerig and Danone have all invested in chemical 
recycling technologies or have entered into purchasing 
agreements for future product,168 169 170 even though 
many are not yet producing material at significant 
commercial scale and are still in a laboratory, pilot or 
construction phase.171  For example: 

• Procter & Gamble developed a process using 
chemical solvents to convert polypropylene, which 
it has licensed to a startup that will sell material to 
Nestle and L’Oreal.172 173

• PepsiCo. has touted its intentions to incorporate 
chemically recycled PET by 2020, despite the fact 
that PET produced by its supply partner will not be 
commercially available until mid-2020.174

Promovarea reciclării chimice 
într-un vid normativ
Nici SUA, nici UE nu au reglementări coerente sau 
definiții unanim acceptate pentru mulțimea aces-
tor tehnologii, ceea ce creează și mai multă confuzie 
atunci când industriile sau FMCG-urile promovează 
noi mijloace de reciclare. Grupul lobbyist „Consiliul 
de Chimie American” (American Chemistry Council) 
îi încurajează pe cei ce stabilesc reglementările să 
privească combustibilul obținut din plastic nu ca pe 
rezultatul unui proces de reciclare sau de adminis-
trare a deșeurilor, ci al unui proces de producție de 
sine stătător, de generare a energiei chiar¹⁵⁸ - asta cu 
toate că grupul susține aceleași lucruri și prin inter-
mediul „Alianței de Reciclare Chimică” (Chemical 
Reciclying Alliance).¹⁵⁹

Pentru a accelera acceptarea acestor tehnologii, 
industria plasticului apelează la diverse alianțe 
industriale de profil, cum ar fi „Alianța de Reciclare 
Chimică a Consiliului American” (American Chem-
istry Council’s Chemical Recycling Alliance)¹⁶⁰ sau 
„Alianța pentru Stoparea Deșeurilor de Plastic” (Alli-
ance to End Plastic Waste),¹⁶¹ și laudă aceste pro-
cedee ca pe niște minuni tehnologice. Un purtător 
de cuvânt din industria plasticului a comparat chiar 
obținerea combustibilului din plastic cu „mersul pe 
Marte”.¹⁶² PepsiCo și Procter&Gamble s-au alăturat 
Alianței pentru Stoparea Deșeurilor de Plastic - un 
parteneriat format în principal din producători 
de plastic și de articole petrochimice, care-și pro-
pune să strângă 1,5 miliarde de dolari pentru 
îmbunătățirea infrastructurii de reciclare și de ad-
ministrare a gunoiului,¹⁶³ inclusiv pentru reciclarea 

chimică. Acest lucru reprezintă o investiție mică, în 
comparație cu cele 180 de miliarde de dolari alocate 
pentru extinderea producției de plastic.¹⁶⁴

În ciuda numeroaselor îngrijorări menționate mai 
sus și a faptului că reciclarea chimică nu e încă 
viabilă din punct de vedere tehnic sau economic, 
¹⁶⁵ FMCG-urile susțin tehnologiile respective sub 
masca „reciclării” în materialele lor publicitare.¹⁶⁶ 
Multe companii petrochimice investesc în diverse 
start-up-uri de reciclare chimică în Europa și Ameri-
ca de Nord,¹⁶⁷care sunt parțial finanțate de unele 
FMCG-uri. Procter&Gamble, PepsiCo, Nestlé, L’Oreal, 
CocaCola, Kuerig și Danone - toate au investit în teh-
nologii de reciclare chimică ori au încheiat contracte 
pentru produse viitoare,¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ chiar dacă multe 
procedee nu furnizează încă material la o scară 
comercială semnificativă și sunt încă în faze 
de laborator, de experiment sau de construcție.¹⁷¹ 
De exemplu:

• Procter&Gamble a dezvoltat o metodă ce implică
   folosirea unor solvenți chimici pentru conversia
   polipropilenei și a acordat autorizație pentru
   această metodă unui start-up care urmează să
   vândă materialul rezultat către Nestlé și L’Oreal¹⁷² ¹⁷³

• PepsiCo și-a trâmbițat intenția de a folosi mate-
   rialul PET reciclat chimic până în 2020, chiar dacă, 
   în realitate, acest material furnizat de partenerul său
    nu va fi disponibil înainte de mijlocul deceniului.¹⁷⁴
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Detaliile cu privire la aceste tehnologii de reciclare 
nu sunt dezvăluite de obicei, astfel încât informațiile 
despre costuri, eficiență, consecințele asupra me-
diului ca poluarea aerului și a apei, ori riscurile la 
care sunt expuși muncitorii sunt obscurate. Deși sunt 
descrise ca „circuit închis” și se face referire la „eco-
nomia circulară” în materialele publicitare,¹⁷⁵ cele 
mai multe procedee necesită foarte multă energie,¹⁷⁶ 
infrastructură costisitoare și generează reziduuri 
(cum sunt aditivii și agenții contaminanți). Chiar și în 
cazul tehnologiilor mai avansate, există prea puține 
dovezi că acestea ar fi sigure din punct de vedere 
ecologic sau eficiente în tranziția spre o economie 
cu carbon redus,¹⁷⁷ fiind doar prea puțin diferite de 
obiceiul folosirii plasticului de unică folosință.

Date fiind limitările reciclării mecanice, angajamen-
tele companiilor FMCG în legătură cu creșterea mate-

rialului reciclat depind de folosirea reciclării chimice, 
care nu se dovedește în schimb a fi eficace, sigură 
sau responsabilă față de mediu și care e încă la ani 
depărtare de a deveni o realitate comercială.¹⁷⁸ 
Cu toate investițiile de amploare și chiar dacă e 
promovată ca soluție salvatoare, reciclarea chimică 
e costisitoare, ineficientă și nu se știe destul despre 
procesele potențial poluante pe care le implică. 
Companiile FMCG și micii comercianți se bazează 
pe niște soluții teoretice, pretinzând că plasticul lor 
non-reutilizabil și nereciclabil este fabricat din mate-
rial reciclat și „reciclabil”. Între timp, concentrarea 
asupra acestor tehnologii noi pot întârzia inven-
tarea unor soluții responsabile. Reciclarea are un rol 
limitat și totodată important pe termen scurt, însă 
pentru a depăși criza poluării cu plastic e nevoie, 
în primul rând, să producem mai puțin plastic de 
unică folosință.
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Banking on a false solution with unknown 
environmental and health impacts
Details of these recycling processes are often 
not disclosed, obscuring information about their 
costs, efficiency, environmental impacts such as 
air or water pollution, or risks to workers.  Despite 
describing them as ‘closed loop’ or referring to 
the ‘circular economy’ in their promotions,175 

most processes are highly energy-intensive,176 
require costly infrastructure, and generate waste 
(such as additives and contaminants). Even with 
technologies that are more advanced, there is 
limited evidence that they are environmentally 
safe or efficient at transitioning to a low-carbon 
economy,177 much less away from single-use 
plastics.

Given the limitations of mechanical recycling, 
FMCG commitments towards increased recycled 
content are dependent on the use of chemical 

recycling which has not been proven to be 
safe, efficient, or environmentally responsible, 
and furthermore is still years away from being 
a commercial reality.178 Despite high-profile 
investment and promotion as a solution, chemical 
recycling is expensive, inefficient and not enough 
is known about the impacts of these potentially 
polluting processes. FMCGs and retailers are 
banking on theoretical solutions in order to claim 
that their non-reusable and non-recyclable plastics 
are made from recycled content and are ‘recyclable’.  
Meanwhile, focusing on these new technologies 
could delay innovation into responsible solutions.  
And while recycling has a limited but important 
role to play in the short-term, to solve the plastic 
pollution crisis, we need to create less single-use 
plastic in the first place. 

Încrederea într-o soluție falsă, cu efecte 
necunoscute asupra mediului și sănătății
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CAPITOLUL 6

 CONCLUZIA: AVEM NEVOIE DE 
 O REVOLUȚIE A REFOLOSIRII!
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Criza plasticului în care ne aflăm deja demonstrează 
că perspectiva promițătoare a reciclării n-a funcțio-
nat. Dar noile tehnologii de reciclare chimică promo-
vate de marile firme nu sunt nici ele vreun „glonț de 
argint”. Am putea aștepta ani întregi înainte ca ele 
să devină realitate, doar ca să ne dăm seama ulterior 
că vin la pachet cu mari costuri ecologice și că ne-au 
închis deja în capcana creșterii nelimitate a produc-
ției de plastic.

Cât despre celelalte variante oferite de marile com-
panii producătoare de plastic și bunuri de consum, 
e ușor să promovezi alternative naturale (hârtie sau 
carton), ori alternative care doar par naturale (cum 
ar fi bioplasticul, însoțit de întrebări la care nu s-a 
răspuns). Dar volumul de materie primă pe care îl 
necesită acestea vor pune o presiune inacceptabilă 
pe resursele noastre naturale, ca pădurile sau ter-
enurile agricole, care sunt deja puternic afectate de 
supraexploatare.

Așadar, nici acesta nu este un răspuns adecvat în 
contextul crizei plasticului și cel al crizei climatice. 
E clar că nu ne mai putem permite să așteptăm. 
Din fericire, există și alte căi ce pot fi implementate 
relativ ușor și care sunt prielnice deopotrivă oame-
nilor și planetei.

În primul rând, solicităm reducerea articolelor vân-
dute în ambalaje de unică folosință și investirea 
în metode bazate pe refolosire, reumplere sau pe 
alte sisteme care nu depind de materialele conce-
pute pentru o singură întrebuințare. Companiile 
trebuie să regândească felul în care produsele ajung 
la consumator. În tranziția către evitarea plasticului 
de aruncat și a supraproducției, înlocuirea plasticu-
lui virgin cu cel non-toxic, reciclat și reciclabil 
are doar un rol minor.

În ceea ce privește noile ambalaje reutilizabile și 
reîncărcabile, nu există nicio opțiune miraculoasă 
care să se potrivească și să se aplice tuturor compa-
niilor, produselor, sau pentru orice loc. În orice caz, 
propunem companiilor FMCG și micilor întreprinderi 
să acorde prioritate urgent investirii în metode refo-
losibile și reîncărcabile care sunt:

• Accesibile: producătorii trebuie să ia asupra lor
  responsabilitatea pentru costul materialelor, al re-
  cipientelor care se pot reumple și refolosi și pentru
  costurile de colectare, nu să ofere containere reuti-
  lizabile „premium” pentru consumatorii înstăriți.

• Durabile: pentru a avea cel mai mic impact asupra 
  sănătății și mediului, materialele trebuie să fie cât 
  mai tari și cât mai rezistente posibil.

• Netoxice: recipientele reutilizabile trebuie să nu 
   conțină chimicale periculoase - în această catego- 
   rie intră nu numai substanțele deja reglementate 
   sau interzise în anumite regiuni, dar și cele care au 
   proprietăți intrinseci dăunătoare.

• Convenabile: consumatorii trebuie să aibă posi-
   bilitatea de a accesa o serie de produse reuti-
   lizabile, potrivite pentru diverse stiluri de viață 
   (de exemplu, opțiunea refolosirii n-ar trebui să fie 
   disponibilă numai online pentru consumatori). 
   E nevoie ca ambalajele refolosibile să fie colecta-
   bile, iar companiile să-și asume responsabilitatea
   proiectării unor sisteme de colectare prin care să 
   se asigure că aceste recipiente vor fi reutilizate și 
   nu înlăturate. Comercianții ar trebui să permită
   consumatorilor să-și aducă propriile containere 
   refolosibile și, totodată, să ofere containere colectabile.

• Simple: tranziția către un sistem agricol întemeiat 
   pe principii ecologice ar presupune un consum mai 
   mare de alimente regionale, ceea ce înseamnă că
   am avea nevoie de mai puține ambalaje și transporturi.

• Folositoare în tranziția echitabilă către o
   economie fără plastic: muncitorii care produc și 
   distribuie, proprietarii micilor afaceri și consuma-
   torii sunt prețuiți de către companii mai mult decât 
   profitul de la nivelul superior.

25

The plastics crisis we are already in shows that the 
promise of recycling has already failed.  But the 
new chemical recycling technologies promoted 
by big brands are are no silver bullet either.  We 
could be waiting years before these become a 
commercial reality, only to find that they come with 
a high ecological cost and have already locked us 
into a never-ending growth of plastics production.  

What of the other solutions offered by big food 
and big plastic?  It’s easy to promote natural 
alternatives - such as paper and card - and 
alternatives that sound ‘natural’ - like bioplastics, 
that come with unanswered questions.  But 
the volumes and scale of resources that would 
be needed would put unacceptable pressures 
on natural resources such as forests and 
agricultural land, which are already straining from 
overexploitation.

This is not an adequate response to the plastics 
crisis or the climate crisis.  It’s clear that we 
cannot afford to wait.  It’s also fortunate that 
other solutions exist, which can be implemented 
relatively quickly, that will benefit both people and 
the planet.

As a priority, we call for the reduction of units 
sold in single-use packaging, and for investment 
in solutions focused on reuse, refill and other 
systems not dependant on disposables. 
Ultimately companies need to rethink how 
products are delivered to the consumer. In 
the transition to avoiding throwaway plastic, 
replacing virgin plastic with non-toxic, recycled 
(and recyclable) plastic only has a limited role in 
addressing plastic overproduction. 

There is no silver bullet, one-size fits all option 
for new reusable/refillable packaging that will 
be applicable to every company, product or 
geography.  We propose, however, that FMCGs 
and retailers urgently prioritize investment into the 
delivery of reuse and refill options that meet the 
following criteria: 

• Affordable:  Producers must take responsibility 
for the cost of the material, the refillable/
reusable packaging and its collection, and not 
create only ‘premium’ reusable containers for 
well-off consumers. 

• Durable:  Materials should be long-lasting and 
as strong as possible, to have the least amount 
of health and environmental impacts. 

• Non-toxic: Reusable containers should be free 
of hazardous chemicals, extending not just to 
chemicals that have been regulated or restricted 
in certain regions but to all chemicals that have 
intrinsically hazardous properties.179

• Convenient: Consumers should be able to access 
a range of reusable and refillable products to 
fit various lifestyles, and reuse shouldn’t just 
be available to customers online, for example.  
Reusable packaging should be collectible, 
and companies should take responsibility for 
designing collection systems to ensure that 
reusable containers don’t become disposable. 
Retailers should allow customers to bring 
their own reusable containers as well as offer 
collectible options. 

• Simple:  A transition to an agricultural system 
designed around ecological principles would 
include more consumption of food closer to the 
point of production, meaning that we would need 
less packaging and transportation. 

• Supports a just transition to a plastic-free 
economy: values manufacturing and delivery 
workers, small business owners, and consumers 
more than profits for upper management
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Ce trebuie să facă întreprinderile 
și companiile FMCG:

Să reducă, în primul rând
Companiile trebuie urgent să se angajeze public că 
vor elimina folosirea plasticului de unică folosință și 
să obțină o reducere reală a numărului total de astfel 
de ambalaje (și nu să micșoreze greutatea produselor 
actuale). Ele ar trebui să pună în prim-plan problema 
plasticului nenecesar, folosibil o singură dată, care 
este frecvent aruncat, dăunător pentru sănătatea 
umană sau de obicei nereciclat, în ciuda prezentării 
lui ca material reciclabil. Companiile FMCG trebuie 
să implice comercianții în implementarea sistemelor 
alternative de livrare.

Să investească în noi sisteme alternative de livrare
Companiile au o putere incredibilă de a colabora cu 
consumatorii pentru a re-imagina supermarketurile 
sau experiența de cumpărare, cu scopul de a livra 
produse fără a sacrifica planeta. Dacă sunt flexibile 
și creative, pot satisface o varietate de nevoi ale con-
sumatorilor. Sunt feluri multiple prin care opțiunile de 
refolosire și reîncărcare pot funcționa pentru clienți; nu 
există o singură variantă care să se potrivească perfect 
pentru toată lumea.

Să fie transparente
Companiile trebuie să urmărească și să facă publice 
anual: cantitatea de plastic întrebuințată, numărul, 
compoziția și greutatea articolelor ce conțin plastic de 
unică folosință. E nevoie ca ele să revizuiască politicile 
stabilite de asociațiile de afaceri cu care lucrează și, fie 
să se asigure că aceste asociații acționează în confor-
mitate cu valorile lor, fie să rupă relațiile cu acestea.
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What FMCG companies and retailers need to do:
 
Prioritize Reduction
Companies must publicly commit to phase out 
single-use plastics immediately, and achieve 
absolute reductions in the total number of single-use 
plastic packaging units (not lightweighting existing 
products).  Companies should prioritize problematic 
and unnecessary plastics that are frequently littered 
or harmful to human health, or frequently not 
recycled despite recyclability claims. 
FMCG companies must engage retailers to pilot 
alternative delivery systems. 

Invest in Innovative Alternative Delivery Systems
Companies have incredible power to collaborate 
with consumers to re-imagine our supermarkets or 
shopping experiences to deliver products without 
sacrificing the planet. 
Be flexible and creative to meet a variety of 
consumer needs. There are multiple ways that reuse 
and refill options can work for consumers; no single 
option will be the best for everybody. 

Be Transparent
Companies must track and annually disclose their 
use of plastic, including the number, composition, 
and weight of items containing single-use plastics. 
Companies should review the policies taken by their 
trade associations and either work to ensure those 
associations act in accordance with their values or 
sever their relationships.
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Golfului Manila, Navotas, Philippine. Pagina 6: © Ulet Ifansasti/
Greenpeace. Insula Rupat, regența Bengkalis, provincia Riau. Plan-
tație tânără de salcâm lângă o pădure de mlaștină, din interiorul 

terenului pentru care PT Sumatra Riang Lestari (PT SRL) deține 
titlul de concesiune, în vederea obținerii lemnului pentru celuloză. 
PT SRL este un furnizor al APRIL, diviziunea de pulpă și celuloză a 
RGE Group. La 28 ianuarie 2014, APRIL și-a anunțat intenția de a 
continua să se folosească de copacii tăiați din pădurea tropicală 
cel puțin până în 2020. Pagina 8: © Christian Åslund/Greenpeace.  
Pepiniera SCA din Timrå, în regiunea boreală a Suediei. Este cea mai 
mare pepinieră în care SCA cultivă, printre altele, și specia invazivă 
„Pinus contorta”, înainte de a o planta în natură și de a năpădi cu ea 
pădurile naturale. Pagina 10: © Fred Dott/Greenpeace. 
Pagina 12: © Kosaku Hamada/Greenpeace. Multe reziduuri de 
catran au fost găsite pe o plajă din China și leșul unui ielcovan 
vărgat (Calonectris leucomelas), cu penele îmbâcsite de catran. 
Cazul se află sub investigația Ministerului Mediului. 
Pagina 14: © Vivek M./Greenpeace. Ananthamma, o localnică din 
satul Vadigere, are acasă un mic magazin, activitate pe care și-o 
poate permite datorită timpului economisit prin folosirea biogazului 
în bucătărie. Comunitatea din Bagepalli beneficiază de utilizarea 
biogazului în gospodării datorită proiectului Clean Development 
Mechanism (CDM) început în 2006. Pagina 16: © Greenpeace 
Râu umplut cu gunoaie, Barangay Bagumbayan, Navotas, Philip-
pine. Pagina 18: © Greenpeace. Cu ocazia World Clean Up Day 
Greenpeace Africa (alături de mișcarea Break Free From Plastic), 
activitățile organizate de curățenie și de verificare a mărcilor de 
pe deșeuri au inspirat oameni de pe cinci continente să participe. 
Bilanțul mărcilor pune în lumină contribuția marilor firme la criza 
poluării cu plastic. Pagina 21: © Marco Garcia/Greenpeace. 
Activiștii de mediu vizitează James Campbell National Wildlife 
Refuge din insula Oahu pentru a documenta poluarea cu plastic și 
pentru a aduna dovezi. Greenpeace reface traseul plasticului găsit în 
ocean, în comunități și de-a lungul plajelor, până la companiile care 
produc acest plastic. Activitatea face parte din expediția Greenpeace 
cu vasul Arctic Sunrise. Pagina 22: © Simran McKenna/Greenpeace. 
Un rezervor de rafinărie, în Baytown, Texas, la o săptămână după ce 
uraganul Harvey a lovit regiunea. Acest dezastru arată încă o dată 
că zona de coastă din Texas și regiunea mai extinsă din Golf sunt 
printre primele expuse la creșterea nivelului de apă și la vremea 
extremă, agravate de schimbarea climatică și, implicit, de efectele 
toxice ale infrastructurii petroliere. Pagina 23: © Nandakumar S. 
Haridas/Greenpeace. Greenpeace Malaysia a purtat o investigație 
la fața locului despre sistemul disfuncțional de reciclare și efectele 
acestuia asupra societății malaieze. Descoperirile au fost șocante: 
o nouă groapă de gunoi cu plastic provenit din mai mult de 19 țări, 
majoritatea țări dezvoltate, încălcări flagrante de reguli și practici 
ilegale cauzând poluare și în același timp dăunând sănătății oame-
nilor. Pagina 24: © Soojung Do/Greenpeace. Această piață, care își 
propune să nu facă nicio risipă, le cere vânzătorilor să aducă marfa 
neambalată în plastic de unică folosință și să încurajeze revalorifi-
carea produselor. Pagina 25: © Jung Park/Greenpeace. Autoritățile 
din Seoul au creat, cu ajutorul voluntarilor, o hartă a magazinelor 
„zero plastic”, iar piața tradițională Mangwon e unul din locurile 
marcate pe hartă. Aici, oamenii își aduc propriile pungi pentru a 
face cumpărăturile, iar în piață se desfășoară campania „Almaeng”, 
în traducere „fără ambalaj”. Clienții sunt încurajați în mai multe 
feluri să evite plasticul: le sunt oferite gratuit sacoșe eco și primesc 
cupoane de reducere dacă își aduc propriile containere.
Pagina 26: © Isabelle Rose Povey/Greenpeace. Morcovi neambalați, 
de vânzare într-un supermarket. Inițiativa „Neambalat” a unui su-
permarket oferă consumatorilor o varietate de produse neambalate, 
cu scopul de a nu folosi mii de tone de plastic inutil. În zonele de re-
umplere se află dispersoare pentru ca oamenii să-și poată reîncărca 
propriile containere. Pagina 33: © Greenpeace. Merci Ferrer mergând 
într-o groapă de gunoi, Dumaguete, Philippine. 
Coperta de final: © Ecoton/Fully Handoko. Oameni colectează res-
turi de plastic și de hârtie ca să le ducă la o fabrică din zonă, unde 
sunt folosite drept combustibil. O încărcătură de camion mic câștigă 
10 dolari. Satul Bangkun, districtul Pungging, regența Mojokerto.

Traducere din engleză, montare 
text/imagini: Denisa Angheluță, 2020
Editare text: Carla Donciu
Greenpeace SUA 2019

https://purecycletech.com/2019/03/purecycle
https://purecycletech.com/2019/03/purecycle
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle
https://resource-recycling.com/plastics/2018/05/04/recycling
https://resource-recycling.com/plastics/2018/05/04/recycling
op.cit
op.cit
https://www.unilever.com/news/press-releases/2018/unilever-to-pioneer-breakthrough-food-packaging-technology-together-with-ioniqa-and-indorama-ventures.html
https://www.unilever.com/news/press-releases/2018/unilever-to-pioneer-breakthrough-food-packaging-technology-together-with-ioniqa-and-indorama-ventures.html
https://www.unilever.com/news/press-releases/2018/unilever-to-pioneer-breakthrough-food-packaging-technology-together-with-ioniqa-and-indorama-ventures.html
op.cit
https://purecycletech.com/2019/03/purecycle
https://purecycletech.com/2019/07/purecycle
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1504678/000165495419008030/lp_10q.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1504678/000165495419008030/lp_10q.htm
http://www.ioniqa.com/circular
https://www.closedlooppartners.com/wp-content/uploads/2019/04/CLP_Circular_Supply_Chains_for_Plastics.pdf
https://www.closedlooppartners.com/wp-content/uploads/2019/04/CLP_Circular_Supply_Chains_for_Plastics.pdf
https://www.closedlooppartners.com/wp-content/uploads/2019/04/CLP_Circular_Supply_Chains_for_Plastics.pdf
op.cit
op.cit
op.cit
op.cit
op.cit


33
33



34


