Mingea din microplastic
este în terenul tău
ONG-urile cer decidenților politici UE să restricționeze
drastic utilizarea în mod intenționat a microplasticelor

În urma
Între

75,000 și
300,000 de tone
de microplastice sunt
dispersate în mediu în fiecare an
în Uniunea Europeană, unde
acestea persistă și se
acumulează.

Mai multe țări au interzis produsele care
conțin microplastice, precum
cosmeticele, iar sute de companii au
găsit alternative pentru a le evita. Se
impune de îndată o acțiune la nivel
european pentru a pune capăt acestei
forme de poluare.

Strategiei UE
pentru materialele
plastice (2018),
Comisia a solicitat Agenției Europeane pentru
Produse Chimice (ECHA) să prezinte o propunere
pentru restricționarea utilizării în mod
intenționat a microplasticelor, în conformitate cu
procedurile prevăzute de Regulamentul privind
înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea
substanțelor chimice (REACH).

Această propunere este acum în
mâinile Comisiei Europene și a
Statelor Membre.

Factorii de decizie UE au acum
oportnitatea de a adopta o restricţie
eficienţă a microplasticelor

Acestea sunt recomandările noastre CHEIE, pentru adoptarea unei restricții
eficiente, fără întârzieri și derogări nejustificate:
• Confirmați constatările științifice ale ECHA cu privire la impactul dezastruos al microplasticelor asupra mediului și
posibil asupra sănătății, ceea ce justifică o acțiune imediată pentru a pune capăt acestei forme de poluare;
• Remediați principalele deficiențe ale actualei propuneri, care pun în pericol atingerea scopului final al acestei
restricții:
▪ Includeți nanoplasticul de dimensiuni mai mici, polimerii “biodegradabili”, fără carbon și solubili în
domeniul de aplicare al restricției, pentru a evita substituțiile fără sens și a pune capăt poluării;
▪ Respingeți derogările propuse, care nu fac decât să submineze obiectivul restricției, sau derogările fără
justificări solide, ex. privind granulele de plastic utilizate pe terenurile de sport sintetice;
▪ Consolidați cerințele de raportare și instrucțiunile pentru utilizare și eliminare, în special pentru pelete;
▪ Consolidați cerințele de raportare și instrucțiunile pentru utilizare și eliminare, în special pentru pelete;
▪ Respingeți întârzierile nejustificate, în special perioadele de tranziție acordate pentru microplasticele din
cosmetice, detergenți, produse de întreținere și pentru uz agricol, care ar permite continuarea unei surse majore
de poluare, deși există alternative sau utilizarea microplasticelor nu este esențială pentru eficiența produselor;

Se estimează că intrarea în vigoare a restricției va reduce cu până la 39.390 de tone poluarea cu
microplastice, însă abia după anul 2030. Calendarul de mai jos arată întârzierile de implementare care ar
interveni din cauza perioadelor tranzitorii prevăzute de actuala propunere. Marea majoritate a acestor
perioade tranzitorii sunt nejustificate și riscă să pună în pericol eficiența restricției.

Întârzierile de implementare dacă perioadele tranzitorii prevăzute de actuala propunere ar fi
aprobate:
2022
Intrare în
vigoare

2023

2024
Instrucțiun
i pentru
utilizare și
eliminare

2025
Raportare

2026
"Alte"
cosmetice
care
necesită
clătire

2027

2028

- Detergenți și produse de
întreținere (ceară, lac, etc.)
Parfumuri încapsulate (sau în
2030)
-Îngrășământ cu eliberare
controlată (CRF) și aditivi de
îngrășământ
-Alte utilizări în agricultură și
horticultură

2030

-Dispozitive
-Produse
medicale
fitosanitare
-Cosmetice
-Parfumuri
care nu
încapsulate
necesită clătire (sau în 2027)

Dacă Statelele Membre și Comisia Europeană vor da curs acestor recomandări, restricția va:
• Proteja mediul și sănătatea oamenilor de substanțe chimice periculoase, în conformitate cu Pactul Verde
European și Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice;
• Reduce poluarea cu plastic din mediu, inclusiv din oceane și alte ecosisteme acvatice, în conformitate cu
Strategia pentru materialele plastice;
• Încuraja inovația în direcția corectă și va sprijini companiile de vârf în producerea și vânzarea de alternative la
microplastice;
• Sprijini autorităție locale și companiile responsabile pentru curățarea microplasticelor din mediu, în special din
mediile acvatice;
• Consolida încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană și capacitatea acesteia de a-și îndeplini
angajamentele luate;
• Deschide calea pentru viitoare măsuri cu caracter de reglementare privind microplasticele, începând cu
sursele secundare de poluare care nu au fost incluse în această restricție.
1. Comunicare a Comisiei Europene, O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară, 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
2. The Guardian, “More than 14m tonnes of plastic believed to be at the bottom of the ocean”, 5 Octombrie 2020. Articol accesibil la:
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/more-than-14m-tonnes-of-plastic-believed-to-be-at-the-bottom-of-the-ocean
3. A se vedea exemple la: https://www.beatthemicrobead.org/zero-products/
4. EEB, analiză: EU microplastics ban - How industry pressure led European Chemicals Agency to dilute its proposals, Septembrie 2020, accesibilă la:
https://eeb.org/library/eu-microplastics-ban-how-industry-pressure-led-european-chemicals-agency-to-dilute-its-proposals/
5. A se vedea exemplul Beauty Kitchen, o companie britanică care a sprijinit ONG-urile în timpul discuțiilor din cadrul comitetului pentru analiză
socio-economică al ECHA.
6. Dovezi privind impactul microplasticelor asupra stațiilor de epurare a apelor reziduale au fost prezentate în cadrul consultării publice: a se vedea RCOM 2,
comentariul #2189 și RCOM4 comentariul #2388, RCOM 7 #2704 și RCOM #2080.
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Rethink Plastic, part of the Break Free From Plastic movement, is an alliance of leading
European NGOs working towards ambitious EU policies on plastics. It brings together the
Center for International Environmental Law (CIEL), ClientEarth, Environmental
Investigation Agency (EIA), European Environmental Bureau (EEB), European
Environmental Citizen’s Organisation for Standardisation (ECOS), Greenpeace, Seas At
Risk, Surfrider Foundation Europe, and Zero Waste Europe. Together they represent
thousands of active groups, supporters and citizens in every EU Member State working
towards a future free from plastic pollution.

#breakfreefromplastic is a global movement envisioning a future free from plastic
pollution made up of 1,400 organisations from across the world demanding massive
reductions in single-use plastic and pushing for lasting solutions to the plastic pollution
crisis.

Surfrider Foundation Europe is a non-profit organisation whose purpose is to protect and
showcase the importance of lakes, rivers, the ocean, waves, and coastlines. It currently
has over 13,000 members and is active across 9 countries through its volunteer-run
branches. For almost 30 years, Surfrider Foundation Europe has been taking action as a
recognized authority in three areas of expertise: marine litter, water quality and public
health, coastal management and climate change.
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