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SUSTAINABILITY – ASSESSMENT CRITERIA FOR
BIO-BASED PRODUCTS
In recent years the societal pressure to address the issues of climate
change and fossil resources ineluctable depletion has significantly increased.
The main reason of the recent interest in bio-based products is due to the origin
of the materials (wholly or partly derived from biomass) and the development of
new functionalities of the final products. The use of bio based raw materials
could be beneficial with reference to two current problems: fossil resources
depletion and climate change. Efficient use of all available resources and
responsible utilization of renewable carbon is a way to participate to this
reduction.
The currently available biomass is consumed in different segments:
food and feed production, power and heat generation, biofuel production and
industrial applications.
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1. Generalități
La nivel european creşte preocuparea pentru produsele de
origine biologică. În acest sens, Comisia Europeană a acordat
organismelor europene de standardizare un mandat (M/492 EN) pentru
a elabora documente de standardizare pentru aceste produse,
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documente care vor conduce la dezvoltarea pieţei europene în acest
domeniu. În cadrul comitetului european de standardizare, CEN, a fost
înfiinţat în toamna anului 2011 un nou comitet tehnic, CEN/TC 411,
pentru a elabora standarde referitoare la produsele de origine biologică,
pentru terminologie, metode de încercare şi de calcul, criterii, îndrumări
şi instrumente.
Produsele de origine biologică sunt definite ca produse
constituite în totalitate sau doar parţial din componente derivate din
biomasă, adică din materiale de origine biologică (cu excepţia
formaţiunilor geologice sau fosilizate).
Pentru obţinerea produselor de origine biologică din biomasă
sunt necesare una sau mai multe etape intermediare. După strângerea
recoltelor sau colectare, biomasa poate fi utilizată ca materie primă în
diferite procese şi produse. Biomasa poate fi tratată fizic, mecanic,
chimic sau biologic, rezultând constituenţi în totalitate de origine
biologică, care pot fi ulterior procesaţi, cu sau fără constituenţi de altă
origine.
Întrucât dezvoltarea durabilă este acel tip de dezvoltare care
îndeplineşte necesităţile prezentului fără a compromite capacitatea
viitoarelor generaţii de a rezolva propriile necesităţi, problema unei
dezvoltări durabile se pune în principal pentru produsele nealimentare
şi exclude produsele de origine biologică tradiţionale, cum sunt
celuloza, hârtia şi produsele din lemn, precum şi biomasa ca sursă de
energie. Sunt avute în vedere produse de o mare diversitate, de la
substanţe chimice cu valoare adăugată mare precum produsele
farmaceutice, cosmetice, aditivi alimentari etc. până la materiale cu
volum mare precum produse, deşeuri şi reziduuri de origine biologică
din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi
industriile conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultura, precum şi fracţiunea
biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale.
Trebuie menţionat aici că noţiunea de dezvoltare durabilă nu se
suprapune nicicum cu cea de durabilitate, aceasta din urmă fiind
definită ca abilitatea unui produs de a-şi păstra valorile proprietăţilor
sale în condiţii specificate.
Un concept coerent referitor la standardizarea produselor de
origine biologică este necesar pentru:
- a permite transformarea ideilor inovative în noi produse şi
servicii;
- a răspunde provocărilor la nivel european şi mondial, precum
combaterea modificărilor climatice şi scăderea dependenţei de
resursele fosile;
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- a urgenta dezvoltarea şi răspândirea tehnologiilor necesare
pentru a respecta schimbările sociale;
- a prezenta distincţia clară care trebuie făcută între produsele
de origine biologică şi produsele biodegradabile, în legătură cu
funcţionalitatea şi durabilitatea lor (biodegradabilitatea este o
proprietate a produselor, utilă pentru anumite aplicaţii). Mai departe, ar
trebui realizată o analiză a ciclului de viaţă (LCA) pentru a determina
diferenţele
între
beneficiile
reutilizării
materialelor
versus
biodegradabilitate;
- a preveni proliferarea diferitelor tipuri de declaraţii şi etichete
pentru produsele de origine biologică, pentru a oferi o imagine clară pe
de o parte pentru consumatori şi pe de altă parte, pentru achiziţiile
publice.
Va fi de asemenea elaborată o schemă de certificare pentru
produsele de origine biologică, care va identifica ce caracteristici pot/ar
trebui evaluate şi cum ar trebui acestea raportate.
2. Standardizarea produselor de origine biologică
Un aspect important în standardizarea produselor de origine
biologică este evaluarea impactului lor asupra mediului. În domeniul de
aplicare al CEN/TC 411 intră teme precum biodegradabilitatea,
compostabilitatea, gradul de reciclare, utilizarea de materii prime
regenerabile, poluarea apelor, analiza ciclului de viaţă, durabilitatea.
Pentru produsele de origine biologică se are în vedere
elaborarea următoarelor documente de standardizare (standarde şi
specificaţii tehnice):
Bio-based products – Part 1: Terminology,
Bio-based products – Part 2: Determination of bio-based
carbon content,
Bio-based products – Part 3: Specific sustainability criteria,
Bio-based products – Part 4: Specific Life-Cycle Analysis Guidance,
Bio-based products – Part 5: Determination of bio-based content,
Bio-based products – Part 6: Specific declaration and
certification tools.
3. Criterii de dezvoltare durabilă
Pentru a putea evalua în ce măsură sunt sau nu respectate,
este necesară întâi definirea acestor criterii de dezvoltare durabilă şi a
principiilor care trebuie implementate. Nu este o sarcină uşoară, chiar
dacă la prima vedere sunt lucruri în general cunoscute.
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Dar împărţirea pe categorii şi cuantificarea lor ridică de multe
ori probleme legate de importanţa acordată unui aspect în detrimentul
altuia, de lipsa unor posibilităţi de verificare a metodelor, altfel decât
prin predicţii, înainte de punerea în aplicare şi de necesitatea trecerii
unei perioade mai îndelungate de timp până la tragerea unor concluzii
pertinente.
Într-o primă etapă, criteriile de dezvoltare durabilă se pot
împărţi în următoarele patru categorii.
Criterii generale:
- respectarea legislaţiei,
- transparenţă,
- trasabilitate,
- flexibilitate,
- implicarea factorilor interesaţi,
- efecte indirecte,
- abordarea ştiinţifică,
- dezvoltarea rurală şi locală.
Criterii legate de mediul înconjurător:
- apa - surse disponibile,
- emisii în apă,
- emisii în aer,
- sol,
- biodiversitate,
- consumul de resurse,
- managementul deşeurilor.
Criterii sociale:
- drepturile omului,
- dreptul la muncă – munca forţată sau obligatorie,
drepturile copiilor, nediscriminare, libertatea asocierii şi a
negocierilor colective,
- drepturi de utilizare a terenului.
Criterii economice:
- practici corecte în derularea afacerii,
- managementul riscurilor financiare.
Implicarea comunităţii înseamnă mai mult decât identificarea şi
implicarea acţionarilor în activităţile organizaţiei. Înseamnă şi susţinerea
pentru crearea unei relaţii cu comunitatea locală, pentru recunoaşterea

204

valorii acestei comunităţii. Organizaţia poate contribui la dezvoltarea
comunităţii prin extinderea şi diversificarea activităţilor economice, ceea
ce conduce la crearea de locuri de muncă, prin investiţii sociale, prin
creşterea veniturilor prin iniţiative economice locale, prin programe
educaţionale şi servicii sanitare.
În ceea ce priveşte utilizarea apei, problemele de dezvoltare
durabilă vor fi locale şi regionale. Se au în vedere: cantitatea de apă
utilizată, tipurile de resurse de apă (din precipitaţii, apă de suprafaţă,
apă de mare etc.), parametrii referitori la calitatea apei, la localizarea
geografică pentru extragerea apei şi pentru eliberarea ei (bazine de
drenare, bazine pentru depozitarea apei extrase din subteran).
Viitoarele standarde vor prevede metode de calcul a amprentei de apă,
pe baza acestor parametri.
Emisiile în apă şi aer sunt deja destul de bine cuantificate şi
există indicatori pentru monitorizarea şi limitarea poluanţilor, care vor fi
aplicaţi evident pentru produsele de origine biologică.
În ceea ce priveşte solul, sunt puse în discuţie aspecte legate
de eroziune, conţinutul de substanţe organice, compactarea solului,
echilibrul de nutrienţi, riscul de salinizare a solului etc.
Criteriul managementului deşeurilor este important pentru
măsurarea dezvoltării durabile a unui produs, dar nu este specific
produselor de origine biologică.
Produsele secundare (by-products) şi deşeurile rezultate din
procese sunt incluse în măsurile luate pentru reducerea generării de
deşeuri, organizaţia trebuind să dezvolte şi să implementeze un plan de
gestionare a deşeurilor. Indicatorii utilizaţi vor fi dovezi ale sistemelor
adecvate de colectare, manipulare, depozitare sau distrugere pentru
substanţele chimice neutilizate şi pentru deşeuri, pentru a se evita
expunerea lor contactului cu oamenii sau mediul.
Criteriile sociale sunt de asemenea importante, întrucât rezultă
chiar din respectarea drepturilor oamenilor, aşa cum sunt redactate în
Declaraţia universală a drepturilor omului proclamată şi adoptată încă
din 1948, de Adunarea Generală a O.N.U.
Există totuşi o largă dezbatere legată de asigurarea hranei,
având în vedere că:
- cu toate că în lume există suficientă hrană pentru a hrăni
corespunzător întreaga populaţie, problema este distribuţia
acesteia;
- asigurarea hranei la nivel naţional, din resurse proprii, este
obligatorie sau se poate considera că nu mai este necesară
datorită comerţului global;

205

-

necesităţile viitoare de hrană pot fi – sau nu – respectate prin
nivelurile actuale de producţie;
globalizarea poate conduce – sau nu – la persistenţa
insecurităţii şi a sărăciei în comunităţile rurale.
4. Concluzii

■ Având în vedere două problematici actuale: scăderea
resurselor fosile şi modificările climatice, utilizarea de materii prime de
origine biologică ar fi benefică. Utilizarea eficientă a resurselor
disponibile şi folosirea în mod responsabil a resurselor regenerabile de
carbon, reprezintă una din modalităţile de rezolvare a acestor aspecte.
■ Principalul motiv al interesului recent pentru produsele de
origine biologică este datorat originii materialelor (derivate în întregime
sau doar parţial din biomasă) şi dezvoltării de noi funcţionalităţi pentru
produsele finale.
■ În mod obişnuit biomasa actualmente disponibilă este
consumată în diferite segmente economice, de la producţia de alimente
şi nutreţ, până la generarea de curent electric şi căldură, la producerea
de biocombustibili şi în diverse aplicaţii industriale (de exemplu în
construcţii, scândurile şi fibrele de cânepă – pentru izolaţii).
■ Dezvoltarea durabilă este deci un concept care integrează
ţelurile de înaltă calitate a vieţii şi a sănătăţii, de prosperitate individuală
şi colectivă, cu dreptatea socială şi cu menţinerea capacităţii
Pământului de a susţine viaţa în toată diversitatea ei. Aceste ţeluri
sociale, economice şi de mediu sunt interdependente şi se susţin
reciproc. Dezvoltarea durabilă poate fi tratată ca o modalitate de a
exprima aşteptările generale ale societăţii în ansamblul său.
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