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În UE, utilizarea anuală a containerelor folosite în doemniul
HoReCa a fost estimată la 19 miliarde (pentru mâncare) şi
respectiv 33 de miliarde de unităţi (pentru băuturi) în anul
2019. 

Atât recipientele pentru produse alimentare, cât şi cele
pentru băuturi figurează pe lista primelor zece materiale
plastice de unică folosinţă care se găsesc cel mai frecvent
pe plajele din Europa. 



Factori-cheie
pentru reutilizare și
potențial (HoReCa)
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Ambalaje reutilizabile, standardizate și
uşor de stocat

Procese stricte de sterilizare/curăţare

Depozite pentru a stimula întoarcerea
ambalajelor de la consumatori

Creșterea reutilizării în sectorul HoReCa  cu 50%
până în 2030 ar genera următoarele rezultate în
Europa: 

7.4 miliarde 

litri cub de apă economisiți10.4 miliarde

de Euro economisiți

2030



2.Comerțul electronic
Acest sector economic a crescut cu 31% din 2019 până în 2020

Folosirea ambalajelor standard optimizate 

Folosirea unui serviciu centralizat pentru curăţare
şi implementarea mai multor puncte de retur

Schema de returnare a depozitelor sau un
sistem de recompensă pentru a stimula
utilizatorii să returneze ambalajele.

Factori-cheie
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3.Produsele igienice
Sectorul economic respectiv a generat 19.5 miliarde de recipiente şi ambalaje în
Europa în anul 2019!

Creșterea reutilizării în sectorul produselor

de igienă cu  50% până în 2030 ar genera

următoarele rezultate în Europa: 

1.6 miliarde litri cub de apă economisiți

537,000de tone de alte resurse economisite

2030
804 miliarde de Euro economisiți



Factori-cheie

Includerea ambalajelor standardizate pentru
a permite funcţionarea ciclurilor de returnare;

Înştiinţarea adecvată a consumatorilor
ce presupune informaţii pe etichetă
despre ambalaj (astfel ca să nu fie
confundat cu cel reciclabil).

Sistemul ambalajelor reutilizabile are un
impact de aproape 12 ori mai mic decât un
sistem de unică folosinţă în acest sector.



Rolul standardizării în facilitarea
procesului de reutilizare

Reducerea costurilor de investiţii în sistemele de
reutilizare, aşa cum proiectarea ambalajelor nu va fi
dificilă şi va fi ghidată de norme.

Asigurarea siguranţei împotriva
riscurilor pentru sănătate şi mediu.

Furnizarea metodologiei şi instrumentelor
necesare pentru monitorizarea şi
raportarea eficienţei sistemelor.


