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Fakty i mity dotyczące opakowań
tworzywowych
IFS

VI KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Arche Hotel Krakowska, Al. Krakowska 237, Warszawa, Sesja Opakowaniowa

Prezenter: Jan Gicewicz
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Fakt: mamy problem z odpadami tworzywowymi
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MIT: “ZAKAZ STOSOWANIA TWORZYW

SZTUCZNYCH DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ
JEST NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM DLA
ŚRODOWISKA”
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Zmiany klimatyczne są problemem #1 zrównoważonego rozwoju
Budżet CO2 dla ograniczenia globalnego ocieplenia do 2ºC w
perspektywie do 2100r zostanie „skonsumowany” już w 2030-2040r.
Estymowane ocieplenie bazujące na
obecnych trendach to 5-6º C, co może
spowodować istotne zmiany w warunkach
życia na ziemi.

Porozumienie paryskie zakłada
ograniczenie globalnego ocieplenia
do max1.5-2º C do 2100r

+2°
C

2030-2040

“bezpieczny” limit

2100

+2°
C

+5-6 °
C

“bezpieczny”
limit

dramat (?)
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Opakowania pomagają redukować ilość żywności marnowanej
w całym łańcuchu dostaw
CO2

30% żywności marnuje się na
całym świecie w całym
łańcuchu dostaw, co odowiada
za 8% całkowitej światowej
emisji gazów cieplarnianych.
Odpad żywnościowy
globalnie

30%

Source: U.N. Food and Agriculture Organization
www.washingtonpost.com
(2018)

Całkowita światowa emisja
gazów cieplarnianych

8%
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Opakowania pomagają redukować ilość żywności marnowanej
w całym łańcuchu dostaw
Gdyby żywność marnowaną na
całym świecie porównać do
kraju, byłby on na trzecim
miejscu po Stanach
Zjednoczonych i Chinach pod
względem wpływu na zmiany
klimatu.

Wpływ na zmiany klimatyczne
Chiny

U.S.

1

2

Zmarnowana
żywność
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Source: U.N. Food and Agriculture Organization
www.washingtonpost.com
(2018)
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Dobrze zaprojektowane opakowanie jest jednym z rozwiązań
Wpływ na środowisko
Nieuzasadniony
Nadmiar odpadów
opakowaniowych

Nieuzasadnione
straty żywności

Optymalne
Opakowanie

Energy
supply
26%

Za słabe
Industry
19%

Transport
opakowanie
13%

Nadmiarowe
opakowanie

Ilość opakowań (masa lub objętość)
Wpływ na środowisko - trend
Minimalny wpływ na środowisko
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Opakowania z tworzyw sztucznych zazwyczaj mają
mniejszy wpływ na środowisko niż inne materiały
Zużycie paliw Emisja gazów
kopalnych
cieplarnianych
(MJ- ekwiwalent)
‘000

Zużycie wody
(Litry)
‘000

(Kg-CO2 ekwiwalent)
‘000

Udział wagowy
opakowania

Transport

(szt pustych opakowań /
1T)
‘000

Opakowanie
elastyczne

89
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12

3%

204

Karton
(laminat)

95

6

72

4%

108

Puszka
aluminiowa

276

27

92

5%

109

Butelka
szklana

327

26

210

35%
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Source: Flexible Packaging Association (https://www.flexpack.org) - Extracted from “A Holistic View of
the Role of Flexible Packaging in a Sustainable World” report by PTIS (commissioned 3rd party)
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Opakowania z tworzyw sztucznych zazwyczaj mają
mniejszy wpływ na środowisko niż inne materiały
Koszt środowiskowy1

“W wielu przypadkach
tworzywa są aktualnie
korzystniejsze dla środowiska
niż ich alternatywy. To dziwi
tylko do momentu kiedy
zgłębimy fakty”2

Koszty środowsikowe

$533

mld

Opakowania alternatywne
Koszty środowsikowe

$139

mld

Susan Selke: director of the school of
packaging at Michigan State University.
Opakowania tworzywowe
1 Source: American Chemistry Council and Trucost, “Plastics and Sustainability”
2 Source: BBC “What’s the Real Price of Getting Rid of Plastic Packaging?” July 2018
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The journey for recyclable high-barrier packaging

200g
product

200g
product

200g
product

200g
product

127g
Packaging

4.0g
Packaging

3.9g
Packaging

3.9g
Packaging

Glass jar with
Metal Closure

Standard Flexible
Packaging with
Aluminium Barrier

- Jar (Glass)
- Twist closure (steel)
- Label

AmLite Metal-Free
Packaging

- PET
- Aluminium
- PP

AmLite Ultra Recyclable
with new metal-free ultra high
barrier OPP film

- PET
- Adhesive
- Amcor Barrier Coating
- PET
- Adhesive
- PP

- PP
- Amcor Barrier
Coating
- PP

11

Opakowania tworzywowe są najbardziej wydajne

Umożliwiają efektywne i
bezpieczne dostarczanie
produktów w szerokim
zakresie aplikacji

Jeśli są właściwie
zaprojektowane
zapewniają minimalne
zużycie materiałów
oraz niski ślad
węglowy

Zasadniczo nie ma
alternatywy dla materiałów
tworzywowych, która nie
ma wad, jak np.
zwiększony odpad
spożywczy, zmniejszenie
funkcji ochronnej czy
zwiększony ślad węglowy
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Mit: “STWORZENIE OPAKOWAŃ
BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONYCH
JEST NIEZWYKLE TRUDNE I
WYMAGA SKOMPLIKOWANYCH
ZMIAN”
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7 dróg w kierunku bardziej zrównoważonych
opakowań

Kompatybilne z istniejącymi
sposobami recyclingu

Zawierające surowiec z
recyklingu odpadów postkonsumenckich

Zawierające surowiec ze
źródeł odnawialnych

Kompostowalne

Wielokrotnego użytku

Niższy ślad węglowy

Zawierające surowce z
kontrolowanych źródeł

14
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Definicje

Kompatybilne z istniejącymi
sposobami recyclingu

PE-based solution
with pre-approval
for US in-store drop
off recycling
scheme

opakowanie posiada odpowiednie
atrybuty do skutecznego zbierania,
sortowania i recyklingu w obecnej
rzeczywistości i na dużą skalę.

Jego zdolność do recyklingu przez konsumentów będzie
zależeć od specyfiki programów recyklingu, do których
konsumenci mają dostęp na danym rynku / lokalizacji.

OPP metal-free high
barrier packaging.
Recyclable where
polyolefin recycling
exists
Today: Germany,
Norway, Austria and
being implemented
across Europe.
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Definicje
Recyclable - Kompatybilne z istniejącymi sposobami recyclingu
Strumień
recyklingu
Aluminium
Papier

Zaprojektowane dla recyklingu*
Preferowane
>80% Al

Minimalna zawartość
>30% Al

• Papier na zewnątrz

• Papier na zewnątrz

• >80% celulozy

• >50% celulozy

• >90% mono PP lub PE

• >80% PP lub PE
(także miks PP i PE)

Poliolefiny

Uwagi

• gęstość <1 g/cm3

• Density <1 g/cm3

• bez PVC, Pvdc,
celulozy, Al, PET

• bez PVC, PVDC, celulozy,
Al, PET

• Inne polimery <5%
każdy (np. EVOH, PA)

• Inne polimery <10% każdy
(np. EVOH, PA)

Na podstawie roboczej
wersji wytycznych EMF
dla projektu „Barrier”,
grudzień 2018 r.
Wyjątki mogą być
akceptowane na
podstawie
certyfikowanych testów
recyklingu (np. Cyclos
HTP)

*Based on the draft EMF Project Barrier guidelines, December 2018. Exceptions can be granted based on
certified recycling tests (e.g. cyclos HTP)
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Definicje
Zawierające surowiec z recyklingu
odpadów post-konsumenckich

Źródło surowca:

butelki HDPE poddane
recyklingowi

Post-consumer recycled (PCR):
Plastik, który spełnił swoje pierwotne
zadanie (został użyty przez
konsumenta), a następnie został
poddany recyklingowi i wykorzystany
do wytworzenia nowego produktu.
Opakowanie wyprodukowane w części z PE
z recyklingu odpadów post-konsumenckich
(R-PE)
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Definicje

surowce z
kontrolowanych źródeł
Responsibly sourced materials:
uwzględnienie czynników społecznych i
środowiskowych przy pozyskiwaniu
materiałów

Możliwości oferowania rozwiązań w
zakresie opakowań z materiałami
certyfikowanymi zgodnie z programami,
takimi jak Forest Stewardship Council®
dla papieru, ISCC / Bonsucro dla PE ze
źródeł odnawialnych i Aluminium
Stewardship Initiative
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Definicje

Kompostowalne

Plastik, który ulega biodegradacji w
warunkach przemysłowych. Aby
nastąpił rozkład materiału, wymagane
są odpowiednie warunki.

Amcor’s NaturePlus
Compostable is certified for
industrial composting whilst still
offering exceptional clarity and
stiffness similar to traditional OPP.
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Definicje

Zawierające surowiec ze źródeł odnawialnych
Source:

Sugar cane
Bio-based: Tworzywa sztuczne
pochodzące z odnawialnych źródeł
biomasy, takich jak trzcina cukrowa,
papier lub celuloza (to nie to samo, co
biodegradowalne).

Coffee vacuum pack
made with bio-based PE
20
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Definicje
Reusable:

Wielokrotnego użytku

Rigid bottle

Reusable: Opakowania, które są
ponownie napełniane lub używane
zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem.

Refill:

Flexible pouch
21

Jak porównywać różne rozwiązania:
Ślad węglowy i ocena cyklu życia

Ocena Cyklu Życia: pomaga
porównać ślad węglowy różnych
konstrukcji opakowań i pozwala na
podejmowanie decyzji opartych na
faktach.
ASSET jest narzędziem
certyfikowanym przez Carbon
Trust. Właściciele marek mogą
czuć się pewni co do jego
dokładności i neutralności.

22

11

9/11/2019

Przykład – strategia Amcor

Decrease

Carbon Footprint

Increase

Recyclability

Increase

Post Consumer Recycled content

Explore

Compostability and Biodegradability
for plastic packaging, based on application
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MIT: “WYMAGANIA PRAWNE
DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ
ZRÓWNOWAŻONYCH SĄ ZBYT
ODLEGŁE W CZASIE ABY
PODEJMOWAĆ DZIAŁANIE JUŻ
TERAZ”
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Wdrażanie przepisów i regulacji dotyczących opakowań
elastycznych nabiera tempa
• Nie zbierane
• Nie poddawane
recyklingowi

• Częściowo zbierane
• Spalane, eksportowane
lub składowane na
wysypiskach

• W większości zbierane
• Częściowo
poddawane
recyklingowi

• 100% zbiórka opakowań
elastycznych
• Częściowo poddawane
recyklingowi

Poliolefiny
Papier
Aluminium

Zrównoważone rynki dla produktów
wytwarzanych z surowców
pochodzących z recyklingu
opakowań elastycznych

+ wszystkie
materiały
nadające się do
recyklingu są
separowane i
kolekcjonowane w
wydzielonych
strumieniach

25

Source: CEFLEX, Walmart

Organizacje pozarządowe, rządy i biznes wyznaczają cele
United Kingdom

EU Strategy for
Plastics in a
Circular Economy

France

Chile

2030
• 100% opakowań tworzywowych dostosowanych
do wymogów recyklingu lub wielokrotnego użytku
• Zrewidowane wymogi dla opakowań
wprowadzanych na rynek, bazujące na definicji
„zaprojektowane dla recyklingu”
• Wyróżnianie innowacji i inteligentnych rozwiązań

2025
• 100% opakowań tworzywowych wielokrotnego użytku
lub poddawanych recyklingowi lub kompostowanych
• 70% opakowań tworzywowych poddawanych
recyklingowi lub kompostowanych
• 30% udziału surowców pochodzących z recyklingu,
średnio dla wszystkich opakowan tworzywowych
• Eliminacja akcesoriów jednokrotnego użytku (słomki)
26
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Rozszerzona Odpowiedzialnośc Producenta w coraz większym
stopniu powstaje na całym świecie

Kraje rozwijające się
zaczynają wdrażać
systemy EPR
W krajach z wdrożonym
systemem istnieje trend
zwiększania opłat i ich
dostosowywania w
oparciu o aspekt
recyklingu

Source: Environmental Packaging International (EPI)
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Sieci handlowe także ustalają cele

2020-2035
• Sieci handlowe podejmują zobowiązania odnośnie opakowań własnych
marek
• Sieci handlowe stosują nacisk na właścicieli marek w celu dostosowania
ich opakowań
• Cele obejmują zdolność do recyklingu, kompostowalność i PCR
• Deklaracje ułatwień dla systemów kolekcjonowania i recyklingu
28
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Cały łańcuch dostaw podejmuje zobowiązania
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Brakuje Ci pomysłów na budowanie wartości marki, rozwoju
sprzedaży i demonstrowania wartości?
15% nowych produktów spożywczych wprowadzanych na rynek w opakowaniach
elastycznych ma oznaczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, w większości będące
nieokreślonym komunikatem “opakowanie przyjazne środowisku”*
Właściciele marek mają okazję do wyróżnienia się przez klarowne komunikaty poparte
certyfikatami

Opakowanie
dostosowane
do recyklingu

Niższy ślad
węglowy

Wyprodukowane
z surowców
odnawialnych

Note: * Biodegradable, ethical, recycling, environmentally friendly package, toxins-free and carbon-neutral
Source : Mintel GNPD
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MIT: “NIE MA MOŻLIWOŚCI
WPŁYWANIA NA KONSUMENTÓW
WIARYGODNYMI KOMUNIKATAMI
DOTYCZĄCYMI ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU”
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Deklaracje dotyczące zrównoważonego rozwoju

2 typy
deklaracji

Deklaracje
bazujące na
certyfikatach

Deklaracje
tworzone
przez
producenta

Prawdziwa,
oparta na
faktach i
klarowna
Deklaracja
idealna

Helpful resource: The Federal Trade Commission's Greenguides
https://www.ftc.gov

32

16

9/11/2019

2 typy deklaracji
Bazujące na certfikatach

surowce
z kontrolowanych źródeł

Covering all kinds of biobased feedstocks and
renewables
Forest Stewardship Council

surowce ze źródeł
odnawialnych
ślad węglowy

Tüv Austria

Deklaracje własne
Reducing the environmental &
social impacts of sugarcane

Programme for the Endorsement of
Forest Certification

DINCertco (DE)

Carbon Trust launched the world’s first carbon
footprint label in 2007

dostosowanie do
recyklingu

Institut cyclos-HTP2

systemy
kolekcjonowania

TerraCycle

I am made from ethically
sourced sugarcane!
Coming from sustainably
managed forests
Zawiera surowce ze
żródeł odnawialnych
40% niższy ślad węglowy
od poprzednika

Nadaję się do recyklingu
z papierem
Pojemniki w sklepach (PE)

Nadaję się do recyklingu
Chociaż deklaracje własne nie wymagają
certyfikacji przez strony trzecie, powinny być
poparte wiarygodnymi faktami i dowodami
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To są mity:

“ZAKAZ STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ
JEST NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM DLA ŚRODOWISKA”
“STWORZENIE OPAKOWAŃ BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONYCH JEST
NIEZWYKLE TRUDNE I WYMAGA SKOMPLIKOWANYCH ZMIAN”
“WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ ZRÓWNOWAŻONYCH SĄ
ZBYT ODLEGŁE W CZASIE ABY PODEJMOWAĆ DZIAŁANIE JUŻ TERAZ”
“NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁYWANIA NA KONSUMENTÓW WIARYGODNYMI
KOMUNIKATAMI DOTYCZĄCYMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”
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Backup slides
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Example: More sustainable COFFEE packaging

Special SiOx coated OPP offers
barrier protection at the level of PET
and alu-foil, plus is recyclable where
polyolefin recycling streams exist.

PE sourced from sugar-cane. Third
party certification from ISCC+ and
BonSucro available

Material structure

- OPP
- OPP Ultra SiOx
- Bio-based PE
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Example: More sustainable COFFEE packaging

High barrier capsules are recyclable where
aluminium recycling streams exist

Paper-based compostable capsule lidding
with high oxygen barrier, to be paired with
compostable capsule body. In development
for industrial composting.

Material structure
- Varnish
- Print
- Lacquer
- Aluminium
- Heat-seal lacquer
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Example: More sustainable FRESH packaging

Paper-based base-web derived from
renewable sources that protects
product freshness.

Partially made of renewable paper fibres

Recyclable where paper recycling
stream is available
Forest Stewardship Council (FSC)
certified materials

Material structure

– Paper
– PE
– EVOH
– PE

27
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Example: More Sustainable SNACKS packaging

Special SiOx coated OPP pouch
offers high barrier protection for nuts,
plus is recyclable where polyolefin
streams exist.
PE sourced from sugar-cane.
Third party certification from
ISCC+ and BonSucro available

Material structure

- OPP
- OPP Ultra SiOx
- Adhesive
- Bio-based PE
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Example: More Sustainable SNACKS packaging

In fact, a standard metallized OPP
bag provides acceptable barrier for
most snacks and is recyclable where
polyolefin streams exist.

Minimal material usage
Material structure

- OPP
- Adhesive or Extrusion
- MetOPP
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