Obaly a
udržitelnost
Waste to Energy 2022,
28. 3. 2022, Praha

Jaroslav Vodáček, CE LEAD packaging manager

Tři klíčové oblasti smyslu podnikání naší firmy:

Orientace na zákazníky, které
obsluhujeme

Orientace na komunity, ve kterých
působíme
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Orientace na planetu (životní
prostředí), vůči které se musíme
chovat odpovědně

Jedno měřítko pro naše snahy?
„Fit for 55“ v roce 2030 i v českém odpadovém hospodářství?

Celkové emise
skleníkových plynů
dle MŽP v roce 2018

Emise metanu dle
MŽP v roce 2018

133,9 Mt CO2 ekv.

Emise za sektor
odpadového
hospodářství v
roce

13,2 Mt CO2 ekv.

5,7 Mt CO2 ekv.

Snížení o 30,8 % oproti roku 1990

Snížení o 44 % oproti roku 1990

Nárůst o 82 % oproti roku 1990

Zdroj dat: MŽP, OEOK-Emise_GHG_1990-2018-20200818.pdf
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Obaly se podílejí na produkci
skleníkových plynů, ale
Obal musí splňovat mnoho funkcí, které mohou být
navzájem v protikladu.
Zásadní je boj proti potravinovému odpadu, kdy obal
chraní obsah, pomáhá prodlužovat životnost výrobku,
čímž zamezuje tvorbě potravinového odpadu.
Od roku Tesco 2016/17 snížilo plýtvání potravinami o 71 %.
Tesco je jediný retailer, který zveřejňuje data o
potravinovém odpadu.
Samotný obal se podílí okolo 5-ti % na celkových emisí
skleníkových plynů.

Zdroj: Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - "CO₂ and Greenhouse Gas Emissions". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from:
'https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions' [Online Resource]
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Jako TESCO jsme se zavázali…
Obaly
Cíl 1

Tvorba obalů vlastní značky tak, aby byly vyrobené ze 100%
recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů
do roku 2025.
(Odstranění všech obtížně recyklovatelných materiálů z
obalů značky Tesco do roku 2020.)

Cíl 2

Všechen papír a lepenka budou do roku 2025 ze 100 %
udržitelných zdrojů

Cíl 3

Odpad z vlastních provozů nebude skládkován
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Co to znamená u obalů? Princip „4R“
Použijeme pouze tolik obalu, kolik je potřeba. Obal, který použijeme je z
obnovitelného zdroje a může být znovu použit nebo recyklován.

Remove it where we can.
Reduce it where we can't.
Reuse more.

Recycle what's left.
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Preferované materiály a formáty v CE regionu
Aktualizováno červen 2020.

Red

These materials should not be used as customers cannot
easily recycle

Materials

Formats & Designs

Compostable/Biodeg
radable

Black Plastic*

Oxy/Oxo degradable
PLA
Polystyrene
PVC
Plywood and MDF

Water Soluble
Plastics

Composite Drums
Expanded/
Foamed/Density
Modified Plastics
with the exception of
EPP
Paper/board coated
or laminated on both
sides
Glitter

Acrylic
*by exception for NIR
detectable plastic

Amber

When functional requirements mean green materials are
not an option

CONTROLLED USE: CONTACT THE PACKAGING
TEAM FOR APPROVAL
Materials

Formats & Designs

Non PE Flexible film
incl. OPP

Beverage Cartons
Multilayer
Films/Complex
Laminates

Foiled paper

New material
innovations

Shrink sleeves
(perforated, include
messaging to remove,
max coverage 40%)

PVdC (incl. layer within
Complex Laminates)

Green

Preferred for recycling via kerbside or store

Rigid Materials

Formats & Designs

Glass (clear or of light
colour)

Cardboard with
plastic; Max 15%
plastic, one side of
board only and be
easily separated

PET
HDPE/LDPE
PP
Steel & Aluminium
Cardboard

Flexible Materials
Paper
Glassine

EPP (Expanded
Polypropylene)

PE
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Mono lidding film
matched to tray
material when
permanently attached
Glass colour;
Clear/Light colour
preferred

Rovnováha mezi stakeholdery teprve zajistí recyklaci
Výrobce /plnič obalu

Segment
odpadového
hospodářství a
recyklace

Obce a města

Retail

Spotřebitelé / občané
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Principy cirkulární
ekonomiky fungují
teprve, když všechny
články v hodnotovém
řetězci jsou v rovnováze
a je funkční regulace.

Zodpovědně těžené dřevo

Tesco se zavázalo, že výrobky vlastních značek budou v
papírových nebo dřevěných obalech certifikovaných

FSC/PEFC

nebo z recyklovatelného materiálu.
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Přístup Tesco pro obaly vlastních značek
Materiály ze zeleného seznamu jsou preferované…
…návrh obalu s přihlédnutím k recyklaci…
...obalový materiál z udržitelných zdrojů…

...přeprava a prodej realizován efektivně.
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Děkuji za pozornost

Jaroslav.vodacek@tesco.com, + 420 735 729 299

