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T
worzywa sztuczne cechu-

je wysoka funkcjonalność 

i względnie niskie kosz-

ty produkcji, skala zaś ich 

zastosowania przy jednoczesnym 

stosunkowo krótkim cyklu żywot-

ności doprowadziła do zaśmiecenia 

środowiska, w tym w szczególno-

ści środowiska morskiego. Zgodnie 

z dokonanym pomiarem zaśmie-

cenia plaż tworzywa sztuczne 

stanowią około 85% odpadów 

w środowisku morskim na teryto-

rium Unii Europejskiej. W konse-

kwencji nadrzędnym celem władz 

krajów unijnych jest osiągnięcie 

zamkniętego obiegu umożliwia-

jącego właściwe gospodarowanie 

odpadami poprzez wykorzystanie 

ich jako źródła surowców.

Przepisy unijne nakłada-

ją na kraje członkowskie kolej-

ne nowe wymogi mające na celu 

zmniejszenie ilości wytwarza-

nych odpadów, w tym rów-

nież przewidziane dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/904 z dnia 5 czerw-

ca 2019 r. w sprawie zmniej-

szenia wpływu niektórych pro-

duktów z tworzyw sztucz-

nych na środowisko.

Co to oznacza dla polskich 

detalistów

We wrześniu br. w wykazie 

prac legislacyjnych i programo-

wych Rady Ministrów wskaza-

no nowe założenia projektu usta-

wy o zmianie ustawy o gospo-

darce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi.

Zmiany mają dotyczyć w szcze-

gólności odpadów z tworzyw 

sztucznych do pojemności 3 litrów 

wraz z ich zakrętkami i wieczkami 

oraz opakowań szklanych o pojem-

ności do 1,5 litra.

W Polsce obowiązek ten ma 

być w praktyce realizowany m.in. 

za pomocą systemu kaucyjne-

go. Schemat jego działania moż-

na częściowo porównać do dotych-

czas stosowanego systemu zwrotu 

Pomimo że nie doszło jeszcze do publikacji projektu ustawy, właściciele niektórych sklepów już wyrażają swoje wątpliwości 

odnoszące się zarówno do technicznych, jak i organizacyjnych aspektów magazynowania odpadów. Podnosi się, że system powinien 

przewidywać sprawną logistykę, gwarantując wysoką częstotliwość odbioru opakowań ze sklepów, biorąc pod uwagę wielkość 

powierzchni, jaką dany punkt dysponuje – wskazuje radca prawny Karolina Bennich z kancelarii Kondrat i Partnerzy.
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 �Dla części 
detalistów udział 
w systemie 
kaucyjnym będzie 
obowiązkowy

Butelki do zwrotu. 
Propozycja zmian 
budzi obawy detalistów

butelek po piwie. Ma on bowiem 

działać poprzez nakładanie na każdy 

produkt w butelce szklanej lub pla-

stikowej, spełniający wymogi usta-

wowe m.in. dotyczące ich pojemno-

ści, opłaty, która będzie uiszczana 

przez nabywcę przy zakupie produk-

tu. Opłata ta będzie jednak zwrotna 

w przypadku przekazania opakowań 

do odpowiedniego punktu zwrotu 

lub jednego z automatów.

Jak czytamy w założeniach 

do projektu, w przypadku braku 

odbioru kaucji będzie ona przeka-

zywana wprowadzającym produk-

ty w opakowaniach celem finan-

sowania przez nich selektywne-

go zbierania opakowań i odpadów 

opakowaniowych, ich transportu, 

jak również pokrywania kosztów 

sprawozdawczości.
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celem zmniejszenia ich wpły-
wu na klimat i zwiększenia możli-
wości recyklingu.
5. Marnotrawienie żywności 
– ograniczenie ilości odpadów 
wewnętrznych i pomoc konsumen-
tom w ograniczaniu ilości odpa-
dów w ich domach.
6. Zdrowie – wspieranie kon-
sumentów w wyborze zdrowej 
i zrównoważonej diety.
7. Inspiracja – wspieranie konsu-
mentów w umacnianiu zdrowych 
nawyków żywieniowych.
8. Rozwój mleczarstwa mię-
dzynarodowego – wspiera-
nie rozwoju lokalnej produk-
cji mleczarskiej na rynkach 
międzynarodowych.

Omawiana strategia obejmu-
je zatem cały łańcuch wartości, 
od krowy do konsumenta, i odno-
si się do następujących obszarów: 
klimat, powietrze, woda i przy-
roda. Głównym jej celem jest 
zmniejszenie do 2030 roku cał-
kowitej emisji CO2 przez fi rmę 
Arla o 30% w przeliczeniu na kilo-
gram mleka oraz dążenie do uzy-
skania zerowej emisji dwutlenku 
węgla do roku 2050.

Farmerzy to podstawa
– Dzięki nieustannemu zaangażo-
waniu naszych farmerów jesteśmy 
w stanie podtrzymywać wśród ludzi 
wysoki poziom zaufania do nabia-
łu jako elementu zdrowej i zrówno-
ważonej diety przyszłości. Nabiał 
jest spożywany na całym świecie 
i odgrywa ważną rolę w odżywia-
niu rosnącej liczby ludności świa-
ta – od codziennej szklanki świe-
żego mleka w szkole po zaawan-
sowane białka serwatkowe stoso-
wane w zoptymalizowanym żywie-
niu medycznym – mówi Peder 
Tuborgh, prezes Arla Foods.

To właśnie na farmerach, 
a dokładniej na prowadzonych 
przez nich gospodarstwach fi rma 
koncentruje się, by przyspieszyć 
przejście na zrównoważoną pro-
dukcję mleczarską.

Program Arlagården poma-
ga zarówno całej organizacji, jak 
i poszczególnym rolnikom syste-
matycznie mierzyć i porównywać 
wyniki, jakie osiągają ich gospo-
darstwa. Jak dotąd farmerzy Arla 
rejestrują co kwartał w syste-
mie dane na temat 96% puli mle-
ka przetwarzanego przez fi rmę 

– są to dane dotyczące m.in. 
stada, z którego pochodzą kro-
wy, systemu udojowego, rodzaju 
paszy, sposobu wypasu i użytko-
wania ziemi czy wreszcie dobro-
stanu zwierząt. W ten sposób 
powstaje jeden z największych 
w Europie zbiorów danych porów-
nawczych pochodzących z gospo-
darstw mlecznych.

– Kolejnym krokiem jest 
uwzględnienie parametrów, któ-
re wskażą wpływ danego gospo-
darstwa na klimat i środowisko. 
Da nam to możliwość sprawdze-
nia, w których obszarach dyspo-
nujemy największym potencjałem 
oraz wskazania gospodarstw sto-
sujących najlepsze praktyki, z któ-
rych będziemy mogli brać przykład 
w ramach całej naszej spółdziel-
ni – wyjaśnia Jan Toft Nørgaard, 
członek zarządu Arla Foods.

Od 1990 roku rolnicy będą-
cy członkami i właściciela-
mi spółdzielni zmniejszy-
li poziom emisji dwutlenku 
węgla w przeliczeniu na kilo-
gram mleka o 24%. Redukcja 
poziomu emisji CO2 związa-
nej z działalnością fi rmy, w tym 
pakowania i transportu, wynio-
sła 22% od 2005 roku – mimo 
że zapotrzebowania na mleko 

w przedsiębiorstwie wzrosło 
od tego czasu o ponad 40%.

– Farmerzy Arla są doskonałymi 
i postępowymi zarządcami gospo-
darstw, a fi rma będzie ich wspierać 
w jak największym stopniu dzięki 
narzędziom, nowym technologiom 
i wiedzy pochodzącej od naukow-
ców i ekspertów – podkreśla Peder 
Tuborgh. – Jako fi rma przyspie-

szamy także transformację w kie-
runku bardziej zrównoważonych 
działań operacyjnych z wykorzy-
staniem paliw niekopalnych, ener-
gii odnawialnej, zrównoważonych 
opakowań i mniejszej ilości odpa-
dów, podejmując szereg nowych 
inicjatyw, które będziemy rozwijać 
w kolejnych latach – dodaje.

Według najnowszej analizy 
przygotowanej przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
światowa produkcja mleka sta-
je się coraz wydajniejsza i bar-
dziej zrównoważona, a świato-
wa średnia emisja wynosi obecnie 
2,5 kg CO2 w przeliczeniu na kilo-
gram mleka. Farmerzy Arla mają 
swój udział w tym wyniku, osiąga-
jąc średnią intensywność emisji 
na poziomie 1,15 kg CO2 na kilo-
gram mleka, co stanowi około 
połowy średniej światowej. �

Arla Foods przyspiesza na drodze 
ku mleczarstwu bezemisyjnemu

Firma Arla Foods, wraz z niemal 10 tys. farmerów będących jej właścicielami, ma zamiar w ciągu 
najbliższych 10 lat zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 30% w przeliczeniu na kilogram mleka, 
a do roku 2050 ograniczyć ją do zera. Te bardzo ambitne cele wyznaczone zostały po to, by przyspieszyć 
przejście na zrównoważoną produkcję mleczarską.

A
rla to spółdzielnia 
mleczarska, której 
właścicielami jest 
ponad 9,7 tys. rol-
ników. Mieszkają 

oni w siedmiu krajach Europy: 
Danii, Szwecji, Wielkiej Brytania, 
Niemczech, Niderlandach, Belgii 
oraz Luksemburgu. Rolnicy dzie-
lą się po równo zyskami uzyska-
nymi z każdego litra mleka dostar-
czanego do fi rmy Arla. Wracają 
do nich także wszystkie zyski ze 
sprzedaży produktów gotowych. 
Spółdzielcze korzenie fi rmy sięga-
ją lat 80. XIX wieku, a jej struktura 
promuje współdziałanie na rzecz 
tworzenia zrównoważonej przy-
szłości przemysłu mleczarskiego 
w perspektywie długoterminowej.

Dzięki nowym, ambitnym 
celom w dziedzinie ochrony klima-
tu, które mają zostać zrealizowane 
do roku 2050, fi rma Arla podejmu-
je kolejne wielkie kroki na drodze 
do zrównoważonej produkcji mle-
ka i mleczarstwa o zerowej emisji 
dwutlenku węgla.

Idea zrównoważonego roz-
woju zapewniającego wypraco-
wanie modelu mleczarstwa bez-
emisyjnego (ang. carbon net zero 
dairy), funkcjonuje w Arla Foods 
od 1990 roku. Na przestrzeni lat 
1990–2015 fi rma zredukowa-
ła emisję CO2 wytwarzanego przy 
produkcji 1 kg mleka o 24%, jed-
nocześnie stawiając dziś przed 
sobą wyzwanie wyraźnego przy-
spieszenia w kwestii dalszego 
jej zmniejszania.

Dwa programy, jeden cel
W organizacji funkcjonują dwa 
duże programy poświęcone agen-
dzie zrównoważonego rozwoju 

– Arlagården oraz Climate Checks. 
Z jednej strony zarysowane są 
w nich: strategia, główne fi la-
ry działania oraz obszary kon-
centracji na drodze ku mleczar-
stwu bezemisyjnemu; z drugiej 
zaś narzędzia do codziennej, jak 
też cyklicznej kontroli działań 
na farmie, pozwalające mierzyć 
tempo zbliżania się do realizacji 
założonych celów.

Strategia zrównoważonego 
rozwoju w fi rmie Arla Foods obej-
muje zasadniczo dwa obszary.

Obszar pierwszy 
– SILNIEJSZA PLANETA 
– zakłada podejmowanie dzia-
łań wspierających naszą plane-
tę przez poprawę stanu środowi-
ska naturalnego z myślą o przy-
szłych pokoleniach;

Obszar drugi – SILNIEJSI 
LUDZIE – obejmuje pomaganie 
ludziom i całym społecznościom 
oraz stwarzanie im odpowied-
nich warunków przez zwiększa-
nie dostępu do zdrowego żywienia 
na bazie produktów mlecznych 
i popularyzację dobrych nawy-
ków żywieniowych.

Strategia ta jest realizowana 
przez osiem strumieni roboczych:
1. Gospodarstwo – motywowa-
nie i edukowanie farmerów Arla 
w zakresie bardziej zrównoważo-
nych praktyk rolniczych.
2. Działalność operacyjna – opty-
malizacja zużycia energii i zwięk-
szanie udziału energii odnawialnej.
3. Logistyka – optymalizacja tras, 
wprowadzanie paliw alternatyw-
nych oraz pilotażowe programy 
transportu z wykorzystaniem cię-
żarówek przyszłości.
4. Opakowania – optymali-
zacja rodzajów opakowań 

�Arla Foods stawia sobie ambitne 
cele w dziedzinie ochrony środowiska. 
Do 2050 roku ma stać się fi rmą, która 
produkuje mleko przy zerowej emisji 
dwutlenku węgla

Zgodnie z publikowanymi 

informacjami terminem przy-

jęcia projektu będzie pierwszy 

kwartał 2022 roku.

Zwrot bez paragonu

Założeniem sytemu kaucyjnego 

jest to, że ma być on powszech-

nie dostępny na terenie całe-

go kraju, posiadać jednoli-

te warunki funkcjonowania, 

jak również do swojej realiza-

cji nie wymagać konieczno-

ści przedłożenia dowodu zaku-

pu w postaci paragonu, któ-

ry wskazywałby na uprzednie 

uiszczenie kaucji przez danego 

konsumenta. Punkt zakupu nie 

będzie musiał również być toż-

samy z miejscem zwrotu.

Z uwagi na swoją 

powszechność system ma 

być wygodny dla konsumen-

tów, nie wymagając jednocze-

śnie gromadzenia odpadów 

w domu ani wywożenia ich 

do znajdujących się w dalekiej 

odległości punktów odbioru.

Planowane rozwiązanie 

ma na razie dotyczyć skle-

pów o powierzchni handlo-

wej powyżej 100 mkw. W oce-

nie twórców projektu taka 

powierzchnia jest wystarcza-

jąca do magazynowania zebra-

nych opakowań. Nie ozna-

cza to jednak, że mniejsze 

jednostki będą wykluczone 

z programu. Mogą one rów-

nież działać i odbierać opako-

wania, zwracając jednocze-

śnie kaucję na zasadzie dobro-

wolności. Należy podkre-

ślić, że niezależnie od wiel-

kości wszystkie sklepy będą 

jednak zobowiązane do pobie-

rania kaucji przy zakupie okre-

ślonych opakowań.

Rola producentów

Należy wskazać, że omawia-

ny system kaucyjny ma być 

również elementem realiza-

cji rozszerzonej odpowiedzial-

ności producenta. Celem jest 

takie zaangażowanie produ-

centów, aby jak najefektywniej 

zarządzali oni odbiorem opa-

kowań i jednocześnie pokry-

wali koszty działania syste-

mu. Przedsiębiorcy wprowa-

dzający produkty w opako-

waniach objętych systemem 

kaucyjnym będą obowiązani 

do uzyskania w jego ramach 

określonych poziomów selek-

tywnego zbierania opako-

wań lub odpadów opakowa-

niowych. Nieuzyskanie wyma-

ganych poziomów wiązać się 

będzie z koniecznością uisz-

czenia przez wprowadzających 

opłat produktowych.

Jak to działa w innych krajach

Podkreślenia wymaga, że sys-

tem kaucyjny funkcjonuje 

już w dziesięciu innych kra-

jach europejskich, przy czym 

wśród nich należy wymie-

nić m.in. Niemcy czy Szwecję, 

gdzie funkcjonuje on najdłu-

żej, bo od 1984 r. Jak wskazu-

je wiceprezes ds. relacji rzą-

dowych w Europie Północno-

Wschodniej w grupie Tomra 

Anna Sapota: „Mamy starsze, 

dojrzałe już systemy skandy-

nawskie, jak i ten najnowszy, 

na Słowacji, który zacznie dzia-

łać 1 stycznia 2022 roku. Są 

to doświadczenia, z których 

Polska może czerpać przykład, 

oczywiście przekładając je 

odpowiednio na lokalne możli-

wości i potrzeby”.

Przykładowo, wprowa-

dzony w Niemczech system 

obejmuje kaucję na butel-

ki plastikowe, szklane i pusz-

ki. Co do zasady wdrożony już 

w 2003 r. system jest ocenia-

ny pozytywnie, realnie przy-

czyniając się do zmniejszenia 

liczby odpadów opakowanio-

wych z uwagi na bardziej efek-

tywny recykling. Poziom zwro-

tów odnotowuje się na pozio-

mie 97%, przy kaucji o wyso-

kości 10–35 centów.

Karolina Bennich, 

radca prawny, 

Kondrat i Partnerzy
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 � Zmiany 
dotyczą odpadów 
z tworzyw 
sztucznych 
do pojemności 
3 l wraz 
z ich zakrętkami 
i wieczkami 
oraz opakowań 
szklanych 
o pojemności 
do 1,5 l
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