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Polityka Nordzucker w obszarze 
zröwnowa±onych opakowari 

Uznajec waZne role, jake petni opakowanie w ochronie jakoci naszych produktöw spo2ywczych, 
röwnoczenie przyjmujemy odpowiedzialnod za ograniczenie wptywu jakie nasze opakowania 
wywieraje na rodowisko naturalne. Jest to zbie2ne z naszymi praktykami zröwnowa2onego 
zaopatrzenia. 

Celem Polityki Nordzucker w obszarze zröwnowa2onych opakowah jest wyelinninowanie 
zbednego opakowania i zaopatrywanie sie w materiaty opakowaniowe ze szczegölnym 
uwzglednieniem ich wptywu spoteczno-rodowiskowego. Stosujemy zasade: unikaj, ograniczaj, 
u2yj ponownie, utylizuj. 

Gdy uznamy, 2e opakowanie jest niezbedne, wöwczas pragniemy by miato ono najmniejszy 
mo2liwy footprint, röwnocze§nie chroniec nasz produkt spo2ywczy przed ska2eniem i 
ograniczajec marnowanie 2ywnoci. 

Nasze opakowania projektujemy zaktadajec mo2liwod ich ponownego wykorzystania lub 
utylizacji. 

1 Nasze zasady dotyczgce zröwnowa2onych opakowah 

ZASADY OGÖLNE 

• Zagwarantowanie, 2e 2adne z opakowah nie zagra2a bezpieczehstwu lub jakoci 
produkowanych przez nas produktöw 2ywnociowych ani zdrowiu naszych pracowniköw i 
konsumentöw; 

• Zagwarantowanie, 2e opakowanie nie przyczynia SiQ do marnotrawienia 2ywnoci; 
• De2enie do zröwnowa2onego zaopatrywania sie w opakowania drewniane, np. z 

certyfikatem FSC; 
• Zmniejszenie ladu weglowego naszych opakowah przez caly cykl 2ycia produktu; 
• Zagwarantowanie, 2e wszyscy dostawcy opakowah bede spetnia6 oczekiwania 

Nordzucker wyra2one w naszym Kodeksie Postepowania Dostawcy. 

ZASADA OGRANICZANIA 

• Szukanie sposoböw na ograniczenie iIoci opakowah w ogölnoci, a tak2e 
wyeliminowanie zbednego opakowania. 
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ZASADA PONOWNEGO UZYCIA/ RECYKLINGU 

• Szukanie sposoböw zwigkszenia udziatu materiatöw wtörnych w naszych materiatach 
opakowaniowych; 

• Projektowanie naszych opakowah w taki sposöb, by mo2na je wykorzystaö ponownie lub 
poddad recyklingowi; 

• Ograniczanie stosowania kompozytöw; 
• Ograniczanie stosowania materialöw mieszanych; a w przypadku ich zastosowania 

poszczegölne materiaty powinny byö tatwe do rozdzielenia i/ lub ponownego 
wykorzystania/ recyklingu; 

• Zasada w odniesieniu do tworzyw sztucznych: 
o Ograniczanie stosowania materiatöw z mieszanych tworzyw sztucznych; 
o Preferowane stosowanie w naszych opakowaniach PP i PE (w tym HDPE/LDPE); 
o Brak plastiköw jednorazowego u2ytku; 
o Unikanie stosowania plastiköw biodegradowalnych*, chyba 2e istnieje tatwo 

dost9pny system ich recyklingu; 
o Je2eli jest to wykonalne, preferowane jest stosowanie plastiköw pochodzqcych z 

naturalnych 2röder. 

2 Zobowigzania  
Nordzucker zobowiqzuje sig pracowad z dostawcami i partnerami biznesowymi w taki sposöb, by 
pozyskad ich wsparcie dla naszych zasad dotyczqcych zröwnowa2onych opakowah. 
Wsperacujemy z dostawcami w celu ciqgtego ulepszania naszych opakowah i przestrzegamy 
zasad zröwnowa2onego rozwoju ju2 w trakcie zaopatrywania sig w materiaty opakowaniowe. 

• Nordzucker zamierza osiqgnqd pelnq zdatnod swych opakowah plastikowych do recyklingu 
najpöiniej w 2030 r., lecz podejmuje ukierunkowane dziatania na rzecz osiqgni9cia tego celu 
ju2 w 2025 r. 

• Zobowiqzujemy sig pozyskiwad 100 % naszych pierwszorzgdnych i drugorzgdnych opakowah 
papierowych przeznaczonych do produktöw konsumenckich w sposöb zröwnowa2ony, tj. z 
certyfikatem FSC, do roku 2025. 

Co roku bgdziemy sktadad sprawozdanie ze stanu realizacji naszych zobowiqzah. 

* Plastiki biodegradowalne to takie, ktöre nnogg byd rozktadane przez organizmy iywe. Zazwyczaj nie mo2na ich 
utylizowad razem z innymi plastikami. Wymagajg one specjalnych instalacji, w ktörych mogg zostaö poddane 
rozkladowi. 
** Plastiki o pochodzeniu naturalnynn to materiaty sztuczne pochodzgce ze rödet odnawialnych — bionnasy. 

Braunschweig, 02 November 2020 
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