Tlačová správa

Nestlé chce do roku 2025 len recyklovateľné a opätovne použiteľné obaly
Vevey, 10.4.2108
Nestlé dnes oznámilo ambíciu dosiahnuť, aby do roku 2025 boli všetky použité obaly
recyklovateľné alebo opätovne použiteľné. Cieľom je, aby žiadne obaly, vrátane plastov,
nekončili ako odpad na skládkach. Na Slovensku Nestlé v plnení tohto cieľa už výrazne
pokročilo. Od roku 2013 nekončí žiadny odpad z výroby na skládke a je buď recyklovaný (90 %)
alebo energeticky zužitkovaný (10 %). Nestlé sa tiež aktívne podieľa na budovaní lokálneho
systému triedenia a recyklácie odpadov prostredníctvom spoločnosti ENVI - PAK. V roku 2017
tak spoločnosť na Slovensku prispela k zníženiu emisií CO2 o 1 327 ton.
Nestlé chce pomôcť, aby obalové materiály nekončili ako odpad v moriach, oceánoch a riekach.
Generálny riaditeľ Nestlé S.A., Mark Schneider, hovorí: „Plastový odpad patrí k najzávažnejším
problémom, ktorým dnes svet v oblasti environmentálnej udržateľnosti čelí. Chceme nájsť
riešenie na zabezpečenie zníženia odpadu, jeho opakované použitie a recykláciu. Našou ambíciou
je dosiahnuť 100 % recyklovateľných a opätovne použiteľných obalov do roku 2025.“
Nestlé sa celosvetovo zameriava na 3 kľúčové oblasti: elimináciu nerecyklovateľných plastov;
podporu používania lepšie recyklovateľných plastov a elimináciu alebo zníženie používania
kombinovaných obalových materiálov.
Nestlé si uvedomuje potrebu rozvoja cirkulárnej ekonomiky a preto chce:


zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní dobre fungujúcich systémov zberu, triedenia a
recyklácie vo všetkých krajinách, v ktorých Nestlé podniká;



spolupracovať s obchodnými partnermi a profesijnými organizáciami na vývoji obalových
riešení redukujúcich používanie plastov, uľahčujúcich recykláciu a rozvíjajúcich nové
spôsoby eliminácie plastového odpadu;



uvádzať na plastových obaloch informácie o recyklácii, aby s nimi mohli spotrebitelia
správne nakladať;



zvyšovať podiel recyklovaných plastov vo svojich obaloch, vrátane ich 25% podielu v PET
fľašiach v Európe do roku 2025 a tým podporiť trh s recyklovanými plastmi.
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Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000
zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké
portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych
ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja
výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde
dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami
Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment
kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk.

