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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
A műanyag-felhasználás átalakítása a környezetvédelem 
érdekében 

 
Az Eurostar csökkenteni kívánja műanyag-felhasználását 

Az Eurostar egy nagy sebességű vasútat üzemeltet, amely Londont köti össze Pá-
rizzsal, illetve Brüsszellel az Eurotunnel által birtokolt és működtetett La-Manche Csa-
torna-alagúton („Csalagút”) keresztül. Ugyancsak Eurostar néven ismertek az ezen a 
vonalon közlekedő szerelvények, amelyek lényegében a TGV-n („Train à Grande Vi-
tesse” nagy sebességű francia vonat) alapulnak. Az Eurostar vonatok a Three Captials 
nevet kapták és 20 kocsiból állnak: mozdony– 5 db másodosztályú kocsi – büfékocsi – 
6 db első osztályú kocsi – büfékocsi – 5 db másodosztályú kocsi – mozdony. A teljes 
szerelvény 750 férőhelyes. 

2018. február 7-én az Eurostar bemutatta 10 pontból álló tervét, amelynek célja a 
műanyag-felhasználás 50%-os csökkentése 2020-ra. Első lépésként megszüntették a 
szívószálak használatát az Eurostar vonatok fedélzetén és a várótermekben. Az 
Eurostar munkacsoportot is létrehozott a műanyag-felhasználás további csökkentésére 
és az új lehetőségek kutatására. Folyamatosan együttműködnek az utaskiszolgálást 
végző vendéglátóipari és csomagoló cégekkel is.  

J. P. 
www.platicsnewseurope.com, 2018.február 16. 

Az Amcor és az Evian is zöldíti a csomagolásait 

Az Amcor a világ egyik vezető csomagolástechnikai vállalata és az Evian ás-
ványvízpalackok szállítója, az Ellen MacArthur Fundation (EMF) tájékoztatása szerint 
ígéretet tett arra, hogy 2025-ig, 100%-ban újrafelhasználható, újrahasznosítható vagy 
komposztálható csomagolást használ. 

A 2018-as Davos-i Világgazdasági Fórum plénuma előtt az EMF bejelentette, 
hogy az Amcor, Ecover, Evian, L'Oréal, Mars, M&S, PepsiCo, The Coca-Cola 
Company, Unilever, Walmart és Werner & Mertz cégek csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez. Ezek a kiskereskedelmi hálózatok és csomagolástechnikai vállalatok több mint 
6 millió tonna műanyag csomagolást használnak fel évente. 

Az Unilever is megkezdte az átállást az egyszer használatos műanyag csomago-
lásról a körforgásosra: termékgyártás, szállítás, fogyasztás, visszagyűjtés és a hulla-
dékból nyersanyag előállítása az újabb csomagolás vagy egyéb termék gyártásához. 

Az ausztráliai Amcor 2025-ig minden csomagolását újrahasznosíthatóvá vagy új-
rafelhasználhatóvá alakíthatja. 
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A francia Danone (az egyik ikonikus márkája az Evian), amelynek palackjai már 
most is 100%-ban újrahasznosíthatók, 2025-ig minden műanyag palackját 100%-ban 
újrahasznosított műanyagból készíti. 

A szintén francia L'Oreal 2025-ig átáll a kozmetikumok újratölthető, újrahaszno-
sítható vagy komposztálható műanyag csomagolására. 

J. P. 
Evian, Amcor join leading brands to work towards greener packaging = 
www.plasticsnewseurope.com 2018. január 23. 

A Delphis Eco új csomagolása 

A Delphis Eco céget – a környezetvédelmi és a tengeri élővilág megmentésére 
irányuló több évtizedes munkájáért – II. Erzsébet angol királynő és Károly walesi her-
ceg is elismerésben részesítette. 

Az ökológiai tisztítószereket gyártó londoni székhelyű Delphis Eco bemutatta el-
ső 100%-ban újrahasznosított PE-HD-ből készült csomagolását, elsőként az Egyesült 
Királyságban. A begyűjtött és újrafeldolgozott tejespalackokból gyártott 750 ml-es, 
tisztítószert tartalmazó szórófejes palackot 2017 szeptemberében dobták piacra, ötéves 
kutatás és fejlesztés után. Nyugat-Európában leginkább flakonba töltik és hozzák ke-
reskedelmi forgalomba a tejet, ezért megfelelő mennyiségű nyersanyag áll rendelke-
zésre az újrafeldolgozáshoz. A következő fázisban az 1, 2, ill. 5 l-es hajlított nyakú 
WC-tisztító palackokra fektetik a hangsúlyt. 

J. P. 
UK cleaning product offers 100% HDPE recycled packaging = 
www.plasticsnewseurope.com 2018. január 24. 

Coca-Cola üdítőitalok új csomagolásban 

A The Coca-Cola Company (a világ legnagyobb alkoholmentes üdítőital- és szi-
rupgyártója és értékesítője. Központja az Egyesült Államokban található, Georgia ál-
lam Atlanta városában. Legismertebb terméke a Coca-Cola. Alapítója John Pemberton 
morfiumfüggő gyógyszerész) azt szeretné elérni, hogy műanyag palackjai átlagosan 
50%-ban újrahasznosítottak legyenek következő évtized végére. A Coca-Cola az üdí-
tőitalait leginkább PET palackba és fémdobozba tölti és hozza forgalomba. 2030-ig 
újrahasznosítja a csomagolásának 100%-át, a „World Without Waste” (hulladékmen-
tes világ) nevű erőfeszítés részeként, elismerve a világ csomagolási problémáit. Támo-
gatni fogják a PET palackok és a fémdobozok használat utáni begyűjtését és hasznosí-
tását. Az újabb palackokban már növelik a növényi alapú összetevőket. A Coca-Cola 
évek óta bevezette a PlantBottle PET palacktípust, amely részben megújuló anyagból 
készül. 

A Coca-Cola több környezetvédelmi alapítvánnyal működik együtt (Ellen 
MacArthur, Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance, World Wildlife Fund). 
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A Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet vegyesen fogadta a Coca-
Cola „műanyag lábnyom” csökkentésére irányuló bejelentését. A törekvéseikkel és a 
fejlesztések irányával egyetértenek, de a mértékét nem tartják elégségesnek. 

 
J. P. 

Jim Johnson: Coca-Cola seeking 50% recycled content by 2030 
www.plasticnewseurope.com 2018. január 25. 
 


