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Ambitne cele unijne dla recyklingu odpadów
opakowaniowych to przetworzenie
65% z nich do 2025 r. i 70% do roku 2030.
To także miliony ton odpadów, które
wytwarzane w procesie logistycznym
i nie chodzi tu wyłącznie o opakowania
jednostkowe, a o te, które niezbędne
są do zabezpieczenia towaru w transporcie
od producenta do odbiorcy końcowego.
Są niezbędne, ale co dalej z nimi zrobić?

