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Cyrkularne opakowanie na napoje to opakowanie (jednorazowe lub nadające się do 
ponownego napełnienia), które jest zbierane selektywnie, wielokrotnie napełniane lub 
poddawane recyklingowi w obiegu zamkniętym. W przypadku recyklingu, opakowania 
cyrkularne powinny zawierać wysoki procent materiału pochodzącego z recyklingu opakowań 
na napoje, przyczyniając się w ten sposób do efektywnego wykorzystania zasobów 
materiałowych i zapobiegania powstawaniu odpadów. 

 
Zmiany w dyrektywie 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) 
planowane przez Komisję Europejską mają na celu dalsze zwiększenie zakresu działań 
zapobiegających powstawaniu odpadów, intensyfikacji ponownego użycia, recyklingu oraz 
ekoprojektowania z myślą o ponownym użyciu i możliwości recyklingu. Jest to okazja do 
dalszego uwalniania potencjału cyrkularnych opakowań na napoje poprzez wdrożenie środków 
niezbędnych do ułatwienia przejścia na recykling w obiegu zamkniętym i zwiększenia 
ponownego użytkowania. 

 
W niniejszym Stanowisku chcemy podkreślić nasze ambicje i znaczenie ustanowienia celu 
90% zbiórki selektywnej opakowań po napojach, z przeznaczeniem dla recyklingu, do 2029 r. 
oraz przyjęcia systemów zwrotu kaucji (DRS) w państwach członkowskich, w których wyniki 
zbiórki nie uzyskują rezultatów niezbędnych do osiągnięcia celu 90%. Uznajemy, że w 
niektórych wyjątkowych przypadkach, gdy mogły wystąpić zakłócenia rynku w wyniku 
niedawnych kryzysów światowych (tj. Covid-19 i wojna na Ukrainie), niektóre państwa 
członkowskie mogą zastosować pewną elastyczność. 

 
Nasza dwuczłonowa propozycja: 90% cel selektywnej zbiórki + DRS oferuje sprawdzone 
rozwiązanie, które jest korzystne dla gospodarki, zwiększa miejsca pracy i niezależność Europy 
w kwestii zabezpieczenia surowców i oszczędności energii. Jest to okazja do znacznego 
ograniczenia zapotrzebowania na zasoby pierwotne. 

 
Recykling butelka w butelkę i puszka w puszkę ma pozytywny wpływ na środowisko, który 
rośnie wykładniczo z roku na rok, dzięki sile cyrkularności w zamkniętym obiegu surowców. 
Korzyści płynące z tej cyrkularności są istotne szczególnie teraz, w bezprecedensowym 
okresie planowania znaczących redukcji gazów cieplarnianych i zapotrzebowania na surowce 
pierwotne i energię. 

 
 
 
 
 



Propozycja równoległa: 
Poziom 90% selektywnej zbiórki dla wszystkich opakowań na napoje oraz DRS 

 
Dowody są jasne i przekonujące: osiągnięcie 90% wskaźnika selektywnej zbiórki odpadów do 
recyklingu daje niezliczone korzyści w postaci zmniejszenia ilości odpadów, redukcję śladu 
węglowego i gwarancję wykładniczego wzrostu efektywności wykorzystania zasobów. W 
oparciu o te dowody: 

 
· Proponujemy wprowadzenie ogólnounijnego obowiązku 90% selektywnej zbiórki w celu 
recyklingu opakowań na napoje, w tym butelek plastikowych, puszek metalowych, butelek 
szklanych i innych pojemników na napoje nadających się do recyklingu. Wszystkie 
opakowania po napojach powinny być skutecznie i efektywnie ponownie wykorzystywane lub 
poddawane recyklingowi (na skalę przemysłową) w celu uzyskania surowców wtórnych, które 
można wykorzystać jako substytuty surowców pierwotnych w całej UE. Obowiązkowy poziom 
90 % zbiórki selektywnej zapewni wyższe wskaźniki recyklingu i zawartość opakowań z 
recyklingu w nowowytwarzanych opakowaniach, jeżeli będzie zawierał przepisy wymuszające 
zastosowania w obiegu zamkniętym (butelka w butelkę i puszka w puszkę). 

 
· Popieramy również przyjęcie systemu DRS dla opakowań po napojach z tworzyw sztucznych 

i puszek metalowych. Dla szkła, cyrkularność może być osiągnięta poprzez wysokie wyniki 
zbiórki selektywnej, znaczące poziomy zawartości recyklatu oraz wzrastające zastosowanie 
butelek wielorazowych. Przy spełnieniu ww. warunków, frakcja szklana może być wyłączona 
z systemu kaucyjnego w danym kraju. Decyzja o włączeniu szkła powinna być podjęta na 
poziomie krajowym z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. 
Ponadto, każdy nowy system DRS powinien być zbudowany w oparciu o szereg 
obowiązkowych minimalnych wymagań, aby zmaksymalizować jego wydajność i działanie. 
Istniejące systemy DRS o wskaźnikach zbiórki wynoszących 90% i więcej powinny mieć 
możliwość kontynuacji w obecnej konfiguracji, jeśli jest taka wola. 

 
Dlaczego poziom 90% zbiórki? 

 
Ten ambitny cel opiera się na wskaźnikach recyklingu osiągniętych w najlepszych w swojej 
klasie systemach DRS, które już istnieją w takich krajach jak Dania, Finlandia, Niemcy, 
Norwegia i Litwa. 

 
Ustanowienie poziomu 90% dla wszystkich opakowań na napoje sprawi, że każdy kraj 
wprowadzi efektywny system selektywnej zbiórki, skoncentrowany nie tylko na 
osiągnięciu celów i ograniczeniu ilości odpadów, ale także na ponownym wprowadzaniu 
materiałów w obiegu zamkniętym, zapobiegając w ten sposób powstawaniu odpadów i 
zastępując surowce pierwotne surowcami wtórnymi pochodzącymi z recyklingu. 

 
W sytuacji, gdy na każde 10 opakowań napojów wprowadzonych na rynek przypada dziewięć 
zebranych i przetworzanych z powrotem na nowe butelki lub puszki, z tego kolejne 90% jest 
zbieranych do recyklingu w obiegu zamkniętym i cykl ten trwa w nieskonczoność, możemy 
wielokrotnie wytwarzać nowe opakowania z tych zużytych. Istotne jest w tym kontekście 
zagwarantowanie dostępu do tych materiałów. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DRS zapewnia 90% selektywnej zbiórki i zamknięty obieg surowców. 
 

W większości krajów UE, DRS jest jedynym sposobem na przekroczenie 90% zbiórki 
opakowań po napojach. Systemy te konsekwentnie udowadniają swoją przewagę nad innymi 
formami zbiórki pod względem wskaźników recyklingu i jakości zbieranego materiału. 

 
W uznaniu tych korzyści, coraz więcej krajów angażuje się w przedsięwzięcia DRS, albo 
poprzez uchwalenie nowych przepisów wprowadzających system kaucyjny po raz pierwszy, 
albo poprzez zmianę istniejących przepisów w celu rozszerzenia zakresu. Tylko w tym roku 
nastąpiło rozszerzenie istniejących programów w Holandii i Niemczech oraz wprowadzenie 
nowych DRS na Słowacji (styczeń 2022), Łotwie (luty 2022) i Malcie (koniec 2022), a kilka 
innych krajów planuje wprowadzenie ich w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat, w tym 
Rumunia, Węgry, Republika Irlandii, Portugalia, Cypr, Grecja i Austria. 

 
Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów i coraz większą ilością firm 
zobowiązujących się do stosowania materiałów pochodzących z recyklingu w swoich 
produktach i opakowaniach, powstaje paradoks polegajacy na tym, iż nie ma wystarczającej 
ilości wysokiej jakości materiałów zbieranych i poddawanych recyklingowi, aby producenci 
napojów mogli sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. DRS oferuje rozwiązanie tego 
paradoksu poprzez zapewnienie czystego strumienia materiałów nadających się do recyklingu 
w obiegu zamkniętym, poprzez zbieranie i zarządzanie surowcami w sposób, który 
minimalizuje zanieczyszczenie i zapewnia wysoką jakość wyjściową. 

 
DRS umożliwia ponowne wykorzystanie 

 
Oprócz generowania wysokich wskaźników recyklingu, DRS może umożliwić uzyskanie 
większych ilości opakowań wielorazowych przeznaczonych do ponownego napełnienia, 
ponieważ ustanawia wspólną plaszczyznę sprzyjającą zwrotom przez konsumentów opakowań 
w celu recyklingu lub ponownego napełnienia. Jak pokazuje doświadczonie w wielu krajach, 
takich jak Niemcy, Estonia, Finlandia, Litwa i Holandia, infrastruktura zbiórki i inne funkcje DRS 
dla opakowań jednorazowych i wielorazowych mogą koegzystować. Jeśli takie rozwiazanie jest 
wykonalne, może wspierać zbieranie opakowań wielorazowych nadających się do ponownego 
napełnienia (określane przez Ellen MacArthur Foundation [1] jako "zwrot w biegu"), ponieważ 
konsumenci muszą zwracać oba rodzaje opakowań do tych samych punktów zbiórki. 

 
 

 
 

[1] Ponowne wykorzystanie - rewizja podejścia do opakowań | Udostępnione przez New Plastics 
Economy (thirdlight.com): https://emf. thirdlight. com/link/rzv910prtxn-tfiulo/@/#id=1 



DRS redukuje zaśmiecanie 
 

Kolejną kluczową korzyścią z DRS - i taką, której nie da się osiągnąć bez istnienia systemu 
kaucyjnego - jest redukcja zaśmiecania. Dostępnych jest wiele niezależnych badań 
przeprowadzonych w Europie, Ameryce i Australii, które zmierzyły wpływ DRS na poziom 
zaśmiecania. Wszystkie one wykazują znaczny spadek ilości śmieci w postaci opakowań po 
napojach po wprowadzeniu DRS. 

 
Nadszedł już czas 

 
Świat przeżywa kryzys klimatyczny, a nasze oceany są dławione przez odpady jednorazowego 
użytku. Opakowania na napoje kumulują energię, która może być maksymalnie zachowana 
poprzez recykling i ponowne wykorzystanie w obiegu zamkniętym. 

 
Teraz nadszedł czas, aby wdrożyć metody, które sprawdziły się w praktyce i są popierane 
przez przemysł, rządy i społeczeństwo. Cel zbiórki selektywnej na poziomie 90% oraz DRS to 
sprawdzone rozwiązania, które są korzystne nie tylko dla środowiska, ale także dla 
europejskiej gospodarki, zielonych miejsc pracy i bezpieczeństwa dostępu do surowców. 

 
Popieramy DRS, ponieważ w większości państw członkowskich nie ma innego sposobu na 
osiągnięcie 90%+ selektywnej zbiórki odpadów do recyklingu w krótkim czasie i z trwałymi 
rezultatami. Większość państw członkowskich UE już o tym wie, czego dowodem jest 18 
krajów, które są na dobrej drodze do wprowadzenia DRS przed 2025 rokiem. Poza 
osiągnięciem wysokiego poziomu recyklingu i maksymalnego obiegu zamkniętego, DRS 
może umożliwić większą skalę wykorzystania opakowań wielorazowych, w przypadku gdy 
ma to sens dla środowiska. 

 
Dowody są jasne i potwierdzają wielorakie korzyści płynące z osiągnięcia 90% poziomu 
zbiórki oraz DRS dla opakowań po napojach:  mniejsze ilości śmieci i odpadów, zmniejszone 
nakłady energetyczne na produkcję z surowców pierwotnych oraz wykładniczy wzrost 
wydajności wykorzystania zasobów. Komisja Europejska ma doskonałą okazję, aby 
wykazać się ambicją i być światowym liderem zmian wprowadzając obowiązek 90% zbiórki 
selektywnej i DRS dla opakowań na napoje. 
 
Dokument ten jest popierany przez wiele podmiotów reprezentujących organizacje pozarządowe, przemysł i 
społeczeństwo obywatelskie




