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Sposobem zbiórki opakowań po napojach jest system kaucyjny.
Konsumenci mają możliwość zapakowania żywności i napojów 

W związku z tym PSZW postuluje, by w transpozycji dyrektywy do polskiego
porządku prawnego uwzględnić następujące rekomendacje w zakresie
strategii redukcji negatywnego wpływu ww. opakowań:

        na wynos do własnych pojemników i kubków.

Dyrektywa SUP, 
czyli mniej plastiku

KAUCJA SPOSOBEM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PO NAPOJACH

W tekście dyrektywy znajduje się odwołanie do systemów kaucyjnych w kontekście
zwiększonych poziomów zbiórki dla opakowań po napojach. W związku z tym 
w transpozycji art. 9 niezbędny jest zapis określający, że sposobem zbiórki opakowań 
po napojach jest system kaucyjny.
Dyrektywa Single Use Plastics (w skrócie SUP) wprowadza od 2025 roku obowiązkowy poziom
recyklingu butelek PET: 77% do 2025 r. oraz 90% do 2029 r. Dodatkowo od 2025 r. butelki PET
muszą zawierać co najmniej 25% recyklatu pochodzącego ze zużytych butelek.

Kaucja to jedyne narzędzie, 
które w polskich warunkach pozwoli
na osiągnięcie tych celów, poprzez
zwiększenie ilości zbieranych 
i recyklingowanych butelek PET.
Dzięki systemowi kaucyjnemu
butelki staną się bardziej
wartościowe, co zachęci
konsumentów do ich oddawania 
do punktów zbiórki zamiast
wyrzucania. 

Implementacja dyrektywy SUP w Polsce w oparciu 
o system kaucyjny na opakowania po napojach
byłaby zgodna z jej założeniami. System ten
wprowadza bowiem skuteczne mechanizmy
zachęcające do zbierania i recyklingu opakowań 
po napojach, które są jednym z głównych źródeł
odpadów plastikowych. Przykłady innych krajów,
takich jak: Litwa, Estonia czy Norwegia, pokazują, 
że ten system prowadzi do wysokiego poziomu
zbierania i recyklingu butelek PET, a tym samym
umożliwia osiągnięcie wymaganych poziomów
recyklingu określonych w dyrektywie SUP.

System kaucyjny na opakowania po napojach pozwoli zmniejszyć zależność polskiego
przemysłu od dostaw węglowodorów, co w obecnej sytuacji geopolitycznej wydaje się
kluczowe. Jednocześnie przy wysokiej wydajności zbiórki, na poziomie 90%, zapewni zebranie
216 tys. ton butelek PET rocznie, z których będzie można uzyskać ok. 194 tys. ton rPET, który
zostanie użyty jako substrat do produkcji nowych opakowań.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019L0904&from=EN


   Zachęci konsumentów do dbania o środowisko, a jednocześnie promuje świadome   
 wybory konsumenckie.
   Sprawi, że klienci, którzy są świadomi wpływu swojego postępowania na środowisko,
będą chętniej wybierać sklepy, które umożliwiają korzystanie z własnych opakowań. 
    Pozytywnie wpłynie na wizerunek i popularność sklepów, które stosują taką politykę,
zwłaszcza wśród konsumentów, którzy są coraz bardziej zainteresowani kwestiami
ekologicznymi. 

Zapewnienie konsumentom możliwości korzystania z własnych wielorazowych opakowań 
na gotowe potrawy lub napoje jest niezwykle istotne.

Taki zapis wpisuje się w ideę tzw. ekonomii obiegu zamkniętego, której celem jest
ograniczenie ilości odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie już istniejących zasobów.
Jeśli klienci będą mieli możliwość korzystania z własnych wielorazowych opakowań,
zmniejszy się ilość jednorazowych opakowań, które są głównym źródłem odpadów 
z tworzyw sztucznych. Ustawowe zapewnienie takiego rozwiązania:

1.

2.

3.

Kluczową zmianą jest podniesienie stawek
opłat za jednorazowe opakowania 
z tworzywa sztucznego z 20 gr za jeden
kubek na napoje i 25 gr za jeden pojemnik 
na żywność do 70 gr za sztukę opakowania. 

W Polsce istnieją już opłaty za
jednorazowe torebki, jednak ich
wysokość wynosi zaledwie od 20 do 50
groszy za sztukę, co okazuje się
niewystarczające, aby zniechęcić ludzi
do używania jednorazowych opakowań. 

Podwyższenie stawek opłat do 70 gr za sztukę opakowania byłoby bardziej odczuwalne
dla konsumenta przez co wpływałoby na postawy konsumenckie i zachęcało do używania
wielorazowych alternatyw. Planowana wysokość opłat za jednorazowe opakowania jest
zbyt niska i nie stanowi wystarczającej zachęty do zmiany zachowań konsumenckich.

W transpozycji art. 4 omawiającego zagadnienie jednorazowych
opakowań do żywności i napojów na wynos istotne jest 
wprowadzenie zapisu umożliwiającego konsumentom korzystanie 
z własnych opakowań do żywności i napojów na wynos.

KAUCJA WRACA Z WŁASNYM KUBKIEM

KONSUMENCI MOGĄ KORZYSTAĆ 
Z WŁASNYCH OPAKOWAŃ I KUBKÓW

https://kaucyjny.pl/
https://zero-waste.pl/z-wlasnym-kubkiem/


O co chodzi 
w DYREKTYWIE SUP?
Polska jest jednym z ostatnich krajów wdrażających
dyrektywę SUP.
Celem dyrektywy jest redukcja negatywnego wpływu
jednorazowych przedmiotów i opakowań wykonanych 
z tworzyw sztucznych.

Art 4 redukcja jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych do żywności
na wynos oraz do napojów
Tu kraje mają dowolność w wyborze mechanizmów. Polska wybrała opłatę
demotywującą. Ważne jest również, by konsumenci mieli możliwość zakupu żywności 
i napojów na wynos we własnych opakowaniach i kubkach. 

Art 5 zakazy
Zapisy artykułu nie podlegają dowolności – zakazy należy wdrożyć bezpośrednio.

Art 6 minimalna zawartość recyklatu w butelkach
Artykuł do bezpośredniego wdrożenia, z zaznaczeniem, że uzyskanie 80% recyklatu
jest możliwe tylko przy wyborze systemu kaucyjnego jako sposobu zbiórki opakowań
po napojach.

Art 8 wzmocniony ROP
Więcej opakowań i produktów jest objętych rozszerzoną odpowiedzialnością
producentów. Przepisy tego artykułu muszą zostać bezpośrednio wdrożone.

Art 9 poziomy zbiórki na opakowania po napojach
Poziomy 77% do 2025 r. i 90% do 2029 r. należy wdrożyć bezpośrednio.
W polskiej transpozycji brakuje odniesienia do systemu kaucyjnego jako do sposobu
zbiórki opakowań po napojach.

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY DYREKTYWY TO:
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