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(Nasza droga w kierunku obiegowości opakowań)



Do 2025 r. tylko 
opakowania nadające się 

do recyklingu lub 
wielokrotnego użytku 

 

90% zbieranych 
butelek do 2025 r. 

Co najmniej 50% 
wykorzystania rPET 
do 2030 r. (30% do 

2025 r.) 

Nasza droga w kierunku obiegowości opakowań 
Wraz z przyjęciem Zielonego Ładu i strategii "Farm to Fork" UE postawiła sobie ambicję stania się 
pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla i światowym liderem w 
zakresie zrównoważonej produkcji żywności. 

 
NMWE chce być partnerem w osiąganiu tych ambicji UE, przy czym obiegowość i zrównoważony rozwój 
opakowań jest kluczowym elementem podróży w kierunku dekarbonizacji. 

 
Z zadowoleniem przyjmujemy obecną rewizję unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych (PPWD) i widzimy w niej szansę na towarzyszenie wysiłkom naszej branży w realizacji jej 
zobowiązań i celów dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku (SUPD). 

 
 

 Nasze cele  
 

 
 
 

 Czynniki sprzyjające  
 

1. Zbiórka 

Minimalne 
wymagania DRS 

2. 2. Recykling 

Dostęp do 
uczciwej kwoty 

rPET 
 
 
 
 

3. Proces decyzyjny 

Naukowe oceny wpływu 

4. 4. Polityka 

Ochrona rynku wewnętrznego, 
długotrwała widoczność dla branży 



 
 
 
 

1 EPR to podejście polityczne, w ramach którego producenci ponoszą znaczną odpowiedzialność - finansową i/lub fizyczną - za przetwarzanie lub 
usuwanie produktów pokonsumenckich. EPR jest obowiązkowa w kontekście dyrektyw WEEE, o bateriach i ELV. 

2 DRS to system, w którym konsumenci kupując produkt wpłacają dodatkową kwotę pieniędzy (kaucję), która zostanie zwrócona po oddaniu 
opakowania lub produktu do punktu zbiórki. 

3 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_PackedWater_FinalPEFCR_2018-04-23_V1.pdf 
4 https://www.epbp.org/ 
5 W 2020 r. ponad 90% sprzedanych butelek szklanych nadawało się do ponownego napełnienia, podczas gdy butelki PET są raczej jednorazowego 

użytku (4,5%). Dane te różnią się znacznie w zależności od kraju, przy czym większość butelek PET nadających się do ponownego napełniania 
znajdujących się obecnie na rynku UE pochodzi z Niemiec (Źródło: GlobalData). 

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0054&from=EN 

Projekt 
Do 2025 r. tylko opakowania nadające się do 
recyklingu lub wielokrotnego użytku 
(wielokrotnego napełniania) 

Wprowadzenie  
Opakowanie odgrywa kluczową rolę w ochronie 
produktów i zapobieganiu marnotrawstwu żywności. 
Dzięki temu naturalna woda mineralna i źródlana dociera 
do konsumentów z zachowanymi w pełni naturalnymi 
właściwościami. 

 
Nasi członkowie używają materiałów opakowaniowych 
nadających się do recyklingu, zarówno jednorazowych, jak i 
wielokrotnego użytku. Od dziesięcioleci aktywnie wspierają 
oni odzyskiwanie swoich opakowań poprzez systemy 
rozszerzonej odpowiedzialności producentów (EPR)1 lub 
systemy zwrotu kaucji (DRS)2. Ponadto, członkowie NMWE 
stale inwestują zarówno w rozwiązania eko-projektowe, 
jak i lekkie, a także w zwiększanie ilości przetworzonego 
PET (rPET) w nowych butelkach. Poza tym nasi członkowie 
stale wprowadzają innowacje w zakresie materiałów 
opakowaniowych i nowych modeli dostaw. 
Dzisiaj można zapakować 1,5 litra naturalnej wody 
mineralnej przy użyciu zaledwie 20 gr PET. 

 
NMWE popiera cel Komisji Europejskiej, jakim jest 
wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez udostępnienie 
im wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat 
ekologiczności produktów. W kwietniu 2018 r. sektor ten 
uczestniczył w pracach Komisji nad zasadami kategorii 
śladu ekologicznego produktu (PEFCR) dla produktów 
spożywczych i nieżywnościowych, które doprowadziły do 
zatwierdzenia Produktowych zasad kategoryzowania dla 
wody pakowanej3. Te szczegółowe zasady umożliwiają 
producentom naturalnej wody mineralnej i źródlanej 
ocenę ich działalności środowiskowej w oparciu o 
jakościową ocenę cyklu życia. 

 
NMWE jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania Komisji 
Europejskiej w zakresie odpowiedzialnego biznesu 
spożywczego i praktyk marketingowych, w ramach którego 
podjęła konkretne zobowiązania dotyczące zawartości 
surowców wtórnych, neutralności węglowej, 
bioróżnorodności i wykorzystania wody. 

 
Jeśli chodzi o opakowania, nasz sektor chce być nadal 
wiodącą siłą w zamykaniu pętli i osiąganiu prawdziwej 
obiegowości w ciągu najbliższych 10 lat. 

 
Dzięki odpowiednim środkom polityki, we 
współpracy z naszymi partnerami w łańcuchu 

gospodarki odpadami, producenci naturalnej wody 
mineralnej i źródlanej są pewni, że mogą nadać 
wszystkim swoim opakowaniom na napoje życie w obiegu 
zamkniętym, zmniejszając w ten sposób zużycie rzadkich 
surowców, maksymalizując efektywność wykorzystania 
zasobów i unikając zaśmiecania. 

 
 
 

 
Nasi członkowie zobowiązują się, że wszystkie ich 
opakowania będą nadawać się do recyklingu i zwiększą 
ofertę butelek nadających się do ponownego napełnienia. 

 
Gdzie jesteśmy: butelki nadające się do recyklingu i 
lekkie oraz dążenie do tego, by robić to jeszcze lepiej! 
Zrównoważony rozwój w branży opakowań od 
dziesięcioleci jest w centrum działań naszych członków. 
Stosują materiały 
opakowaniowe w pełni nadające się do recyklingu: butelki 
szklane i PET, zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego 
użytku, oraz puszki aluminiowe. 

 
NMWE jest współzałożycielem Europejskiej Platformy 
Butelek PET (EPBP)4 , która wydała wytyczne dotyczące 
projektowania z myślą o recyklingu i ocenia możliwość 
recyklingu komponentów opakowań dostawców. 

 
Nasi członkowie chcą nadal obniżać swój ślad 
opakowaniowy poprzez innowacyjne rozwiązania i są 
gotowi zwiększyć swoją ofertę opakowań wielokrotnego 
napełniania5 tam, gdzie ma to sens z punktu widzenia 
ochrony środowiska. Jednakże, aby zachować ich 
integralność od źródła do konsumenta, do naturalnych wód 
mineralnych mają zastosowanie określone obowiązkowe 
wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, jakości i 
marketingu6 (takie jak butelkowanie u źródła), co sprawia, 
że niektóre opcje napełniania nie są prawnie dozwolone. 
Systemy napełniania wiążą się również ze znacznymi 
inwestycjami w celu stworzenia wymaganej logistyki. 

 
NMWE jest głęboko przekonane, że ekologicznie i 
ekonomicznie zrównoważone rozwiązanie leży w 
obiegowości opakowań, którą można osiągnąć zarówno 
poprzez pełny recykling napojów (tzn. recykling typu 
bottle-to-bottle), jak i 

http://www.epbp.org/
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_PackedWater_FinalPEFCR_2018-04-23_V1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_PackedWater_FinalPEFCR_2018-04-23_V1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_PackedWater_FinalPEFCR_2018-04-23_V1.pdf
https://www.epbp.org/
https://www.epbp.org/
https://www.epbp.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0054&from=EN


Recykling 

50% rPET w nowych butelkach do 2030 
roku (i 30% rPET do 2025 roku)! 

opakowania wielokrotnego napełniania. Jesteśmy 
zdeterminowani, aby nadać naszym butelkom na napoje 
prawdziwie obiegowe życie poprzez ich ponowne 
wykorzystanie, jak również recykling w zamkniętej pętli, 
aby ponownie wykorzystać oryginalny materiał w nowych 
butelkach wiele razy. 

 

 
 

Państwa członkowskie, w których funkcjonuje DRS, 
osiągają już 90-procentowy lub wyższy wskaźnik 
zbiórki butelek PET po napojach i nie odnotowują 
żadnych śmieci. Jak ostatnio pokazała Litwa8 , tam, 
gdzie funkcjonuje skuteczny system DRS, można w 
bardzo krótkim czasie osiągnąć, a nawet przewyższyć 
cele zbiórki SUPD. 

 
Systemy zwrotu kaucji dostarczają również wysokiej 
jakości surowce wtórne, nadające się do kontaktu z 
żywnością, poprzez jeden czysty strumień zbiórki, co 
znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na pierwotne 
tworzywa sztuczne. 

 
NMWE popiera obowiązkowe DRS w całej Europie we 
wszystkich krajach, które nie są na dobrej drodze do 
osiągnięcia obiegowości opakowań. 

 
Pomimo istotnej roli, jaką systemy zwrotu depozytów 
odgrywają w realizacji celów SUPD, nie istnieją żadne ramy 
prawne UE dla DRS. Dlatego NMWE opracowało w czerwcu 
2020 r. kluczowe czynniki sukcesu/minimalne wymagania9 
dla stworzenia efektywnych nowych systemów zwrotu 
kaucji za opakowania na napoje. 

 
 
 
 

 
Obiegowość zaczyna się od zbierania. Dążymy do 
osiągnięcia 90% zbiórki do recyklingu naszych opakowań! 

 
Gdzie jesteśmy dzisiaj? Większość państw członkowskich 
pozostaje w tyle 
Badanie z 2020 r. przeprowadzone przez EUNOMIA7 na 
zlecenie NMWE (dawniej EFBW), pokazuje, że w 2019 r. w 
UE średnio 52% wprowadzonego na rynek PET zostało 
zebrane do recyklingu. Ta średnia jest niższa od 90% 
wskaźnika zbiórki, który NMWE wyznaczyło sobie jako cel 
na rok 2025, a nawet od 77% celu określonego w 
dyrektywie w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego 
użytku (SUPD) na ten sam rok. Raport sugeruje, że bez 
radykalnych zmian większość państw członkowskich nie 
osiągnie celów SUPD w zakresie zbiórki butelek PET po 
napojach. 

 
Droga naprzód - Efektywne Systemy Zwrotu Kaucji 
(DRS) 
Systemy zwrotu kaucji (Deposit Refund Systems - DRS) 
są częścią rozwiązania mającego na celu znaczne 
zwiększenie zbiórki opakowań po napojach, 
przyczyniając się tym samym do gospodarki obiegowej 
UE. Raport EUNOMIA podkreśla, że wszystkie 

 
 

Na zbiórce szkła, mimo że nie ma przepisów prawnych jak 
w przypadku PET, NMWE przyłączyło się do 
ogólnoeuropejskiej pla�ormy działania Close-the-Glass-
Loop10 w celu zwiększenia poziomu zbiórki szkła do 
recyklingu do 90% do roku 2030. 

 
Naszym celem jest osiągnięcie do 2030 roku 90% zbiórki do 
recyklingu zarówno szkła, jak i PET. Dla naszych członków 
ich materiały opakowaniowe są cennymi zasobami, a nie 
odpadami. 

 
 

 

 

 
7 h�ps://naturalmineralwaterseurope.org/wp-content/uploads/2022/03/PET-Market-in-Europe_State-of-Play_Eunomia-2020-v2.pdf 
8 Litwa wprowadziła DRS dla napojów w lutym 2016 r. Do końca 2017 roku wskaźnik zwrotu pojemników na napoje wynosił 91,9% wszystkich pojemników 

na napoje wprowadzonych na rynek. Czytaj więcej: h�ps://www.relooppla�orm.org/wp-content/uploads/2020/07/Deposit-return-system-DRS-in-
Lithuania-2020-06-17.pdf. 

9 h�ps://naturalmineralwaterseurope.org/wp-content/uploads/2022/03/EFBW-posi�on-paper-on-DRS-key-success-factors-08-06-20-rev-final.pdf      
10 h�ps://closetheglassloop.eu/ 

Wzywamy Komisję do zdefiniowania każdej 
nowej opcji politycznej dotyczącej ponownego 
użycia (napełnienia) na podstawie solidnej 
analizy naukowej i rzetelnej oceny wpływu, z 
uwzględnieniem ograniczeń biznesowych i 
akceptacji konsumentów. Takie środki powinny 
mieć sens z punktu widzenia ochrony środowiska, a 
wynikające z nich obciążenie dla przemysłu powinno 
być proporcjonalne do uzyskanych korzyści. 

 
Wzywamy również Komisję do zapewnienia 
niezbędnej przejrzystości, ponieważ nasi członkowie 
są egzystencjalnie uzależnieni od niezawodnych, 
długoterminowych politycznych warunków 
ramowych. 

Zbiórka 

90% butelek szklanych i PET zebranych do 
recyklingu - Żadne butelki nie stają się śmieciami! Wzywamy Komisję do uznania roli DRS w 

zrewidowanej dyrektywie w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych (PPWD) oraz do 
zaproponowania minimalnych wymagań 
dotyczących tworzenia DRS. 



Gdzie jesteśmy dzisiaj - Nasze ambicje spotykają się z 
kwestiami dostępności 
W 2020 roku butelki PET przeznaczone do kontaktu z 
żywnością stanowiły 27% całego przetworzonego PET 
używanego na rynku UE. Według 
raportu EUNOMIA11, butelki na napoje zawierają średnio 
17% PET pochodzącego z recyklingu. Producenci 
naturalnych wód mineralnych i źródlanych chcą 
systematycznie zwiększać udział rPET w nowych 
butelkach i przekroczyć cel SUPD (30% do 2030 r.). 

 
Jednak z powodu wielu atrybutów PET (wysoka zdolność 
do recyklingu, przydatność do kontaktu z żywnością itp.), 
rPET pochodzący z butelek po napojach jest poszukiwany 
przez wiele sektorów nieżywnościowych, przy czym 
włókna stanowią 24% zapotrzebowania na rPET. Oznacza 
to, że materiał w pełni nadający się do recyklingu jest 
wycofywany z łańcucha napojów i wykorzystywany w 
innych zastosowaniach. Można to uznać za downcycling, 
ponieważ materiał nie zostanie ponownie wykorzystany 
do tego samego celu - w ten sposób pośrednio zwiększa 
się zapotrzebowanie na pierwotne tworzywa sztuczne 
dla przemysłu napojów. 

 
Sytuacja ta ogranicza rozlewniom dostęp do ich 
materiałów z recyklingu, podczas gdy są one jedynymi, 
których obowiązują obecnie unijne cele w zakresie 
wykorzystania rPET. 

 
Droga naprzód - dostęp przemysłu do sprawiedliwego 
kontyngentu swoich materiałów z recyklingu 
Aby spełnić swoje prawne zobowiązania i obietnice, 
producenci naturalnych wód mineralnych i źródlanych 
potrzebują stałych dostaw wysokiej jakości materiałów z 
recyklingu, przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

 
Należy stworzyć mechanizmy, dzięki którym rozlewnie 
napojów będą miały priorytetowy dostęp do 
sprawiedliwego kontyngentu materiału pochodzącego 
z recyklingu ich butelek. Jest to szczególnie ważne dla 
MŚP. Niektóre przepisy już ułatwiają rozlewniom 
dostęp do ich materiałów z recyklingu. 

 
11 „Rynek PET w Europie. Stan na 2022 r. Produkcja, zbiórka i recykling”. Czytaj więcej: 

https://naturalmineralwaterseurope.org/wp-content/uploads/2022/01/Eunomia_-PET-market-in-Europe-2022.pdf. 

Wzywamy Komisję do skorzystania z okazji, jaką 
jest rewizja dyrektywy PPWD, aby przyznać 
rozlewniom napojów priorytetowy dostęp do 
sprawiedliwego kontyngentu ich 
przetworzonego PET. 
Wzywamy Komisję do przedstawienia definicji 

opakowania ekologicznego. 

Nasza droga do zrównoważonego 
rozwoju: Wspólny wysiłek! 

W NMWE reprezentowanych jest ponad 550 
producentów naturalnej wody mineralnej i 
źródlanej z całej Europy. Większość z nich to MŚP 
zlokalizowane na obszarach wiejskich, 
zapewniające miejsca pracy na wsi, zachowujące 
silny związek ze swoim lokalnym „terytorium”. 

 
Ambicją naszej branży jest, i zawsze było, stworzenie 
podstaw zrównoważonych systemów żywnościowych 
poprzez dostarczanie najbardziej zrównoważonych 
opakowań. Używamy wyłącznie materiałów w pełni 
nadających się do recyklingu i jesteśmy 
zdeterminowani, aby nadać naszym opakowaniom na 
napoje prawdziwie obiegowy żywot poprzez ich 
recykling w obiegu zamkniętym i wielokrotne 
wykorzystanie. 

 
NMWE nie jest osamotnione w swojej podróży w 
kierunku obiegowości. Dzięki silnemu partnerstwu ze 
wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości i 
odpowiednim warunkom politycznym możemy 
zapewnić, że nasza wizja stanie się rzeczywistością, a 
opakowania, z których korzystamy, będą miały 
pozytywną i ekologiczną przyszłość. 

https://naturalmineralwaterseurope.org/wp-content/uploads/2022/01/Eunomia_-PET-market-in-Europe-2022.pdf
https://naturalmineralwaterseurope.org/members/
https://naturalmineralwaterseurope.org/members/
https://naturalmineralwaterseurope.org/members/


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natural Mineral Waters Europe 

Place des Barricades 1 1000 
Bruksela, Belgia Tel: + 32 
(0)2 880 20 30 
Fax: + 32 (0)2 880 20 35 

 
E-mail: info@nmwe.org 
www.nmwe.org 
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http://www.nmwe.org/
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