Recykling kartonów po napojach wciąż rośnie
Selektywne zbieranie wszystkich opakowań i zakaz kierowania ich na składowiska
w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
Nowoczesne, dostosowane do wymagań rynku, podejście przedsiębiorców i
konsumentów do problemu dbałości o środowisko nakazuje traktować odpady nie w kategorii
„śmieci” ale jako potencjalny surowiec do ponownego przetworzenia. Właściwa gospodarka
odpadami to zarówno wymóg wynikający z wielu ustaw i rozporządzeń ale również obowiązek
wobec Środowiska. Każde działanie w wyniku którego powstają odpady, powinno być
zaplanowane, zaprojektowane oraz potwierdzone odpowiednią decyzją administracyjną.
Zużyte kartony po mleku i sokach to bardzo wartościowy surowiec wtórny. W Polsce
przez wiele lat prowadzono zaledwie bardzo ograniczone działania w zakresie pozyskiwania i
recyklingu tego typu odpadów opakowaniowych. Dopiero w 2007 r. w wyniku inicjatywy
przemysłu mleczarskiego, napojowego i opakowaniowego, wspartej przez dostawców
kartonowego materiału opakowaniowego powstało Dobrowolne Porozumienie na rzecz
rozwoju systemu zbierania i recyklingu zużytych kartonów do płynnej żywności. Aby
zrealizować przyjęte założenia powstał Program REKARTON (lipiec 2007 r. - grudzień 2013
r.), którego celem były działania na rzecz rozwoju systemu selektywnej zbiórki oraz recyklingu
odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.
W tym okresie do recyklingu trafiło prawie 35 000 ton kartonów, zaś poziom recyklingu
znacząco wzrósł, osiągając w 2013 r. 12,5 proc.
Od 2014 r. w Polsce obowiązują nowe przepisy prawne. Regulują one między innymi
zasady odzysku i recyklingu kartoników do płynnej żywności. Realizacja ciążącego na
przedsiębiorcach obowiązku recyklingu kartonów jest prowadzona w ramach Dobrowolnych
Porozumień, które są zawierane pomiędzy jednostkami samorządu gospodarczego a
marszałkami województw.
Według danych branżowych w roku 2015 w Europie poddano recyklingowi 44%
kartonów po napojach. Odsetek ten odpowiada około 400.000 tonom lub 16 miliardom
kartonów poddanych recyklingowi w ponad 20 papierniach w całej Europie. Łączna stopa
odzysku (uwzględniająca recykling i odzysk energii) wyniosła zaś 74%.
Wciąż istnieją duże różnice pomiędzy osiągnięciami poszczególnych Państw Członkowskich
UE w dziedzinie recyklingu. W państwach skutecznie stosujących selektywną zbiórkę
odpadów, recyklingowi poddaje się aż do 70% kartonów po napojach.
Stowarzyszenie na rzecz Kartonów do Płynnej żywności i Środowiska (The Alliance for
Beverage Cartons and the Environment - ACE) informuje, że recycling kartonów po napojach
systematycznie rośnie. Recykling kartonów po mleku i sokach używanych w europejskich
gospodarstwach domowych można dalej rozwijać poprzez powszechne wprowadzenie
systemów selektywnego zbierania dla wszystkich opakowań i wprowadzenie zakazu

kierowania ich na składowiska odpadów. Prowadzone są intensywne prace nad rozwiązaniami
w dziedzinie recyklingu opakowań produkowanych w przeważającej mierze z surowców
odnawialnych, pozyskiwanych w odpowiedzialny sposób, które charakteryzują się przy tym
niską emisją gazów cieplarnianych. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań prawnych
stanowiłoby potrzebne zabezpieczenie dla inwestycji w infrastrukturę recyklingową.
Stopa recyklingu katonów po napojach w UE

Polskim partnerem stowarzyszenia ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment)
jest Fundacja ProKarton.
(Na podstawie komunikatu prasowego ProKarton z 18.10.2016)

