
 
 

Komunikat prasowy  
Bruksela, 9 września 2021 

Nota edytorska 

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia 
producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie 
nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.  
PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, 
Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, 
których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii, 
wynosi powyżej 90%. 
Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.  
Ponad 1,5 miliona ludzi pracujących w około 60 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje 
obroty o wartości powyżej 360 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, 
przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.  
Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org www.plasticsconverters.eu www.euromap.org 
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Europejscy producenci tworzyw sztucznych wzywają do określenia 
unijnego celu obowiązkowej zawartości recyklatu w opakowaniach  
z tworzyw na poziomie 30% do roku 2030.  
 
Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest wspierająca legislacja i współpraca  
z łańcuchem wartości.  
 
PlasticsEurope popiera cel zapobiegania i redukcji nadmiernych opakowań i odpadów 
opakowaniowych. Dlatego z otwartością przyjmujemy inicjatywę nowelizacji Dyrektywy  
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (ang. Packaging and Packaging Waste 
Directive, PPWD), kluczowego elementu unijnej legislacji dotyczącej przejścia branży tworzyw 
sztucznych do gospodarki obiegu zamkniętego. Europejscy producenci tworzyw sztucznych 
wyrażają swoje poparcie dla inicjatywy Komisji Europejskiej ustanowienia konkretnego 
poziomu obowiązkowej zawartości recyklatui w wyrobach opakowaniowych i już dziś wzywają 
do określenia tego celu na poziomie 30% dla wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do 
roku 2030. 
 
Firmy członkowskie PlasticsEurope już rozpoczęły prace na rzecz realizacji tego wyzwania 
inwestując miliardy euro w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w celu 
zwiększenia dostaw wysokiej jakości recyklatu z tworzyw sztucznych. Dla osiągniecia 
obowiązkowego celu 30% konieczne jest zwiększenie skali recyklingu chemicznego. Z tego 
względu nasze firmy członkowskie planują w skali europejskiej inwestycje w niezbędne 
technologie i infrastrukturę na poziomie 2,6 mld euro do roku 2025 i do 7,2 mld euro do roku 
2030.  
 
Dr Markus Steilemann, prezes PlasticsEurope i CEO w Covestro, ogłosił: “Świat musi uznać 
gospodarkę obiegu zamkniętego za element konieczny do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej, ochrony zasobów i środowiska. Wezwanie do określenia wiążącego celu dla 
zawartości recyklatu chemicznego w wyrobach opakowaniowych z tworzyw sztucznych 
wyraża nasze zaangażowanie w przyspieszenie przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego  
i pomoc w realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Działań GOZ.” 
 
Osiągnięcie poziomu 30% recyklatu w opakowaniach wymagać będzie nowego, systemowego 
myślenia, zmiany nawyków i nastawienia, produktów wyższej jakości, innowacji w zakresie 
ekoprojektowania, nowej infrastruktury i wielu innych czynników. Recyklat musi być 
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odzyskiwany ze wszystkich strumieni odpadów tworzyw sztucznych z wykorzystaniem 
dostępnych technologii recyklingu, w tym recyclingu mechanicznego i chemicznego, w oparciu 
o wiarygodne metody określania zawartości recyklatu wykorzystujące bilans masowy.ii  
 
Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca PlasticsEurope, skomentowała: “Potrzebujemy 
harmonijnej legislacji i polityki unijnej, które dadzą stabilność i zachętę do dalszych inwestycji 
w selektywną zbiórkę odpadów, sortowanie i infrastrukturę do recyklingu, włączając recykling 
chemiczny. Musimy w pełni wykorzystać siłę jednolitego rynku. Należy jednak pamiętać, że 
zmiany systemowe wymagają zgranej współpracy. Jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele 
jedynie pracując razem z instytucjami unijnymi i wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości.  
W warunkach współpracy i przy wsparciu legislacji za 10 lat nasza branża będzie w zupełnie 
innym miejscu niż jest obecnie.” 
 
Circular Plastics Alliance (CPA), inicjatywa Komisji Europejskiej, jest doskonałym przykładem 
takiej współpracy. Sojusz, którego liderem jest PlasticsEurope, skupia ponad 290 
interesariuszy w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest dostarczenie do 2025 roku 10 mln ton 
recyklatu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
i Zgodnie z definicją recyklingu opisaną w Dyrektywie PPWD art. 3(7). 

 
ii Zestaw reguł umożliwiający śledzenie recyklatu od procesu recyklingu do produktu końcowego.  
 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en

