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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0039/2019, którą złożył T.H. (Niemcy), w sprawie utrzymania 
oddzielnych zakrętek do butelek z tworzyw sztucznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się niektórym środkom zaproponowanym przez europejskie 
instytucje w celu zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. W szczególności 
składający petycję sprzeciwia się wprowadzeniu butelek z tworzyw sztucznych z 
przymocowanymi zakrętkami, ponieważ jest zdania, że takie podejście zmniejsza 
odpowiedzialność konsumentów, a jednocześnie ma negatywne skutki dla środowiska, 
ponieważ takie butelki nie będą już mogły być ponownie napełniane, a zatem zmarnują się. 
Składający petycję wzywa Komisję Europejską, aby zezwoliła na odstępstwa od tego środka w 
przypadku państw członkowskich, które posiadają systemy kaucji za butelki.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 5 kwietnia 2019 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu – dawny art. 216 ust. 6 
Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 15 października 2019 r.

Butelki z tworzyw sztucznych po napojach oraz ich zakrętki i wieczka to produkty, które na 
naszych plażach widujemy najczęściej. Zakrętki i wieczka można tam znaleźć dwukrotnie 
częściej niż butelki. Wymóg mocowania zakrętek do butelek niemal całkowicie wyeliminuje 
możliwość śmiecenia zakrętkami. 
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Jeśli chodzi o rolę systemów zwrotu kaucji, w art. 6 wniosku1 nie ma mowy o obowiązku ich 
ustanowienia – państwa mogą też zdecydować o wprowadzeniu systemu rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta w zakresie butelek z tworzyw sztucznych i podjęciu działań 
służących upowszechnianiu wiedzy. 

Komisja zdaje sobie sprawę, że w niektórych systemach zwrotu kaucji, w których osiąga się 
wysokie poziomy zbierania (do 90 %), ok. 90 % butelek jest zwracanych razem z zakrętkami. 
Oznacza to, że i tak wiele zakrętek nie jest zbieranych i może stać się odpadami. Wprowadzenie 
obowiązku przytwierdzonych zakrętek wyłącznie w odniesieniu do państw, które nie posiadają 
systemów kaucji za butelki oznaczałoby, że sektor ten miałby różne linie produkcji dla różnych 
krajów, co prawdopodobnie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Ponadto taki środek 
zostałby uznany za dyskryminujący i byłby sprzeczny z zasadą jednolitego rynku. Komisja jest 
świadoma, że ponieważ ostatecznie wzrośnie zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne, może 
dojść do nieznacznego zwiększenia emisji pierwotnych dwutlenku węgla (CO2). Jeśli jednak 
mówimy o oszczędnym gospodarowaniu zasobami, trzeba pamiętać, że obecnie zakrętki 
najczęściej stają się odpadami lub trafiają na składowiska bądź do spalarni. Zakrętki 
przymocowane do butelek nie będą stawały się odpadami, a materiał, z którego zostały 
wykonane, będzie mógł zostać ponownie zagospodarowany. Recykling zamocowanych 
zakrętek mógłby też oznaczać zmniejszenie emisji w porównaniu z emisjami wynikającymi z 
produkcji nowych zakrętek. 

Komisja ma świadomość, że wzrosną koszty produkcji. Jednak taki ostateczny wzrost emisji 
należy zestawić ze szkodami, jakie powodują odpady morskie, jeśli chodzi o koszty ich 
sprzątania i odławiania, szkodami w turystyce, żegludze, rybołówstwie i akwakulturze, a także 
oddziaływaniem na gatunki i ekosystemy oraz utratą wartościowych zasobów, które można by 
ponownie wprowadzić do gospodarki.

Niektóre przedsiębiorstwa stosują już mocowanie zakrętek do produktów i zdaniem Komisji 
sektor powinien podołać przystosowaniu się do zmian w ramach czasowych przewidzianych w 
art. 17 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/9042 (tj. do dnia 3 lipca 2024 r.). Przepisy dyrektywy nie 
stoją na przeszkodzie powtórnemu napełnianiu butelek. Zgodnie z art. 6 dyrektywy Komisja 
dąży do opracowania normy dotyczącej zamocowanych zakrętek, często kontaktując się w tym 
zakresie z zainteresowanymi stronami. W ramach uprawnień powierzonych jej w związku z 
pracami nad normą Komisja rozważa wprowadzenie wymogu, aby butelki z przymocowanymi 
zakrętkami były projektowane w sposób umożliwiający ich ponowne użycie.

Wniosek 

Komisja uznaje, że obawy składającego petycję zostały uwzględnione na etapie negocjacji i 
przyjęcia dyrektywy (UE) 2019/904. Podczas opracowywania przyszłej normy dotyczącej 
zamocowanych zakrętek Komisja również uwzględni zainteresowane strony.

1 COM(2018)0340 final.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia 
wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 
155 z 12.6.2019, s. 1–19.


