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Dyrektywy UE w norweskim porządku 
prawnym 

Królestwo Norwegii nie jest członkiem UE, lecz w umowie 
stowarzyszeniowej EOG zobowiązało się do wypełniania Dyrektyw UE w 
zakresie ochrony środowiska. Dotyczy to również pakietu GOZ oraz 
Dyrektywy nt. jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. 
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Dyrektywa nt. jednorazowych produktów z 
tworzyw sztucznych 

Artykuł 9 Dyrektywy nt. jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych przewiduje: 

Prowadzenie selektywnej zbiórki do celów recyklingu butelek na napoje o pojemności do trzech litrów, 

w tym ich zakrętek i wieczek tak, by:  

• nie później niż do 2025 r., ilość zebranych, stanowiących odpady produktów jednorazowego użytku  

z tworzyw sztucznych wymienionych w części F załącznika była wagowo równa 77% takich 

produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzonych do obrotu w danym roku;  

• nie później niż do 2029 r., ilość zebranych, stanowiących odpady produktów jednorazowego użytku  

z tworzyw sztucznych wymienionych w części F załącznika była wagowo równa 90% takich 

produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzonych do obrotu w danym roku. 

 

Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie mogą między innymi: 

a) ustanowić systemy zwrotu kaucji, lub  

b) ustanowić cele w zakresie selektywnej zbiórki w odniesieniu do odpowiednich systemów  

rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 
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SUPD - Dyrektywa nt. jednorazowych 
produktów z tworzyw sztucznych w 
Norwegii  

Eksperci są zgodni: 

• Jedyną możliwością uzyskania poziomów zbiórki przewidzianych w Art. 9 SUPD jest wprowadzenie 
systemów kaucyjnych. 

• Norwegia ma system kaucyjny od 1999 r. i obejmuje on butelki z tworzyw sztucznych oraz puszki. 

• W połowie lat 90, w związku ze zwiększającą się ilością jednorazowych butelek, rząd w obawie przez 
dużym zaśmieceniem, wprowadził opłatę za każdą niezebraną sztukę opakowania (do 95%).  

• Producenci i importerzy sami zdecydowali, że systemem, który zagwarantuje im wysokie poziomy 
zbiórki, a tym samym uniknięcie kary finansowej, będzie stosowany już wtedy w Szwecji system 
kaucyjny. 
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System kaucyjny w Norwegii - organizacja 
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• Norwegia liczy 5,5 miliona mieszkańców 

• 11 300 punktów ręcznego zwrotu (6% opakowań z małych sklepów i on-line) 

• 3 700 punktów wyposażonych w recyklomaty (zbierają 94% opakowań) 

• 35 stacji przeładunkowych 

• 3 centra logistyczne (poziom inwestycji 4 mln EUR)  

 

• Koszty inwestycyjne operatora na starcie wynosił 500 000 EUR (rok 1999) 

• Recyklomaty zostały zakupione przez jednostki handlowe w ramach tzw. opłaty RHF 

(manipulacyjnej). 

• Małe i średniopowierzchniowe sklepy nie korzystają z recyklomatów.  
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System kaucyjny w Norwegii - organizacja 

• Norweski system kaucyjny jest bardzo podobny do modelu przyjętego w większości krajów europejskich 
stosujących kaucje: 

 zarządzany jest bezpośrednio przez wprowadzających napoje oraz handlowców 

 opiera się na punktach zbiórki w jednostkach handlowych, przy czym w Norwegii wszystkie jednostki handlowe są 
zobowiązane do przyjmowania opakowań po napojach: małe sklepy prowadzą zbiórkę ręczną, duże sklepy  maja zbiórką 
zautomatyzowaną 

 sprawozdania nt. wprowadzanych oraz raporty nt. zebranych opakowań opierają się na kodach kreskowych 

 
• W odróżnieniu od większości krajów  
stosujących kaucję, system norweski  
jest fakultatywny, ale podlega ścisłym 
przepisom regulującym kaucję 

 

 



System kaucyjny w Norwegii - opłaty 
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Żródło: INFINITUM 

Producenci i importerzy wprowadzający opakowania aluminiowe otrzymują zwrot 
0,08 NOK za puszkę, a za butelkę PET płacą 0,10 NOK 
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W 2019 r. na rynek norweski wprowadzono  
1 300 000 000 butelek i puszek.  
W systemie kaucyjnym zebrano 89,7% butelek PET oraz 90% 
puszek aluminiowych, uzyskując tym samym wysokiej jakości 
i czysty surowiec.  
Do procesów recyklingu przekazano 22 400 ton PET oraz 9 
300 ton aluminium. 
 
W porównaniu ze zbiórką z gospodarstw domowych, system 
kaucyjny dla opakowań po napojach oznacza mniejszy ślad 
węglowy. 
 
Dzięki odpowiedniej strategii ekoprojektowania, do systemu 
dopuszczane są wyłącznie takie opakowania, które można 
poddać wysokiej jakości recyklingowi materiałowemu z 
przeznaczeniem do sektora food grade  



Przygotowanie infrastruktury do pozyskania 
recyklatu PET 

• Dyrektywa SUPD – nt. jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych  

• Do 2025 r., butelki na napoje muszą być wykonane w 25% z PET pochodzącego z recyklingu, a w 
2030 r. – w 30% z tworzyw sztucznych wszystkich rodzajów pochodzących z recyklingu. 

• Norweski operator systemu kaucyjnego zainwestował w 2019 r. w budowę hali przemysłowej, którą 
udostępnił recyklerowi PET. recykler zakupił linię do przetwarzania butelek i gwarantuje producentom 
uczestniczącym w systemie kaucyjnym prawo pierwokupu recyklatu. 

• INFINITUM jest gwarantem 80% recyklatu PET na rynku norweskim. 
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Rozszerzona odpowiedzialność 
producentów w Norwegii 

 

Opakowania po napojach objęte 
systemem kaucyjnym 

 

• Organizacja odzysku: INFINITUM 

 

• Osobny system zbiórki organizowany 
przez INFINITUM w jednostkach 
handlowych 
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Inne opakowania 

 

• Organizacja odzysku: GREEN DOT NORWAY 

 
 Norsk Returkartong AS – opakowania 

kartonowe 
 Plastretur AS – opakowania z tworzyw 
 Norsk Resy AS – opakowania papierowe 
 Sirkel Glass AS – opakowania ze szkła 
 Nork Metallgjenvining AS – opakowania 

z metali 
 
Zbiórkę prowadzą gminy, a organizacje odzysku 
dopłacają do kosztów zbiórki 
 
 
 

 

 



Wymagania w zakresie ROP 

Wymagania dla organizacji odzysku w Norwegii: 

• Gwarancja odbioru odpadów na terenie całego kraju  

• Gwarancja regularnych odbiorów  

• Gwarancja odbioru w zakresie wszystkich rodzajów opakowań, na które organizacja otrzymała 
zezwolenie 

• Obowiązek składania rocznych sprawozdań nt. poziomów recyklingu materiałowego osobno dla 
opakowań z sektora gospodarstw domowych i osobno dla odpadów komercyjnych 

• Obowiązek działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów 
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Najnowsze trendy w wydzielaniu opakowań 
z tworzyw sztucznych - Norwegia 

Z pakietu GOZ: 

Cele dotyczące recyklingu odpadów opakowaniowych do 2025 r. / 2030 r.: tworzywa 
sztuczne 50%/55%; aluminium 50%/60%; stal 70%/80%; szkło 70%/75%; papier i karton 
75%/85%.  

Nowy sposób obliczania poziomów recyklingu, przenoszący punkt pomiaru na masę 
odpadów na wejściu do zakładu recyklingu końcowego – po zakończeniu całości 
sortowania. Zanieczyszczenia i straty należy odjąć od masy odpadów zgłaszanych jako 
przeznaczone do recyklingu.  
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Najnowsze trendy w wydzielaniu opakowań 
z tworzyw sztucznych - Norwegia 

50% mieszkańców Norwegii objętych jest systemem sortowania centralnego dla tworzyw i odpadów 
resztkowych. Mieszkańcy ci nie muszą sortować opakowań z tworzyw w swoich gospodarstwach. 
Wydzielanie odbywa się w sortowniach gminnych, ponieważ one gwarantują wypełnienie poziomów 
recyklingu. 

Sortownie centralne już dziś mogą wydzielić 90% opakowań z tworzyw, ale nie wszystkie – ze względu 
na nieprawidłową specyfikację – nadają się do recyklingu. 

We wspomnianych sortowniach wydziela się  65% materiału wsadowego z opakowań plastykowych 
zbywalnych aktualnie na rynku. 
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System 
wielopojemnikowy 

Sortowanie 
centralne 

GOZ  
2025/2030 

Odpady spożywcze 70 70 

Papier 88 93 75/85 

Tworzywa 40 65 55/55 

Szkło 85 85 75/85 

Metale 80 95 75/85 

Tekstylia 70 70 



Sortownie IVAR i ROAF – najnowocześniejsze 
obiekty gospodarki odpadami na świecie 
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ROAF - sortowania centralna 

Na bazie materiału wsadowego złożonego z 
zielonych worków z frakcją odpadów spożywczych 
oraz worków ze zmieszaną frakcją odpadów 
resztkowych i opakowań z tworzyw 

Linie technologiczne IVAR: 

• sortownia papieru z selektywnej zbiorki (14 
ton/godz.)  

• sortownia odpadów zmieszanych 40 ton/godz. 
do odzysku tworzyw sztucznych, metali oraz 
pozostałego papieru (z linią do tworzyw o 
przepustowości 8.000 ton)  

• 3. Linia do mycia i mielenia tworzyw: 2 ton/godz. 
dla folii oraz 5 ton/godz. dla frakcji HDPE i pe 



Kaucja a systemy gminne 

Związek międzygminny ROAF, z najnowocześniejsza sortownia na świecie, zachęca swoich mieszkańców, 
aby zanosili objęte kaucja odpady opakowaniowe po napojach do punktów zbiorki w jednostkach 
handlowych. 

Puste opakowania po napojach w odpadach resztkowych to duży koszt logistyczny dla Związku, który 
szacuje, ze rocznie wywozi objętość 40000 pojemników.  

Wydzielone na sortowni butelki PET nie mogą zostać sprzedane do recyklingu food grade ze względu na 
kontakt z innymi odpadami (Dyrektywa WE). Frakcja PET sprzedawana jest do produkcji włókien. 
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https://www.roaf.no/aktuelt/alt-avfall-skal-sorteres/ 
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