
Predstavuje príspevok 
nášho odvetvia k odvážnym 
cieľom EÚ a vyzýva na 
prijatie opatrení v oblasti 
udržateľnosti obalov

Prispieva k 
vytvoreniu 
cirkulárneho 
modelu pre plastové 
obaly

Nápojové obaly sú už 
dnes najviac 
zbieraným obalovým 
materiálom

Do 2025:
• 100% recyklovateľné nápojové obaly
• PET fľaše s priemerným obsahom

minimálne 25% recyklovaného materiálu

Ambície na podporu cirkularity pomocou:

• Podpory recyklovateľnosti obalov
• Zvýšenia recyklovaného obsahu v nových obaloch
• Zavedenia účinných systémov na zvýšenie miery zberu
• Opätovného používania obalov

Viac informácií na www.nealkonapoje.sk a www.unesda.eu

OPATRENIA VÝROBCOV NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A 
MINERÁLNYCH VÔD PRE PODPORU CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY A 

TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI PLASTOVÝCH OBALOV

V spolupráci s partnermi zvyšovať mieru zberu a recyklácie,  
podporovať zavedenie zálohového systému na zber nápojových 

obalov a optimalizovať existujúce systémy zberu.

100% nápojových obalov 
nákladovo efektívne 

recyklovateľných alebo 
kompostovateľných

Opätovne použiteľné nápojové obaly tam kde to má 
ekologický aj ekonomický význam

V nových PET 
obaloch priemerný 
obsah minimálne

100%
25%

Do 2025

recyklovaného
materiálu 

NAŠE AMBÍCIE:

Podporujeme rast trhu 
druhotných surovín s 

cieľom zabezpečiť dostatok 
dostupného rPET 

materiálu v potravinovej 
kvalite na podporu 

recyklácie z fľaše do fľaše a 
plnenie cieľov EÚ

rPET
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Do 2025

CHCEME ZVÝŠIŤ UDRŽATEĽNOSŤ NÁPOJOVÝCH OBALOV, 
VRÁTANE ZVÝŠENIA ICH MIERY ZBERU PRE NÁSLEDNÚ 

RECYKLÁCIU A OBMEDZENIE LITTERNGU

Sme si vedomí cieľov EÚ a  svojimi 
aktivitami chceme prispieť k ich 

naplneniu:

HLAVNÉ CIELE:

• Podpora zavedenia
zálohového systému
na PET a plechovky
v SR

• Spolupráca pri naštartovaní
lokálnej recyklácie "z fľaše do
fľaše"

• Obmedzenie litteringu z
nápojových obalov

Európska stratégia pre plasty a 
cirkulárnu ekonomiku

• Účinné a transparentné  systémy zberu
zriadené a prevádzkované  výrobcami
obalov,

• podpora zvýšenia kapacít pre zber a
následnú recykláciu,

• spolupráca pri zvyšovaní povedomia  a
infor movanosti spotrebiteľov,

sú z nášho pohľadu kľúčovým faktorom k 
zvyšovaniu dostatočného množstva 
dostupného recyklovaného materiálu v 
potravinovej kvalite pre jeho následné využitie 
v nových plastových nápojových obaloch .

rPET

rPET

rPET

Smernica o znižovaní vplyvu 
určitých plastových výrobkov na 
životné prostredie

VYLEPŠOVANIA A INOVÁCIÍ OBALOV 
PRI ZACHOVANÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI NÁPOJOV

SME ODHODLANÍ POKRAČOVAŤ V NAŠOM DOTERAJŠOM ÚSILÍ V OBLASTI:

Budeme konštruktívny partner v ďalšej spolupráci s kľúčovými aktérmi celého 
reťazca pri zvyšovaní miery zberu,  recyklácie a znižovaní litteringu. Riešenie 

problému odpadu z obalov je našou spoločnou zodpovednosťou.

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV
Výrobcovia sú  už viac ako desať rokov zapojení do nastavovania, financovania a prevádzky zberných systémov po celej EÚ

a budú pokračovať v presadzovaní inovatívnych systémov, ktoré prispejú k zvýšeniu miery zberu a recyklácie

ZNIŽOVANIE 
MNOŠTVA 

POUŽITÝCH 
SUROVÍN 

odľahčovaním 
nápojových obalov a 

ich uzáverov,  kde je to 
technologicky ešte 

možné

INOVÁCIE obalov pre odstánenie 
technologických bariér recyklácie

Zvýšenie využitia recyklovaných materiálov

Systémy zberu musia byť efektívne, 
ekonomicky a transparentne 

nastavené a spravované, berúc do 
ohľadu lokálny kontext, zvyklosti a 

skúsenosti.

OLD
NEW

rPET




