MAKULATURA

Recykling papieru w Europie
– cel: 76% do 2030 r.
ULRICH LEBERLE

W 2021 r. 71,4% zużytego w Europie papieru i tektury

Recykling staje się coraz ważniejszym czynnikiem w pro-

poddano recyklingowi. Rosnąca konsumpcja papieru

cesie wytwarzania papieru, łącząc bezpośrednio i pośrednio

pociągnęła za sobą wzrost zbiórki papieru do recyklingu.

znaczną liczbę sektorów gospodarki europejskiej. Kon-

Zużycie papieru i tektury znacznie się zwiększyło w wyniku

kretne poziomy ustala Europejska Deklaracja w sprawie

wprowadzenia restrykcji spowodowanych pandemią i osiąg-

Recyklingu Papieru (rys. 1), która ma wywierać pozytywny

nęło poziom wyższy niż w 2019 r. Wykorzystanie papieru do

wpływu na ten proces. W tym celu utworzono Europejską

recyklingu nadal wzrastało dzięki znacznym inwestycjom

Radę Recyklingu Papieru, z sekretariatem w Cepi. Zrzesza

w nowe instalacje do przerobu makulatury, co wskazuje na

ona 14 europejskich stowarzyszeń reprezentujących gałęzie

ogólnie stały jego wzrost w Europie.

przemysłu zajmujące się: zbiórką i sortowaniem makulatury,
recyklingiem i przetwórstwem, a także producentów klejów
i farb drukowych (rys. 2). Członkowie Rady podjęli wspólną
decyzję o zwiększeniu wskaźnika recyklingu do 76%. Ten cel
ma być osiągnięty w 2030 r.
Wiele uwagi należy poświęcić poprawie podatności na
recykling wyrobów z papieru i – tam, gdzie ma to zastosowanie – podatności wyrobów papierowych na odbarwianie. Połączenie tych działań z kontynuacją wysiłków zmierzających
do poprawy jakości makulatury wzmocni status papieru do
recyklingu – jako wartościowego surowca wtórnego dla
przemysłu papierniczego.
Ważnym warunkiem skutecznego recyklingu jest selektywna zbiórka papieru i tektury. Zbiórka zmieszanych
odpadów jest znacznie mniej efektywna pod względem
jakości i kosztów całego procesu w porównaniu z selektywnym pozyskiwaniem papieru. Powoduje ona ryzyko
obniżenia wartości papieru do recyklingu w hierarchii
odpadów i należy jej unikać. Dlatego zakłady zajmujące
się odzyskiem papieru będą w dalszym ciągu wspierać
selektywną zbiórkę, aby zapewnić jakość i zwiększyć od-

Rys. 1. Pierwsza strona Europejskiej Deklaracji w sprawie
Recyklingu Papieru

zysk zużytego papieru, zgodnie z podziałem określonym
w normie EN 643. Selektywna zbiórka zapewnia jakość
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