
SCENARIUSZ ZMIAN SYSTEMU 
NA NEUTRALNY EMISYJNIE

opiera się na scenariuszu obiegu
zamkniętego wprowadzając europejski
system tworzyw sztucznych na ścieżkę

zeroemisyjną poprzez zastosowanie
4 sposobów redukcji emisji

gazów cieplarnianych
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¼ surowców do produkcji tworzyw zostanie 
zastąpiona do roku 2050 zrównoważonymi 

surowcami biopochodnymi 
czy wychwyconym CO2 oraz wodorem 

WYKORZYSTANIE WODORU: 
NIEBIESKIEGO I ZIELONEGO

jako paliwa i jako surowca pozwoli 
obniżyć emisje przy produkcji tworzyw

WYCHWYTYWANIE EMISJI Z ETAPÓW
PRODUKCJI I ODPADOWEGO

Poprzez technologie CCS w krakerach parowych
i CCU/S w spalarniach odpadów

ELIMINACJA
nadmiarowych opakowań 

– bezpośrednia lub poprzez 
przeprojektowanie 

może zmniejszyć 
o 8% ilość odpadów

o 1/3 ilości opakowań 
z tworzyw sztucznych

dzięki ponownemu użyciu
i nowym modelom dostaw

do 2050

ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE
Ilości używanych pojazdów 

i zużycia tworzyw w motoryzacji 
o 22% dzięki modelem 

współdzielonej mobilności

ZASTĄPIENIE

Zmniejsza ilość  nierecyklowalnych
odpadów plastikowych o 30%;

zwiększy o 15% ilość
demontowalnych 

plastikowych części
pojazdów, co poprawi 
jakość odzyskiwanych 

elementóworaz poprawa sortowania 
i rozbiórki we wszystkich 
strumieniach odpadów, 

by stały się one 
wysokiej jakości 

surowcem do recyklingu

o 80% do roku 2050 pozwoli 
osiągnąć poziom 9,8 mln ton 

recyklatów i poziom recyklingu 
na wyjściu ok. 40% 

z wykorzystaniem frakcji trudnych 
dla recyklingu mechanicznego 
pozwoli odzyskać 7,8 mln ton 

surowców wtórnych 

 

 

ReShaping 
Plastics
w liczbach

SZYBKIE FAKTY
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odpadów
tworzyw sztucznych

wytworzonych  w roku 2020  

24,5 mln
ton 95 ton 8-15 mln

ton14% 50%
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50 1,6mld ton

dodatkowych miejsc pracy 

>70%-60% 1 € na 4+160 000

odpadów tworzyw 
odzyskanych w recyklingu, 
co dało 3,5 mln recyklatów 

w roku 2020

odpadów tworzyw sztucznych 
generowanych w Europie 

jest spalane z odzyskiem energii

mln

CO2 emitowane jest rocznie,
z tego 1/3 to emisje 

spowodowane przez 
spalanie tworzyw 

– ilość odpadów tworzyw 
poza kontrolą z powodu 

niedoskonałości baz danych

SCENARIUSZ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 
– zredukowanie do roku 2050 o 80% 
(unieszkodliwiania odpadów tworzyw sztucznych, 
zmniejszając w ten sposób emisje CO2 
o 65% poprzez natychmiastowe 
wdrożenie 8 wzajemnie 
uzupełniających się systemowych 
dźwigni w całym łańcuchu 
wartości tworzyw sztucznych

niektórych plastikowych opakowań
z papieru i innych materiałów 
kompostowalnych, co zredukuje 
o 8% strumień odpadów 
plastikowych do roku 2050

PROJEKTOWANIE 
DLA RECYKLINGU

ZWIĘKSZENIE
ZBIÓRKI

SELEKTYWNEJ
ZWIĘKSZENIE 

ZDOLNOŚCI
PRODUKCYJNYCH 

RECYKLINGU
MECHANICZNEGO

ZWIĘKSZENIE SKALI
RECYKLINGU

CHEMICZNEGO

ODCHODZENIE OD
SUROWCÓW KOPALNYCH

PRZEJŚCIE NA 
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

części krakerów parowych (1,5 mln ton) do roku 2050

SCENARIUSZ ZMIAN
SYSTEMU NA NEUTRALNY
EMISYJNIE
przynosi korzyści 
środowiskowe i ekonomiczne

(255 mln ton) mniej odpadów 
poddawanych spalaniu 

w latach 2020-2050

mniej tworzyw pierwotnych 
produkowanych z surowców

 nieodnawialnych

zaoszczędzonych 
emisji CO2 

w latach 2020-2050

przesunięte na innowacyjne 
niskowęglowe technologie 

i cyrkulacyjne modele biznesowe
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