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„ReWINE“ istorija
„ReWINE“ projektas moko, kaip 
geriausia mėgautis vynu – gurkšnojant 
po truputį (vis papildant).

ZERO WASTE VARTOJIMAS IR 
GAMYBA

# 8
Koks jūsų mėgstamiausias vynas? 
Raudonas? Baltas? Vaisinis? Sausas?
Mums patinka visi – svarbiausia, kad jie būtų 
daugkartinėse pakuotėse 
Pasiruoškite degustacinei kelionei skaitydami 
„ReWINE“ atvejo tyrimą!
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Atliekų tvarkymas neabejotinai yra vienas didžiausių 
nūdienos iššūkių visame pasaulyje. Kadangi atliekų kiekis 
auga nerimą keliančiu tempu, pasaulio lyderiai ir vietos 
bendruomenės skubiai ieško sprendimų, kaip pažaboti 
vadinamąją „išmetimo kultūrą“. Europoje iš visų 2019 
m. susidariusių komunalinių atliekų 36 proc. sudarė 
pakuotės.1 Tiesą sakant, pakuočių atliekų kiekis sparčiai 
ir nuolat augo:2 2017 m. į rinką buvo pateikta 88,4 mln. 
tonų pakuočių, kuomet 2007 m. jų buvo 81,5 mln. tonų. 
Tai 8,5 proc. augimas vos per 10 metų. Toliau taip gyventi 
yra netvaru, nes daroma didelė žala aplinkai, ekonomikai ir 
visuomenei. Būtina keisti dabartinius gamybos ir vartojimo 
modelius, skatinti pakartotinį naudojimą, siekiant užkirsti 
kelią medžiagų, įskaitant pakuotes, susidarymui.

Vyno pramonėje pakuotėms dažnai naudojama vienkartinė 
stiklo tara. Remiantis neseniai atliktu tyrimu,3 kuriame 
pateikiama įvairių pakavimo medžiagų gyvavimo ciklo 
analize,4 vienkartinės stiklo taros poveikis aplinkai yra 
didžiausias iš visų pakavimo medžiagų (t.y. lyginant su 
PET, aliuminiu ir gėrimų dėžutėmis). To priežastis – stiklo 
gamyba, kuri yra ypač imli energijai. Dėl to turėtume visais 
įmanomais būdais siekti, kad stiklas nevirstų atliekomis. 
Kita vertus, stiklas gali būti 100 proc. pakartotinai 
naudojamas ir 100 proc. perdirbamas gyvavimo ciklo 
pabaigoje. Tai taip pat yra inertinė medžiaga, kurią labiau 
tinka naudoti, jei pakuotė liečiasi su maistu.

Pakartotinai naudojant pakuotes labiau tausojama aplinka. 
Prailginus medžiagų gyvavimo trukmę, reikšmingai 
sumažėja išmetamo CO2 kiekis, taip pat sumažėja gamtos 
išteklių vartojimo poreikis ir daromas mažesnis poveikis 

1 Eurostatas, „Municipalinių atliekų statistika“, 2021 m. [Internetu]. Prieiga per internetą: ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Munici-
pal_waste_statistics 
² ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
3 zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_executive-summary_reusable-vs-single-use-packaging_-a-review-of-environmental-impact_
en.pdf

4 Gyvavimo ciklo analizė – tai poveikio aplinkai, siejamo su visais gaminio, proceso ar paslaugos gyvavimo ciklo etapais, vertinimo metodika.
5  www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf
6 ADISCAT (Katalonijos logistikos ir gėrimų bei maisto platinimo įmonių asociacijos) duomenys

ekosistemoms. Iš tiesų, minėtu tyrimu taip pat įrodyta, 
kad pakartotinai naudojant stiklinį butelį nors penkis 
kartus, bendrą poveikį aplinkai galima sumažinti 
daugiau nei trečdaliu, palyginti su vienkartinių stiklinių 
butelių naudojimu. Tačiau tai toli gražu naudinga ne tik 
aplinkosaugos požiūriu. Pakartotinis pakuočių naudojimas 
naudingas ir visuomenei, ir ekonomikai, nes mažinamos 
viešosios išlaidos (pvz. gatvių valymui ir atliekų tvarkymui), 
kuriamos darbo vietos, taip pat tai visokeriopai naudinga 
mažmeninės prekybos ir svetingumo paslaugų įmonėms, 
nes padeda skatinti lojalumą, vartotojų dalyvavimą ir 
apskritai geresnę naudotojų patirtį.

Nepaisant to, kad Europos atliekų hierarchijoje 
daugkartinėms pakuotėms teikiama pirmenybė, 
pastaraisiais metais daug mažiau naudota daugkartinių 
pakuočių.5 Šiame atvejo tyrime Katalonijoje (Ispanija) 
pakartotinai užpildomi stikliniai buteliai sudaro vos 19 
proc. viso rinkoje esančių stiklinių butelių kiekio ir tai tik 
HORECA (viešbučių, restoranų ir kavinių) sektoriuje, 
kuriame iš esmės daugiausia naudojami alaus, gaiviųjų 
gėrimų ir vandens buteliai.6

Iš tikrųjų daugelyje Europos šalių vyno buteliai nėra 
pakartotinai naudojami, todėl labai svarbu plėtoti 
iniciatyvas, per kurias rinkoje būtų diegiamos daugkartinio 
naudojimo sistemos – taip ir atsirado „ReWINE“. 

„ReWINE“ projektas yra įrodymas, kad tvaresnis, 
žiedinis vyno vartojimo būdas yra įmanomas. 
Pradėkime degustacinę kelionę!
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„ReWINE“ trumpai

Pagrindinė informacija
• Trukmė: 2016-2020 m

• Vieta: Katalonijos regionas, Ispanija

• Pagrindiniai partneriai: UAB Research Park, Rezero, 
Inèdit, Catalan Waste Agency, Cooperativa Falset 
Marçà, Torres, Infinity

• Dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių skaičius: 99
 » 7 Katalonijos vyninės
 » 32 parduotuvės
 » 54 restoranai
 » 2 logistikos operatoriai
 » 3 Vallès Oriental atliekų tvarkymo konsorciumo 

komunalinių atliekų surinkimo punktai
 » 2 plovyklos (viena iš minėtų plovyklų priklauso 

vienai iš vyninių)

• Svetainė: www.rewine.cat

Pagrindinės išvados
• Pakartotinai naudojant stiklinį butelį tik aštuonis 

kartus (septynis plovimus), galima sutaupyti net 1,7–
2,6 kg CO2 ekv. vienam buteliui.

• Šiame projekte iš viso pakartotinai panaudoti 82 239 
stikliniai buteliai ir sutaupyta 171 058 tonos CO2 ekv. 
(tai atitinka išmetamųjų teršalų kiekį, kurį transporto 
priemonė išskirtų 11 kartų keliaudama aplink pasaulį.

• Užstato grąžinimo schemos yra efektyviausias būdas 
užtikrinti butelių grąžinimą (iki 95% grąžinimo norma).

• Vykdant šį projektą, pakartotinai naudojant ir pildant 
vyno stiklinius butelius, buvo išvengta daugiau nei 21 
756 tonų atliekų.

• Atstumas tarp plovimo įrenginio ir vyninės yra itin 
svarbus optimizuojant ekonomines daugkartinio 
naudojimo pakuočių išlaidas. Katalonijoje optimalus 
atstumas tarp vyno daryklos ir plovyklos yra 60 km, 
kurio pakanka kiekvieno saugomo kilmės vietos 
nuorodas vietoms padengti.

• Pakartotinai užpildoma butelių sistema galėtų sukurti 
apie 330 ekologiškų darbo vietų (devynis kartus 
daugiau darbo vietų nei vienkartinis butelis).
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Šiek tiek informacijos ir istorijos

„ReWINE“ yra papildomojo vyno projektas, sukurtas 
ir vykdytas Katalonijos regione, Ispanijoje. Jis vyko 
nuo 2016 m. rugsėjo iki 2020 m. gruodžio ir jo metu 
buvo siekiama nustatyti pildomųjų pakuočių sistemų 
diegimo Katalonijos vyno sektoriuje galimybes bei 
kliūtis, taip pat parodyti jų įgyvendinamumą techniniu, 
aplinkosauginiu ir ekonominiu požiūriu.

Projekte dalyvavo visi pagrindiniai vyno vertės 
grandinės veikėjai, įskaitant vyno daryklas, atliekų 
surinkimo centrus, barus, restoranus, mažmenininkus, 
parduotuves ir vartotojus; buvo atsižvelgta į visą 
procesą, susijusį su daugkartinių ir (arba) pildomųjų 
butelių naudojimu: nuo plovimo, ženklinimo, išpilstymo 
į butelius ir platinimo rinkoje iki jų surinkimo. 

„ReWINE“ projekto idėją 2014 m. sugalvojo Ispanijos 
organizacijos „Rezero“ (atliekų prevencijos ir tvaraus 
vartojimo organizacija) ir „Inèdit“ (ekologinių inovacijų 
agentūra), kurias suvienijo bendra vizija praktiškai 
įgyvendinti atliekų hierarchijos tikslus, pagal kuriuos 
pirmenybė teikiama atliekų prevencijai ir pakartotiniam 
naudojimui. 

Projektą rėmė Europos Sąjungos „LIFE+“ programa 
ir keli partneriai: universitetas UAB „Research Park“ 
(Barselonos autonominis universitetas, projekto 
koordinatorius); Katalonijos atliekų agentūra (vietos 
savivaldybė); „Rezero“; „Inèdit“; „Falseto Marçà 
Cooperative“ (vidutinio dydžio vyno darykla); „Bodegas 
Torres“ (didelė vyno darykla); ir „Infinity“ plovimo 
gamykla.

„ReWINE“ sėkmingai įrodė, kad tvari stiklo butelių 
pakartotinio naudojimo sistema gali būti įgyvendinta 
Katalonijos vyno pramonėje, ir nuo jos uždarymo 2020 
m. pabaigoje Katalonijos vyriausybė siekia pratęsti 
iniciatyvą su vyno sektoriaus suinteresuotosiomis 
šalimis įvairiuose katalonų vyno gamintojų regionuose. 
Be to, projektas dėl savo sėkmės ir gerų rezultatų labai 
prisidėjo prie to, kad būtų priimtas naujasis Katalonijos 
atliekų įstatymas,7 kuriuo siekiama įgyvendinti atliekų 
prevencijos ir pakartotinio medžiagų naudojimo 
priemones. 

7 Šiuo metu rengiamas įstatymas dėl atliekų prevencijos ir tvarkymo bei efektyvaus išteklių naudojimo Katalonijoje.
8 angl. Protected Designations of Origin, PDO – saugoma kilmės nuoroda – etiktė kurią vyno gamybos regionai suteikia patvirtindami, kad vynas yra 
būtent iš to regiono, nesuklastotas.

Projekto plėtra ir pagrindiniai uždaviniai

Projektu „ReWINE“ siekta nustatyti stiklo butelių 
pakartotinio naudojimo galimybes ir kliūtis Katalonijos 
vyno sektoriuje, remiantis eksperimentiniais 
duomenimis, patvirtinančiais projekto įgyvendinamumą 
techniniu, aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu. Siekiant tikslo buvo imtasi šių veiksmų:
1. Rinkos tyrimas. Projektui pradėti buvo atliktas 

atitinkamų suinteresuotųjų šalių, įskaitant vyno 
daryklas, Katalonijos vyno saugomas kilmės 
vietos nuorodas (PDO),8 mažmenininkus ir 
restoranus, rinkos tyrimas. Tirtos ir regiono 
komunalinių atliekų surinkimo vietos. Taip pat 
buvo atliktas susijusių dalyvių (vyno daryklų, 
mažmenininkų, restoranų, savivaldybių, vartotojų) 
pildomųjų vyno butelių suvokimo vertinimas, 
kuris padėjo nustatyti jų nuomonę į projekto 
įgyvendinimo iššūkius ir galimybes. 

2. Plovimo proceso kūrimas. Prieš apibrėžiant ir 
pradedant ruošti projekto įgyvendinimo logistiką, 
buvo atliktas preliminarus visų stiklo butelių 
plovimo techninių aspektų tyrimas. Dvi projekte 
dalyvavusios vyno gamyklos („Falset Marçà 
Cooperative“ ir „Bodegues Torres“) į plovimo 
gamyklą išsiuntė daugiau nei 5000 tuščių butelių. 
Šie buteliai buvo plaunami iki dešimties kartų. 
Tada vyno daryklos pateikė butelius pramoniniam 
tyrimui, kad įvertintų jų mikrobiologinius kokybės 
rodiklius ir gamybos kontrolės priemones. Šiame 
kokybės vertinimo etape taip pat konsultuotasi su 
someljė ir vartotojais. Pagal vizualinius estetinius 
kriterijus suinteresuotosios šalys nustatė, kad 
idealus plovimo ciklų skaičius yra septyni ciklai 
(aštuoni panaudojimai).

3. Bandomasis tyrimas. Projekto bandomąjį tyrimą 
sudarė realus pildomosios sistemos naudojimas 
Katalonijos regione. Tačiau prieš tai buvo 
išnagrinėti keli atvejų tyrimai, siekiant nustatyti 
esamus vyno butelių surinkimo, transportavimo, 
plovimo, papildymo ir platinimo scenarijus ir 
kokia būtų optimali 98 suinteresuotųjų šalių (vyno 
daryklų, atliekų surinkimo centrų, restoranų ir 
parduotuvių) logistika. Iš viso išnagrinėti penki 
skirtingi scenarijai:
i. Vidutinės ir didelės vyno gamyklos, 

aprūpinančios HORECA sektorių (per 
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tiesioginę prekybą ir netiesiogiai per vyno 
didmenininką), kurioms padeda keletas 
nedidelių mažmenininkų;

ii. Vidutinės ir mažos vyno daryklos, 
aprūpinančios stambius mažmenininkus 
(prekybos centrų tinklus);

iii. Mažos vyno daryklos, tiekiančios prekes 
smulkiesiems mažmenininkams ir 
restoranams;

iv. Vyno darykla su plovimo įrenginiais; ir
v. Vvyno daryklos, aprūpinančios prekybos 

centrų tinklus, užtikrinančios butelių 
grąžinimą į komunalinių atliekų surinkimo 
punktus.

Dėl suinteresuotųjų šalių įvairovės, įskaitant vyno 
prekių ženklus (iš viso 31), vyno butelių modelius 
(iš viso 19 rūšių) ir jų vietas (plačiai paplitę 
Katalonijos regione), kiekvienai suinteresuotajai 
šaliai turėjo būti taikoma skirtinga logistika. 
Išsamesnė informacija apie bandomąjį projektą 
pateikiama toliau, skyriuje „Apie „ReWINE“ 
bandomąjį tyrimą išsamiau“.

4. Vartotojų įtraukimas. Bandomojo etapo metu buvo 
vykdoma vartotojams skirta kampanija, skatinanti 
dalyvauti teikiant teigiamus pranešimus, 
pvz., „svarbus kiekvienas butelis“. Projektui 
dalyvaujančiose vyno daryklose, parduotuvėse 
ir restoranuose platinti buvo parengtos kelios 
komunikacijos priemonės, įskaitant lipdukus ant 
durų, plakatus, ekspozicijas ir reklamjuostes.

5. Projekto įgyvendinamumo patvirtinimas. 
Po bandomojo etapo buvo atliktas tyrimas, 
siekiant nustatyti papildomo vyno sistemų 
įgyvendinamumą Katalonijos regione techniniu, 
aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu 

požiūriu. Taikant gyvavimo ciklo analizės 
metodiką, atlikta aplinkosaugos galimybių studija, 
parengta ekonominių galimybių studija, lyginant 
pakartotinai panaudoto butelio vieneto savikainą 
su naujo butelio įsigijimo savikaina. Kaip ir 
tikėtasi, bandomojo etapo sėkmė įrodė „ReWINE“ 
projekto techninį, ekonominį ir aplinkosauginį 
įgyvendinamumą. Išsamesnę informaciją apie 
tyrimų pobūdį rasite toliau esančioje skiltyje 
„Rezultatai“.

Iš viso projekto pradžios metu nustatyti trys 
pagrindiniai iššūkiai:
• Logistikos, pritaikytos įvairiems suinteresuotųjų 

šalių scenarijams, taip pat projekto stebėsenos 
sistemos kūrimo sudėtingumas;

• Didelių mažmenininkų įtraukimas, nes 
didelės struktūros nenori a priori įtraukti naujų 
procesų, kurie keičia jų protokolus ir tvarką. Todėl 
sprendimų priėmimo procesas ir šių subjektų 
dalyvavimo užtikrinimas buvo sudėtingesnis ir 
užtruko ilgiau;

• Plovimo įrenginių Katalonijoje trūkumas, 
dėl kurio stringa panaudotų daugkartinių butelių 
valymas. Buteliai galiausiai buvo išplauti kitame 
regione (Viljenoje), išskyrus vyninę, kuri turėjo 
savo integruotus plovimo įrenginius.

Apie „ReWINE“ bandomąjį tyrimą išsamiau

Projekto bandomajame etape dalyvavo kelios 
suinteresuotosios šalys iš vyno daryklų, komunalinių 
atliekų surinkimo ir perdirbimo centrų, restoranų, 
parduotuvių ir mažmenininkų. Kaip aprašyta toliau, 
į bandomojo tyrimo etapą iš viso įsitraukė 99 

 

Suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios „ReWINE“ bandomajame etape
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dalyviai:
• 7 katalonų vyno daryklos („Cooperativa Falset 

Marçà“, „Bodegas Torres“, „Albet i Noya“, „La 
Viñeta“, „Talcomraja“, „Vins Pravi“ ir „Joan 
Ametller“);

• 32 parduotuves (įskaitant smulkius 
mažmenininkus ir tris stambius prekybos centrų 
tinklus, tokius kaip „Veritas“, „Ametller Origen“ ir 
„Caprabo“);

• 54 restoranai; 
• 2 logistikos operatoriai (vyno didmenininkas ir 

socialinis kooperatyvas, kurie rinko butelius iš 
prekybos centrų tinklo); 

• 3 Valjeso Orjentalio atliekų tvarkymo konsorciumo 
komunalinių atliekų surinkimo punktai; ir 

• 2 plovimo įrengimų įmonės (viena iš jų priklauso 
vienai iš vyno gamyklų).

Logistika
Dėl vyno daryklų verslo modelių įvairovės kiekvienai 

suinteresuotajai šaliai buvo taikoma skirtinga logistika. 
Įgyvendinti toliau nurodyti logistikos scenarijai.
1. Stambūs mažmenininkai, kuriems butelius grąžino 

vartotojai (pvz., prekybos centrai (parduotuvės), 
tokie kaip „Veritas“ ir „Ametller Origen“).

2. Prekybos centrai surinko tuščius butelius, kuriuos 
grąžino vartotojai, vežė juos į logistikos įmonę 
per atvirkštinę logistiką ir saugojo (pvz., „Ametller 
Origen“);

3. Tokioms parduotuvėms kaip „Veritas“ reikėjo 
išorinio logistikos operatoriaus (socialinio 
kooperatyvo), kuris surinktų tuščius butelius iš 
prekybos centrų ir juos saugotų, o tokie dalyviai 
kaip „Ametller Origen“ galėjo tai padaryti patys;

4. Bandomajame etape dalyvavo atliekų surinkimo 
punktai, pvz., „Caprabo“, kartu su komunalinių 
atliekų surinkimo centrais, veikiantys kaip tuščių 
vyno butelių grąžinimo punktai.

5. Butelius iš kai kurių restoranų rinko pačios vyno 
daryklos (jei vyko tiesioginis pardavimas), o 

Didelė ir vidutinio dydžio vyno darykla

Didelės ir vidutinio dydžio 
vyno daryklos, veikiančios kaip 
mažmeninės prekybos ir atliekų 
surinkimo punktai
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Mažos mažmeninės 
prekybos vietos ir 
mažos vyno daryklos

Didelės mažmeninės 
prekybos vietos

Maža vyno darykla ir 
integruota plovykla
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kituose restoranuose tai darė vyno platintojai.

Paskata grąžinti
Viena pagrindinių veiksmingos daugkartinių ir (arba) 
pildomųjų pakuočių sistemos sudedamųjų dalių 
yra butelių grąžinimas. Kiekvienai vyno daryklai 
buvo paruoštos paskatos, skatinančios „ReWINE“ 
butelių grąžinimą. Iš viso įgyvendintos trys skirtingos 
paskatos: ekonominis atlygis, depozitų ir grąžinimo 
sistema ir prizai. Pavyzdžiui, kelios „Veritas“ ir „Ametller 
Origen“ parduotuvės vartotojams, grąžinusiems tuščią 
„ReWINE“ etikete pažymėtą butelį, sumokėdavo 
0,10 EUR. „Caprabo“ įstaigos „ReWINE“ butelius 
grąžinusiems vartotojams dovanojo vyno asorti ir 
taškus.

Ženklinimas ir vartotojų sąmoningumas
Kitas svarbus elementas, palengvinantis pildomosios 
sistemos naudojimą, yra suderintas ženklinimas, taip 
pat vartotojų informavimo ir (arba) švietimo programos, 
ypač šiame projekte, kurį sudarė 19 skirtingų rūšių 
butelių ir 31 vyno rūšis. Visos dalyvaujančios vyno 
daryklos žymėjo butelius „ReWINE“ etikete, kad būtų 
lengviau atpažinti, jog tai daugkartinio naudojimo 
buteliai. Tuo pačiu metu buvo vykdoma projekto 
skatinimo vartotojų tarpe kampanija.

Rezultatai ir pagrindinės išvados

Bandomasis projekto etapas prasidėjo 2018 m. liepą, 
maisto prekių parduotuvėse ir restoranuose surinkus 

„ReWINE“ butelius. Po metų įsitraukė prekybos centrų 
tinklai ir komunalinių atliekų surinkimo punktai, o visas 
procesas truko iki 2020 m. gruodžio.

„ReWine“ projektas baigėsi pardavus 150 294 ir 
sugrąžinus 82 239 butelius. „ReWINE“ butelių vidutinis 
grąžinimo rodiklis buvo 54,7 proc. Tačiau buvo 
labai skirtingas, palyginti HORECA sektoriuje ir tarp 
mažmenininkų, maisto prekių parduotuvių ir prekybos 
centrų. Skirtumas priklausė nuo sektoriaus, logistikos 
ir taikomų paskatų: 
• Vidutinis grąžinimo rodiklis maisto prekių 

parduotuvių sektoriuje buvo 21 proc. Iš 83 147 
parduotų „ReWINE“ butelių sugrąžinti 17 586.

• HORECA sektoriuje sugrąžintų butelių dalis 
sudarė vidutiniškai 96 proc. Iš 67 147 parduotų 
„ReWINE“ butelių sugrąžinti 64 653.

• Taikant paskatas, ekonominis atlygis paskatino 
vidutinį 2–22 proc. grąžinimo rodiklį, panašiai kaip 
ir prizai (12–18 proc.), o depozito ir grąžinimo 
sistemų grąžinimo rodiklis buvo geresnis (85–
95 proc.).

Viena didžiausių problemų ir vienas opiausių 
daugkartinių sistemų aspektų yra butelių grąžinimas. 
Butelių surinkimo logistika turi būti patogi ir paprasta 
tiek pardavimo ir grąžinimo taškams, tiek vartotojams. 
HORECA jau pripratę prie pildomųjų butelių, nes kai 
kurie gėrimai (pvz., alus, gaivieji gėrimai ir vanduo) 
pastaraisiais metais šiame sektoriuje buvo daugiausia 
parduodami pildomojoje taroje ir likdavo restoranuose, 
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viešbučiuose ir kavinėse, sudarydami uždarą ciklą. 
Tačiau ši sąvoka mažiau paplitusi mažmeninės 
prekybos sektoriuje ir priklauso nuo vartotojų veiksmų 
siekiant užtikrinti tuščių butelių grąžinimą. Kaip jau 
minėta, „ReWINE“ projektas įrodė, kad depozito ir 
grąžinimo sistema yra veiksmingiausias būdas 
(gerokai lenkiantis kitas paskatas) užtikrinti, kad 
vartotojai įstaigoms grąžins tuščius butelius.

Per 20 projekto „ReWINE“ mėnesių taip pat atlikti keli 
projekto įgyvendinamumo techninių, aplinkosauginių, 
socialinių ir ekonominių aspektų tyrimai. Jų rezultatai 
parodė, kad butelių pakartotinis naudojimas vyno 
sektoriuje yra techniškai ir ekonomiškai įmanomas, 
taip pat ekologiškesnis.

Techninės ir ekonominės galimybės
Projekto bandomajame tyrime išnagrinėtos pakartotinio 
naudojimo sistemos įgyvendinimo vyno sektoriuje 
techninės ir ekonominės galimybės. Nustatyta, kad 
būtina įvertinti pagrindinius veiksmingos sistemos 
aspektus, kaip antai: stiklinių butelių charakteristikos 
(pvz., estetiniai aspektai); stiklinių butelių 
transportavimas ir surinkimas; atstumas tarp plovimo 
gamyklos ir surinkimo punkto; saugojimo pajėgumai 
ir sąlygos; ir butelių grąžinimo paskatos. Norint, kad 
rezultatas būtų kuo efektyvesnis, kiekvienu atveju 
reikia pritaikyti logistiką (priklausomai nuo to, ar tai 
vyno darykla, vyno didmenininkas, restoranų sektorius, 
parduotuvės, prekybos centrų tinklai, atliekų surinkimo 
centrai ir t. t.).

Ekonominiu požiūriu vyno butelio pakartotinio 
naudojimo savikaina šiuo metu yra šiek tiek didesnė 
nei naujo butelio. Priežastis yra dvejopa: 
1. Pirmasis ir svarbiausias veiksnys – plovyklos 

atstumas ir butelių valymo išlaidos. Šiame 

9 EPR yra politikos priemonė, pagrįsta principu „moka teršėjas“, pagal kurį atsakomybę už visą gaminio gyvavimo ciklą – nuo aplinkai palankių ir 
mažą poveikį darančių gaminių kūrimo iki jų eksploatavimo pabaigos valdymo – tenka gamintojams. EPR iš esmės siekiama internalizuoti neigiamas 
poveikio aplinkai pasekmes ir perkelti atsakomybę už produktų tvarkymą pasibaigus jų eksploatavimo trukmei bei dėl to atsirandančias atliekas nuo 
mokesčių mokėtojų ant gamintojų pečių. 

projekte daugkartinio butelio kaina buvo šiek 
tiek didesnė už naujo butelio, nes Katalonijoje 
trūko panaudotų vyno butelių plovimo įrenginių. 
Optimizavus atstumą iki plovyklos daugkartinio 
butelio kaina tampa panaši į naujo butelio kainą. 

2.  Antrasis veiksnys yra maži didesnės gamintojų 
atsakomybės (angl. Extended Producer 
Responsibility, EPR)9 mokesčiai, taikomi 
vienkartiniams buteliams, kurie neatspindi fakto, 
kad vienkartinis stiklas yra didžiausią poveikį aplinkai 
daranti pakuotė. Iš tiesų EPR mokesčiai visoms 
pakavimo medžiagoms yra maži ir nepadengia faktinių 
pakuočių tvarkymo jų gyvavimo ciklo pabaigoje išlaidų.

Pastaba dėl vienkartinių ir daugkartinių sistemų išlaidų.
Vienkartinių butelių sistemos kaina pagrįsta naujo 
butelio savikaina (jos gamybos procesas yra labai 
imlus energijos suvartojimo ir išskiriamo CO2 kiekio), 
o daugkartinių butelių sistemos kaina – plovimu ir 
logistika (surinktų tuščių butelių tvarkymu, laikymu 
ir vežimu). Taigi perėjimas nuo vienkartinių prie 
daugkartinių butelių reiškia išlaidų perkėlimą iš 
medžiagų gamybos į darbą, susijusį su plovimo ir 
logistikos procesais.

Pagrindiniai techninių ir ekonominių galimybių 
studijų aspektai:
• Šeši veiksniai, lemiantys daugkartinių vyno butelių 

sistemų įgyvendinimą:
 » Butelio charakteristikos (modelis, etiketė ir 

kamštelio sistema);
 » Transportas;
 » Atstumas iki plovyklos;
 » Saugojimo pajėgumas;
 » Laikymo higiena; ir
 » Paskatos grąžinti tuščius butelius.

• Šiame konkrečiame projekte, atsižvelgiant į 
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estetinį ir higieninį butelio įvertinimą, optimalus 
butelio panaudojimų skaičius yra aštuoni ciklai. 
Tai įmanoma, nes daugkartiniai stikliniai buteliai 
gali atlaikyti vidutiniškai 25–30 ciklų.10

• Depozito ir grąžinimo sistema yra 
veiksmingiausia priemonė siekiant, kad 
vartotojai įstaigoms grąžintų tuščius butelius.

• Atstumas tarp plovyklos ir vyno daryklos taip pat 
labai svarbus siekiant optimizuoti ekonomines 
sąnaudas.

Aplinkosauginės galimybės
Projekto bandomajame tyrime taip pat išnagrinėtas 
visas stiklinio butelio gyvavimo ciklas: gamyba, 
ženklinimas, paskirstymas, surinkimas, plovimas ir 
papildymas. Atlikta gyvavimo ciklo analizė siekiant 
palyginti iki aštuonių kartų pakartotinai panaudotus 
butelius (optimalus šiame projekte nustatytas 
panaudojimų skaičius, atsižvelgiant į estetinius 
aspektus) su aštuonių naujų (vienkartinių) butelių 
naudojimu. 

Prieita išvadų, kad:
• Daugkartiniai vyno buteliai dėl mažesnio CO2 

pėdsako yra ekologiškesni nei vienkartiniai 
buteliai;

• Pakartotinai naudojant butelius, Katalonijos 
vyno sektorius galėtų sumažinti anglies dioksido 
išmetimo rodiklį 28 proc. Skaičiuojama, kad 
daugkartiniai buteliai sutaupo nuo 1,7 iki 2,6 
kg CO2 ekv. nuo vieno butelio po aštuonių 
pakartotinio naudojimo (septynių plovimo) 
ciklų. Iš viso bandomojo etapo metu pakartotinai 
panaudojus 82 239 butelius, sutaupyta daugiau 

10 zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact_en.pdf.
pdf_v2.pdf
11 rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2021/07/Realising-Reuse-Final-report-July-2021.pdf

kaip 17 000 kg CO2 ekv. (o tai atitinka teršalų 
kiekį, kurį išmestų transporto priemonė 11 kartų 
keliaudama aplink pasaulį!);

• Pakartotinai naudojant vyno butelius 
Katalonijos vyno sektoriuje būtų galima 
sumažinti daugiau kaip 21 756 tonų atliekų;

• Nauda aplinkai galėtų būti dar didesnė 
sumažinus atstumą tarp vyno daryklų ir 
plovyklų bei padidinus valymo ciklų skaičių.

Pakartotinio naudojimo sistemų naudą klimato kaitos 
švelninimo srityje taip pat patvirtina neseniai atlikti 
pakartotinio naudojimo sistemų veiksmingumo tyrimai, 
11kurie įrodo, kad, pavyzdžiui, 50 proc. maisto ir gėrimų 
taros pakeitus daugkartinio naudojimo pakuotėmis iki 
2030 m., būtų galima sutaupyti iki 2,6 mln. tonų CO2 

ekv.

Pastaba dėl transportavimo atstumo
„ReWINE“ nustatė, kad Katalonijos regione optimalus 
atstumas tarp vyno daryklos ir plovyklos, atsižvelgiant 
į poveikį aplinkai, yra 60 km (kurių pakanka apimti 
kiekvienos saugomos kilmės vietos nuorodos teritoriją). 
Nepaisant to, net jei bandomajame etape plovykla buvo 
įrengta daugiau kaip už 400 km nuo vyno daryklos, vis 
tiek nustatytas mažesnis anglies dioksido išmetimo 
rodiklis. Žinoma, jei plovyklos būtų įrengtos netoli vyno 
daryklų, pakartotinio naudojimo metu išmetamo anglies 
dioksido rodiklį būtų galima sumažinti dar 40–50 proc. 
Tai reiškia, kad kiekvienoje saugomos kilmės 
vietos nuorodos teritorijoje įrengus plovyklą arba 
naudojant netoliese esančias plovyklas, sistemos 
galėtų aprėpti maždaug 60 km atstumą butelių 
transportui ir taip padidinti pakartotinio naudojimo 
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sistemos naudą aplinkai.

Pastaba dėl vyno butelių panaudojimų / ciklų skaičiaus
Kaip jau minėta, nors daugkartiniai stikliniai buteliai gali 
atlaikyti vidutiniškai 25–30 ciklų, projekte dalyvavusios 
vyno gamyklos nustatė, kad dėl rinkodaros ir estetinių 
/ vizualių standartų optimalus plovimo ciklų skaičius 
yra septyni ciklai (aštuoni panaudojimai). Nepaisant 
to, projekto metu atliktas vartotojų tyrimas parodė, 
kad vartotojai neatskiria butelio, kuris buvo išplautas ir 
pakartotinai panaudotas vieną kartą, nuo butelio, kuris 
buvo išplautas ir pakartotinai panaudotas dešimt kartų.

Kiti klausimai ir tolesni veiksmai

Paaiškėjo, kad pakartotinis vyno butelių naudojimas 
yra ne tik techniškai įmanomas ir naudingas aplinkai, 
bet dar gali turėti teigiamą poveikį ir kitose srityse, pvz., 
sutaupyti vyno darykloms ir viešojo administravimo 
institucijoms išlaidų, taip pat padidinti darbo vietų 
kūrimą ir pagerinti vartotojų patirtį. 

Pakartotinai naudojant vyno butelius galima sulaukti 
didžiulės ekonominės naudos vyno gamykloms 
(įdiegus sistemą dideliu mastu ir optimizavus plovimo 
bei logistikos išlaidas) ir savivaldybėms (sumažinus 
atliekų, kurių jos nebetvarkys, surinkimo ir apdorojimo 

12 „Pricewaterhousecoopers AG WPG“. „Reuse and Recycling Systems for Selected Beverage Packaging from a Sustainability Perspective - An 
analysis of the ecological, economic and social impacts of reuse and recycling systems and approaches to solutions for further development“ (Atrinktų 

išlaidas). 

Kalbant apie darbo vietų kūrimą, įgyvendinant 
pakartotinio naudojimo sistemą vyno sektoriuje, 
kuriama pridėtinė vertė propaguojant ekologiškas 
darbo vietas ir socialinę reintegraciją, ypač kai tai 
susiję su logistika ir plovimu. Darbo vietos galėtų būti 
kuriamos keliuose sektoriuose, pavyzdžiui, plovyklų ir 
logistikos (tuščių vyno butelių, surinktų iš restoranų ir 
maisto prekių parduotuvių, surinkimui, transportavimui 
ir saugojimui), mažmeninės prekybos (į pardavimo 
vietas grąžintų butelių tvarkymui, saugojimui 
sandėliuose) ir komunalinių atliekų surinkimo 
centruose (grąžintų butelių tvarkymui). Apskaičiuota, 
kad, atsižvelgiant į butelių vartojimo ir gamybos rinką 
Katalonijoje (daugiau kaip 48 mln. vyno butelių), 
perdirbimo sistema vyno sektoriuje sukuria maždaug 
37 darbo vietas, o pakartotinio naudojimo sistema 
galėtų sukurti iš viso 330 (devynis kartus daugiau 
darbo vietų nei vienkartinių butelių sistema). Taip 
pat apskaičiuota, kad Vokietijoje daugkartinių butelių 
naudojimu sukuriama 5 kartus daugiau darbo vietų 
pagal tą patį gėrimų kiekį nei vienkartinių butelių 
sistema.12

Be darbo vietų kūrimo, „ReWINE“ taip pat padeda 
didinti įvairių sektorių (pramonės, patinimo, vartotojų, 
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savivaldybių) informuotumą ir kartu suteikia galimybę 
atsakingai vartoti nesudarant atliekų. Pakartotinis 
naudojimas yra auganti vartojimo tendencija, todėl 
tikimasi, kad ji tęsis ir ateinančius kelerius metus bei 
skatins gamybos sektoriaus pokyčius. Šis kontekstas 
gali atverti galimybes išplėsti „ReWINE“ patirtį per 
ateinančius metus.

Naudojant daugkartinius vyno butelius būtų skatinamas 
ir vartotojų lojalumas, ir kuriama pridėtinė vertė prekės 
ženklui, siejamam su tvarumo įsipareigojimais. Be 
to, jei mažmeninės prekybos sektorius veikia kaip 
grąžinimo taškas, vartotojas grąžindamas pakuotes 
paprastai pasinaudoja proga ir įsigyja naujų prekių 
(vyno ar kitų produktų), o tai suteikia papildomos 
ekonominės naudos.

„ReWINE“ projektas baigėsi 2020 m. pabaigoje. 
Katalonijos vyriausybė ir vyno sektoriaus 
suinteresuotosios šalys įvairiuose Katalonijos vyno 
gamintojų regionuose šiuo metu svarsto projekto 
tęstinumo galimybes, siekdamos nustatyti geriausias 
plovyklų įrengimo vietas, taip pat reikiamą logistiką ir 
struktūrą.

gėrimų pakuočių pakartotinio naudojimo ir perdirbimo sistemos pagal tvarumo perspektyvą. Pakartotinio naudojimo ir perdirbimo sistemų ekologinio, 
ekonominio ir socialinio poveikio analizė ir sprendimai tolesnei plėtrai), 2011 m. birželis
13 zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/zwe_reloop_report_reusable-vs-single-use-packaging-a-review-of-environmental-impact_en.pdf.
pdf_v2.pdf

Pagrindiniai uždaviniai ir rekomendacijos

„ReWINE“ projektas puikiai parodo, kad įdiegti 
papildomų vyno sistemų visose didelėse, vidutinėse, 
mažose ir labai mažose vyno gamyklose, 
naudojančiose įvairų butelių dizainą ir sistemas, 
taip pat įvairiose suinteresuotose šalyse (HORECA - 
viešbučiuose, restoranuose, kavinėse ir mažmeninės 
prekybos vietose) yra ne tik techniškai įmanoma, bet ir 
naudinga ekonomine, ekologine bei socialine prasme.

Projekte taip pat nustatyti pagrindiniai uždaviniai, 
kuriuos reikia išspręsti, kad tokia daugkartinio 
naudojimo sistema būtų dar veiksmingesnė ir 
sėkmingesnė. Pagrindiniai uždaviniai, su kuriais 
susidurta įgyvendinant projektą, buvo logistika (pvz., 
butelių grąžinimas) ir transportas. Kalbant apie 
pastarąjį, remiantis neseniai atlikta daugkartinių ir 
vienkartinių pakuočių poveikio aplinkai gyvavimo ciklo 
analize,13 transportavimas yra didžiausią įtaką darantis 
pakuočių gyvavimo ciklo etapas (dėl išmetamo teršalų 
kiekio). Transporto poveikį lemia trys tarpusavyje susiję 
kintamieji: transporto atstumai ir tranzitas, pakuočių 
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svoris ir tūris ir transporto rūšis.

Todėl, atsižvelgiant į stiklinių butelių svorį, kelionės 
atstumus reikia kaip įmanoma labiau optimizuoti. Tai būtų 
galima padaryti diegiant pajėgumų telkimo sistemas ir 
decentralizuotus logistikos modelius. Kitaip tariant, PDO 
įmonės turėtų turėti bendras plovyklas, pajėgias išplauti 
didelį butelių kiekį, kad būtų optimizuotos transporto 
ekonominės ir aplinkosauginės sąnaudos. Tai būtų galima 
pasiekti tikslinėmis viešosiomis ir (arba) privačiomis 
investicijomis.

Kalbant apie logistiką, nors butelių įvairovė nebuvo 
kliūtis bandomajame etape, standartizuoto vyno butelių 
modelio (arba modelių) naudojimas palengvintų logistiką 
ir optimizuotų sąnaudas. Standartizavimas yra vienas 
pagrindinių sėkmės elementų, nes jis supaprastina ne 
tik pakavimo formatą, bet ir visą infrastruktūrą. Todėl 
butelių standartizavimas gali palengvinti logistiką ir vertės 
grandinės subjektų bendradarbiavimą padidindamas 
sistemos prieinamumą, kurdamas masto ekonomiją ir iš 
esmės pagerindamas bendrą sistemos teikiamą naudą 
aplinkai ir ekonomikai.

Kitas labai svarbus sėkmingos sistemos elementas yra 
butelių grąžinimas per depozito ir grąžinimo sistemą. 
„ReWINE“ projekte nustatyta, kad tai veiksmingiausias, 
gerokai kitas paskatas lenkiantis tuščių butelių grąžinimo 
įstaigoms būdas.

Apskritai „ReWINE“ projektas parodė, kad pildomojo 
vyno sistemos yra įmanomos ir kad padidinus jų mastą, 
būtų reikšmingai prisidėta prie aplinkosaugos ir žiedinės 
ekonomikos tikslų. Taip pat akivaizdu, perėjimą turi remti 
politika, pvz., turi būti nustatytos reguliavimo priemonės 
(pvz., pakartotinio naudojimo tikslai, suderintas pakuočių 
formatas, ekonominės paskatos) ir priemonės, kurios 
palengvintų ir optimizuotų perėjimą prie pakartotinio 
naudojimo. Taip pat reikalingos investicijos į reversinės 
logistikos infrastruktūrą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite:

www.zerowasteeurope.eu

www.facebook.com/ZeroWasteEurope

www.linkedin.com/company/zero-waste-europe

www.instagram.com/zero_waste_europe

Arba susisiekite:

hello@zerowasteeurope.eu 

Twitter @zerowasteeurope

Šaltiniai

reWINE projektas, www.rewine.cat

Rezero - Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable,  

www.rezero.cat

Inèdit, www.ineditinnova.com

Nuotraukų kreditai

reWINE projektas
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„Zero Waste Europe“ yra Europos bendruomenių, 
vietos lyderių, ekspertų ir pokyčių agentų tinklas, 
siekiantis pašalinti atliekas mūsų visuomenėje. 

Mes pasisakome už tvarias sistemas ir mūsų santy-
kių su ištekliais pertvarkymą, kad paspartintume 
teisingą perėjimą prie nulinių atliekų žmonių ir 
planetos naudai
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4.0 Tarptautinė

Organizacija „Zero Waste Europe“ dėkoja Europos Sąjungai už finan-

sinę paramą. „Zero Waste Europe“ prisiima visą atsakomybę už šio 

tyrimo medžiagą. Joje pateikiama nuomonė nebūtinai sutampa su 

minėto rėmėjo nuomone. Rėmėjas negali būti laikomas atsakingu už 

jokį šiame dokumente pateiktos informacijos panaudojimą.


