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CO TO JEST SYSTEM KAUCYJNY?
Europa powinna zmierzać w kierunku zeroodpadowej gospodarki o obiegu
zamkniętym, która umożliwia zachowanie wartości materiałów poprzez ich
wielokrotne użycie, stosując recykling tylko wtedy, gdy nie ma już innej
możliwości, gwarantując równocześnie, że do środowiska nie będą przedostawać
się żadne odpady. System kaucyjny (DRS, ang. deposit return scheme) obejmujący
jednorazowe i wielorazowe opakowania po napojach to najskuteczniejszy
najbardziej zrównoważony sposób na osiągnięcie tych celów.

KAUCJA

KOSZT
Istotą systemu jest zachęcanie
konsumentów do zwracania
uprzednio zakupionych opakowań
w zamian za zwrot wpłaconej
kaucji, co zagwarantuje ich
ponowne użycie lub recykling.
W przypadku opakowań na napoje
podobne systemy działają już
w 10 krajach Europy i przynoszą
świetne rezultaty (w kolejnych
9 podjęto decyzję o ich
wprowadzeniu).

JAK TO DZIAŁA?
W systemie kaucyjnym do ceny
produktu naliczana jest dodatkowa
opłata (kaucja), która zostaje zwrócona
konsumentowi w momencie zwrotu
opakowania do punktu handlowego.

KAUCJA

System kaucyjny powinien być standardem w przemyśle napojów, gdzie pomoże
zwiększyć poziom ponownego wykorzystania opakowań dzięki ich ponownemu
napełnianiu, ale powinien także zostać rozszerzony na inne branże, w których
klient końcowy otrzymuje produkt w opakowaniu, na przykład sektor transportu
i spedycji.
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Systemy kaucyjne pomagają osiągać najwyższe poziomy zbiórki
selektywnej —około 90%1 w Europie.
DRS jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania przedostawania
się tworzyw sztucznych do środowiska morskiego i lądowego. Badania
pokazują, że system kaucyjny już teraz jest w stanie ograniczyć ilość
opakowań po napojach2 w oceanie nawet o 40%3.
System kaucyjny obejmujący przedmioty jednorazowego użytku to niezbędny
warunek zwiększenia poziomu ponownego użycia opakowań, które powinno
mieć pierwszeństwo przed recyklingiem4.
System kaucyjny jako część ROP przynosi gminom oszczędności
i nie generuje dodatkowych kosztów dla instytucji publicznych, ponieważ
za jego utrzymanie płacą producenci i konsumenci.
System DRS to jedyny sposób na osiągnięcie celu 90% selektywnej zbiórki
plastikowych pojemników na napoje przed 2029 rokiem, który został
wyznaczony w dyrektywie w sprawie produktów jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych5. Dodatkowo DRS pomoże osiągać cele w zakresie
recyklingu i ograniczania składowania odpadów.
DRS to narzędzie wspierane przez wiele firm z sektora dóbr szybko
zbywalnych6.
DRS polegający na ponownym wykorzystaniu opakowań pomaga
konsumentom zobaczyć, że ich działania mają wymierne rezultaty.
Społeczne poparcie dla DRS sięga ponad 80%7.
Poprawnie zaimplementowany system kaucyjny dla opakowań nadających się
do ponownego napełniania obniża emisje CO2 o 50% w porównaniu z DRS
dla opakowań jednorazowego użytku8.
DRS tworzy lokalne miejsca pracy i wspiera lokalną gospodarkę9.
DRS promuje ekoprojektowanie, które umożliwia lepszy recykling10.
DRS podnosi jakość recyklatu, który osiąga dużo wyższą cenę rynkową11.
DRS to najlepszy system dla przetwarzania butelek na butelki.
Systemy kaucyjne zarządzane przez producentów nie wymagają
dofinansowywania niezależnie od wybranego typu zbiórki (ręczny
lub automatyczny).
DRS to doskonały sposób na wdrożenie zasad rozszerzonej
odpowiedzialności producenta rekomendowany przez Komisję Europejską.

WEZWANIE
DO DZIAŁANIA
Wzywamy polityków, samorządy i właściwe organy do utrzymywania jak
najwyższej wartości materiałów oraz zapobiegania ich przedostawaniu się
do środowiska poprzez:

CELE W ZAKRESIE PONOWNEGO
NAPEŁNIANIA POJEMNIKÓW
Wyznaczenie na poziomie unijnym i krajowym
ambitnego celu co najmniej 70% opakowań nadających
się do ponownego napełnienia w całkowitej ilości
pojemników na napoje.

DRS OBEJMUJĄCY WSZYSTKIE
POJEMNIKI NA NAPOJE
System kaucyjny powinien obejmować wszystkie
jednorazowe i wielorazowe opakowania na napoje
wykonane ze szkła, metalu i plastiku.

DRS DLA INNYCH PRODUKTÓW
Systemy kaucyjne powinny zostać rozszerzone na inne
rodzaje opakowań takie jak wielorazowe kubki
i pojemniki na żywność.
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