Poprawia się klimat dla systemu kaucyjnego dla opakowań
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Recykling staje się coraz poważniejszym problemem. Ministerstwo Klimatu chce przekonać
parlament do przyjęcia przepisów w sprawie opłat za plastikowe butelki jeszcze w tym roku,
a szklane opakowania zaczęły być mile widziane w sklepach.
Wiceminister klimatu Sławomir Mazurek potwierdził, że prace nad wprowadzeniem całego systemu
opłat od plastikowych butelek wciąż trwają. Resort liczy, że parlament przyjmie odpowiednie
przepisy jeszcze w 2020 roku. Mieszkańcy będą mogli zwrócić na przykład do sklepu plastikowe czy
szklane opakowania i otrzymać za nie zwrot pobranej wcześniej kaucji.
– Będziemy prowadzić konsultacje w tej sprawie z branżą oraz samorządami. Chcemy, by
odpowiednie przepisy zostały przyjęte przez parlament w 2020 roku. Naszą intencją jest również, by
rozszerzona odpowiedzialność producentów i system kaucyjny dla mieszkańców zaczęły
obowiązywać równocześnie – zapowiedział Mazurek.
Ministerstwo pracuje także nad wspomnianą reformą tzw. rozszerzonej odpowiedzialności
producenta w związku z określeniem w ramach tej zasady nowych, minimalnych wymogów w unijnej
dyrektywie o odpadach. Chodzi o to, by przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty z tworzyw
sztucznych, w tym w opakowaniach plastikowych, ponosili większość kosztów zagospodarowania

odpadów.
Unijne regulacje wprowadzają terminy, w których producenci muszą zrealizować konkretne cele
związane z recyklingiem. Jest to 65 proc. do roku 2025 i 70 proc. do roku 2030. W przypadku
opakowań z tworzyw sztucznych to odpowiednio – 50 i 55 proc., opakowań drewnianych – 25 i 30
proc., opakowań z metali żelaznych – 70 i 80 proc., aluminiowych – 50 i 60 proc., szklanych – 70 i 75
proc., a papierowych i kartonowych – 75 i 85 proc.
Tworzywa sztuczne wchodzące na rynek będą musiały zawierać odpowiedni poziom tzw. recyklatu,
czyli materiału pochodzącego z recyklingu. Dyrektywa UE mówi o minimalnym 30-proc. udziale
recyklatu z tworzyw sztucznych w 2030 roku.

System kaucyjny wróci do łask?
Sławomir Mazurek zaznaczył też, że analizowane są różne warianty naliczania opłat za
gospodarowanie odpadami dla firm, które wprowadzają tego typu produkty na rynek. Planuje się, że
taka opłata będzie doliczana do każdego kilograma opakowania, w którym wprowadzono produkt do
obrotu. Opłata będzie też zależeć od rodzaju materiału, z jakiego będzie wykonane opakowanie.
Firmy już teraz starają się zachęcać konsumentów do odpowiedzialnego rozporządzania odpadami
poprzez system kaucyjny. Na przykład, Grupa Żywiec zatrudniła gwiazdy młodego pokolenia do
kampanii „Daj butelce drugie życie”. Dzięki niej konsumenci mogą oddać butelki po piwie łatwo i bez
paragonu już w ponad 5 000 sklepów na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo zachęca też kolejne
sklepy do dołączania się do akcji poprzez specjalną stronę zwrocbutelke.pl/sklepy.
Konsumenci, którzy dołączą do tej akcji będą mogli zapomnieć o paragonie i oddawać butelki
zwrotne marek Grupy Żywiec (Żywiec, Warka, Warka Radler, Tatra, Specjal, Królewskie, Brackie i
EB) w wybranych punktach sprzedaży. Za każdą butelkę zwrotną otrzymuje się 0,35 zł, nawet jeśli
napój został kupiony w innym sklepie. To ważne, bo klienci nie lubią tracić czasu, a jak wynika z
badań przeprowadzonych na zlecenie Grupy Żywiec największą przeszkodą na drodze do zwrotu
butelek jest paragon. Biorąc pod uwagę koszty użytkowania i produkcji oraz wpływ na środowisko
naturalne i człowieka butelka zwrotna to najbardziej przyjazne dla środowiska opakowanie, w jakim
dostępne jest piwo. Może być użyta nawet do 25 razy, a czas jej życia trwa do 5 lat. Dlatego zamiast
wyrzucać, warto dawać jej kolejne życie.
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