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Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za izčrpen odgovor in vaše stališče glede uvedbe kavcijskega sistema za embalažo pijač.
Dovolite, da vam v nadaljevanju v pojasnilo posredujemo dodatne argumente - nekaj pa jih je v priponkah.
1. Kavcijski sistem uporabljajo tudi na Norveškem (od leta 1999), zanj se je lani jeseni odločila Avstrija in ga bo
vzpostavila do leta 2025 ter uvedla še obvezne kvote embalaže pijač v povratni embalaži. O uvedbi pa se pogovarjajo
v Luxemburgu, na Portugalskem, Češkem, Poljskem, v Madžarski. Imajo ga v Nemčiji. Torej ne drži, da je primeren
samo za države, kjer ločevanje odpadne embalaže ni učinkovito. Kavcijski sistem je med drugim edini dokazani način
zniževanja smetenja, prihrani emisije TGP, energijo in občinam ter proizvajalcem zniža stroške.
2. Sistem ločenega zbiranja v Sloveniji je res odličen, a ne bo dovolj, da do leta 2025 ločeno zberemo 77 % in do leta
2030 90% plastenk. oboje je cilj EU. V Avstriji so prav zato sprejeli odločitev za kavcijski sistem, ki te cilje dosega že v
vseh državah, ki tak sistem imajo. V Sloveniji nimamo podatkov koliko plastenk trenutno ločeno zberemo, ocene se
gibljejo med 41 in 63 %. Tudi v Sloveniji je naravno in urbano okolje obremenjeno z embalažo pijač - to dokazujejo
vsakoletne akcije čiščenja.
3. Kavcijski sistem je dokazano cenejši od običajnega ločenega zbiranja odpadne embalaže. Tako za občine, kot za
proizvajalce.
4. Kavcijski sistem ne zahteva javnih sredstev. Vzpostavijo ga proizvajalci in trgovci. Financira se iz embalažnine (ki jo
proizvajalci tako že plačujejo), od prodaje materialov na trgu in neizplačanih kavcij. Infrastrukturo vzpostavijo skupaj
proizvajalci in trgovci. Ogljični odtis je manjši, saj kupec pelje embalažo takrat, ko bi tako ali tako opravil nakup.
Zmanjša pa se število odvozov ločeno zbrane komunalne embalaže. Dodatno znižanje emisij TGP je še zaradi
zagotavljanja reciklata, ki se dodaja novim plastenkam.
5. V večjih trgovinah so avtomati, ki zbrano embalažo kompaktirajo. V manjših trgovinah, gostinstvu in turizmu,
bencinskih servisih pa se zbira ročno - tam se proda manj pijač in se zato tudi zbere manj embalaže. Taki sistemi že
delujejo v drugih državah in so učinkoviti. Ponavadi se tudi omeji obveznost vračanja na določeno kvadraturo trgovine.
6. ZVO-2 in ureditev proizvajalčeva odgovornosti s kavcijskim sistemom nima neposredne povezave. Je pa ZVO-2
odprl možnost njegove vzpostavitve.
7. Uvedbo kavcijskega sistema so podprli v Združenju proizvajalcev pijač. Prav tako ga podpira velika večina ljudi
povsod, ne samo pri nas. V 12 državah EU je ta podpora od 60 do več kot 90 odstotna.Pri nas bi od 2000 vprašanih,
sistem podprlo 99 % ljudi.
Če boste imeli še kako vprašanje, smo vam z veseljem na voljo.
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