1,9 mld działań na rzecz środowiska rocznie

Suomen Palautuspakkaus (Palpa)
w skrócie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Założona w roku 1996
Systemy kaucji za puszki, butelki PET oraz jednorazowe butelki szklane
Spółka prywatna non-profit
Własność
50% przemysł browarniczy
50% handel detaliczny
Właściciele są traktowani na równi z innymi członkami, brak korzyści
finansowych
Obrót ~80 mln euro
z wyłączeniem kaucji
14 pracowników
Podstawą strategii Palpa jest obsługa systemów kaucji poprzez sieć spółek i
outsourcing wszystkich działań

Recykling jest cechą naszego
charakteru

25
Glass bottles

Każdy Fin zwraca średnio do
Palpa następującą liczbę
opakowań rocznie:

89
Plastic bottles

234
Beverage cans

348

łącznie 348
opakowań rocznie

Systemy zwrotu Palpa w roku 2019

Wskaźnik zwrotu
Wartość kaucji
Wielkość zwrotu
Ilość recyklowanych
materiałów
Liczba produktów
objętych kaucją

Liczba członków

Puszki Aluminiowe

Butelki PET

Jednorazowe butelki
szklane

95 %

90 %

87 %

0,15 €
1.3 Bn

0,10 € (0 – 0,35 l)
0,20 € (0,36 – 0,99 l)
0,40 € (> 1 l )
490 M

Razem
93 %

0,10 €
138 M

1.928 Bn

54.500 tn

87.200 tn

18.500 tn

14.200 tn

2.453

2.968

17.343

91

122

187

22.764

Liczba spółek:
263

Pozostałe dane na rok 2019
 Obsługa kaucji o wartości 350 mln euro
 4600 punktów zbiórki w sektorze detalicznym i 9500 w sektorze
gastronomicznym
 rejestracja 2 347 nowych poduktów
 ~4000 samoobsługowych urządzeń do zwrotu opakowań (RVM) w ~3000
punktach detalicznych
 Zwrot puszek: 99,5% RVM
 Zwrot PET: 98,5% RWM
 Zwrot szkła: 74% RVM (26% w sektorze gastronomicznym)

Przyjmowanie opakowań i
recykling materiałów
•

Opakowania są rozpoznawane na podstawie kodu kreskowego i
wymiarów/kształtów
- w celu zapewnienia, że konsument otrzyma odpowiednią płatność
- w celu zapewnienia sortowania materiałów na wczesnym etapie
- w celu upewnienia się, że koszty systemu zostały prawidłowo
alokowane do odpowiednich systemów zwrotu i spółek

•

Wymogi materiałowe uzgodnione wspólnie ze spółkami zajmującymi
się recyklingiem materiałów
- pojemnik
- etykieta
- klej
- tusz

Transport i
operatorzy

1360 km
340 000 km ²

zakład
operatora

Populacja 5,5 M

⚫zakład
operatora z
narzędziem
liczącym

180 t

Transport odbiorczy
- Odbiór (w większości producenci i sprzedawcy
-

470 t

detaliczni)
Ze sklepów detalicznych/sektora
gastronomicznego do terminali podmiotów
transportujących/sprzedawców detalicznych (150)

1,95 M

2,35 M

Transport ramowy
- Z terminali podmiotów transportujących do
zakładów operatorów (8)

Balowanie opakowań PET/puszek w
zakładach operatorów Usługi opróżniania
(szkło)
- Bezpośrednio ze sklepów detalicznych (1400) i
punktów gastronomicznych (1000) do zakładów
operatorów (aluminium/PET/szkło) lub do
podmiotów recyklujących szkło w Finlandii

570 t

Dostawa materiału do
podmiotów recyklujących
bezpośrednio od operatorów
Puszki Aluminiowe (18.500 tn)
Butelki PET (14.200 tn)
Szklane butelki (54.500 tn)

Działalność regulowana przez rząd
•

Podatek od opakowań dla określonych napojów
– Importerzy i producenci muszą uiszczać podatek od opakowań w
wysokości 0,51 euro/l za opakowania w grupie taryf celnych CN 22
(np. wody, napoje bezalkoholowe, wszystkie alkohole)
– Importer lub producent jest wyłączony z podatku, jeżeli spółka
i produkty są zarejestrowane w systemie kaucji zwrotnych

–

97% opakowań litrowych jest objęta systemem kaucji

 Przystąpienie do systemu kaucji nie jest obowiązkowe

• Ustawa o odpadach
–

Sprzedawca detaliczny sprzedający produkty objęte systemem
kaucji jest zobowiązany do odbierania pustych opakowań objętych
kaucją od konsumentów

DRS
TAX

Finansowanie systemów recyklingu
• Przychody pochodzą ze sprzedaży materiałów,
nieodzyskanych kaucji i opłat recyklingowych
- Opłaty recyklingowe są uiszczane przez
producentów i importerów napojów

• Do kosztów należą koszty logistyki odbioru,
obsługi materiałów, opłaty za obsługę sektora
detalicznego, koszty stałe
• Wszystkie opłaty są oparte o koszty rzeczywiste

Pozostałe materiały
Materiał wideo Palpa

• https://www.youtube.com/watch?v=rNwAm01Dm-g
Ustawa o odpadach

• https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110646.pdf
• Rozdział 7, str. 28
Dekret rządowy o systemie zwrotnym opakowań na napoje
• Https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2013/en20130526.pdf
– np. minimalna wartość kaucji, docelowe pułapy recyklingu

System zwrotny butelek szklanych wielokrotnego użytku

• https://www.ekopullo.fi/en/

www.palpa.fi
tommi.vihavainen@palpa.fi

