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Organizacja sieci recyklingu w wybranych krajach
Różnice w organizacji sieci
• Odpowiedzialność za ustanowienie sieci
• Podział zadań między uczestników sieci

• Dostępność sieci tj. liczba i lokalizacja podmiotów
• Instytucje monitorujące sieć, zarządzające przepływem
informacji i środkami pieniężnymi

• Sposób finansowania działań
• Zakres uregulowań prawnych dotyczących wyżej wymienionych
aspektów

Analizowane systemy recyklingu
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Holandia
Zasady organizacji sieci
•

Regulacje prawne, które wprowadzono w 2002 miały na celu
usankcjonowanie obowiązującego wcześniej systemu i zawierają wyłącznie
ogólne zalecenia

•

System zarządzany jest przez instytucję działającą na zasadzie
przedsiębiorstwa prywatnego (konsorcjum ARN)

•

Sieć finansowana jest w całości z opłat recyklingowych wnoszonych
przez właścicieli pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Holandii (45
euro)

•

Producenci i importerzy zobowiązani są do utworzenia sieci odbioru
pojazdów własnej marki oraz do zagwarantowania systemu ich
przetwarzania (robią to poprzez udział w konsorcjum ARN)

•

Zakłady, w których przeprowadza się demontaż i odzysk powinny posiadać
certyfikaty zarządzania środowiskowego

•

Minimalnym standardem zagospodarowania frakcji lekkiej po strzępieniu
jest odzysk energii, a składowanie pozostałości po strzępieniu jest
zabronione

Holandia
Zasady organizacji sieci
•

Stacje demontażu otrzymują dofinansowanie do każdego czystego
wraku przekazanego do młyna przemysłowego współpracującego z ARN

• ARN zapewnia:
– włączanie do systemu nowych stacji demontażu i kontrolę stacji
demontażu będących w systemie
– zarządzanie funduszem opłat recyklingowych
– szkolenia i dostęp do informacji o demontażu

– tworzenie infrastruktury zwiększającej efektywność systemu recyklingu
SWE (np. budowa zakładu przetwarzania frakcji po strzępieniu)
– koordynowanie wysiłków uczestników systemu w celu osiągnięcia
wymaganych wskaźników odzysku i recyklingu
– analizy rynku, raporty i szacowanie efektywności funkcjonowania sieci,
– usługi dla stacji demontażu (m.in. opróżnianie separatorów substancji
ropopochodnych, odbiór bez kosztów odpadów problemowych np. szkła)

Dania
Zasady organizacji sieci
•

Funkcjonowanie sieci recyklingu opiera się na mechanizmie rynkowym,
tzn. nie przewidziano żadnego systemu wspomagania
przedsiębiorców prowadzących SD w przypadku braku rentowności
prowadzonej działalności

•

Wprowadzenie zachęt finansowych dla właścicieli SWE oddających
pojazdy do oficjalnej sieci recyklingu (1500 DKK)

•

Właściciele pojazdów są zobowiązani do płacenia rocznej opłaty
środowiskowej (od 60 do 101 DKK)

•

Stacje demontażu muszą dostać pozwolenie na prowadzenie
działalności wydawane w oparciu o posiadanie certyfikatów
środowiskowych typu Environmental Management Systems (ISO
14001 lub EMAS) lub/i jakościowych typu Quality Management
Systems (ISO9001)

Dania
Zasady organizacji sieci
•

Od 2013 roku producenci i importerzy powyżej 20 pojazdów rocznie
mają obowiązek tworzenia wspólnej lub indywidualnej sieci odbioru
(mogą odbierać SWE we własnych salonach sprzedaży)

•

Wspólna sieć odbioru musi zapewniać punkty odbioru znajdujące się nie
dalej niż 25 km od centrum miast > 20 tysięcy mieszkańców, a każdy z
posiadaczy SWE będzie miał nie dalej niż 50 km do punktu odbioru

•

Wszyscy producenci i importerzy muszą zarejestrować się w Duńskim
Systemie Odpowiedzialności Producentów

•

Producenci przekazują do systemu roczne raporty na temat sprzedaży
pojazdów, są też zobowiązani wnieść opłatę administracyjną
związaną z funkcjonowaniem systemu : początkową (1000 DKK lub
500 DKK) oraz roczną w wysokości co najmniej 250 DKK od każdego
sprzedanego samochodu

Norwegia
Zasady organizacji sieci
•

Od 1978 roku obowiązuje system opłat depozytowych dla pojazdów

•

Kaucja wpłacana przez właściciela pojazdu wynosi 2400 NOK, a
właściciel SWE po przekazaniu pojazdu do stacji demontażu otrzymuje
3000 NOK

•

Producenci są odpowiedzialni za osiąganie wskaźników odzysku i
recyklingu (zgodnie z wymogami Dyrektywy 2000/53/EC) i muszą
zapewnić sieć odbioru SWE

•

Mogą uczestniczyć w zatwierdzonym przez Agencję ds. Klimatu i
Zanieczyszczeń systemie recyklingu

•

Od 2002 roku działa spółka akcyjna o charakterze non profit
Autoretur AS, która w imieniu producentów/ importerów
samochodów odpowiada za sieć recyklingu i zagospodarowanie
SWE

Norwegia
Zasady organizacji sieci
•

Autoretur gwarantuje stacjom demontażu minimalną cenę sprzedaży
złomu oraz pokrywa koszty transportu złomu ze stacji demontażu do
najbliższego młyna przemysłowego

•

Autoretur podpisuje umowy z operatorami systemu, z którymi rozlicza się
za transport i stal, a operatorzy odpowiedzialni są za podpisywanie umów
ze stacjami demontażu, uzyskanie odpowiednich wskaźników odzysku i
recyklingu oraz rozliczenia ze stacjami i młynami

•

Uczestnictwo w systemie jest bezpłatne (celem systemu jest
samofinansowanie), ale jeżeli wartość SWE jest zbyt niska, Autoretur
może ustanowić opłatę (obecnie 62,5NOK) za każdy importowany nowy
lub używany pojazd

Francja
Zasady organizacji sieci
•

konieczność utworzenia przez producentów sieci stacji demontażu
pojazdów (odrębnie bądź wspólnie)

•

zasięg sieci musi umożliwiać oddanie pojazdu do SD znajdującej się
nie dalej niż 50km w linii prostej, przy czym dodatkowo precyzuje
liczbę SD w zależności od populacji zamieszkującej dany obszar
geograficzny (np. departament Ile de France 48SD)

•

możliwość wdrożenia narzędzi wspomagania finansowego
przedsiębiorców prowadzących certyfikowane SD lub MP
(tzw. mechanizmy kompensacyjne)
– bezpośrednie dofinansowanie stacji demontażu lub strzępiarek
– obowiązek odbioru przez producentów części, substancji i materiałów
pochodzących z SWE w celu przeprowadzenia odzysku

Francja
Zasady organizacji sieci
•

obowiązek uzyskania certyfikatu dla SD i MP przetwarzających SWE

•

powołanie instytucji monitorującej działalność sektora

•

ustanowienie wskaźników odzysku i recyklingu frakcji
niemetalowych dla SD i MP
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Wielka Brytania
Zasady organizacji sieci
•

Wprowadzenie minimalnych wymogów technicznych dla SD i
obowiązku osuszenia SWE i usunięcia substancji niebezpiecznych

•

Obowiązek zorganizowania przez producentów sieci odbioru SWE,
które muszą przyjąć każdy pojazd danej marki

•

Potencjał przerobowy SD z sieci danego producenta musi być
wystarczający do przetworzenia wszystkich pojazdów danego
producenta wycofywanych w danym roku w Wielkiej Brytanii

•

Maksymalna odległość do punktu odbioru, nie może przekraczać
30 mil, przy czym dla 75% właścicieli pojazdów danej marki średnia
odległość nie może przekraczać 10 mil

•

W przypadku SWE o ujemnej wartości rynkowej producenci są
zobowiązani do pokrycia kosztów przetwarzania

•

Producenci ponoszą odpowiedzialność za osiągnięcie wskaźników
odzysku i recyklingu w odniesieniu do własnych pojazdów
przyjmowanych we własnej sieci (za osiągnięcie wskaźników odzysku i
recyklingu pozostałych SWE odpowiadają prowadzący SD)

Japonia
Zasady organizacji sieci
•

Najbardziej rozbudowanym system recyklingu na świecie

•

Odpowiedzialność za efektywność i w dużej mierze za organizację sieci
ponoszą producenci i importerzy samochodów

•

Właściciele pojazdów wnoszą opłaty recyklingowe (10 tys. -12 tys.
JPY) służące finansowaniu kosztów zagospodarowania odpadów
problematycznych

•

W momencie wycofania pojazdu z eksploatacji opłata jest
przekazywana producentowi samochodów jako rekompensata za
poniesione koszty zagospodarowania odpadów problemowych

•

Wysokość opłat określana jest przez producentów (dla sprzedawanych
przez nich pojazdów)

Japonia
Zasady organizacji sieci
•

Odpady problemowe tj. czynniki chłodnicze na bazie
chlorofluorowęglowodoru (CFC) z układów klimatyzacji, poduszki
powietrzne oraz frakcja lekka po strzępieniu przekazywane są do
zagospodarowania producentom i importerom samochodów

•

Stacje demontażu pobierają od producentów opłaty za demontaż
odpadów problemowych (CFC, poduszki)

•

Wskaźnik recyklingu frakcji lekkiej wynosił 30% do 2010 roku, 50% w
latach 2010-2014 oraz 70% począwszy od 2015 roku, natomiast
poduszki powietrzne muszą być poddawane recyklingowi w 85%, a
czynniki chłodnicze są poddawane likwidacji bez odzysku

Japonia
Zasady organizacji sieci
•

Dodatkowe podmioty sieci:
– Japońskie Centrum Promocji Recyklingu Pojazdów rozliczające opłaty
za odpady problematyczne i zarządzające informacjami o SWE i sieci
– Japońskie Partnerstwo na rzecz Recyklingu Samochodów odbierające
w imieniu producentów poduszki powietrzne i CFC
– Dwie organizacje zajmujące się odbiorem i przetwarzaniem odpadów
po strzępieniu
– Wyznaczone zakłady recyklingu

•

Wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru SWE oraz
zakłady zajmujące się zbiórką czynników chłodniczych CFC muszą zostać
zarejestrowane, a stacje demontażu i młyny przemysłowe muszą
uzyskać licencję na prowadzenie działalności

•

Odbiorem SWE zajmują się sprzedawcy samochodów nowych i
używanych oraz serwisy i warsztaty naprawcze
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Zaangażowanie producentów w
organizację sieci

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Udział producentów w
finansowaniu przetwarzania
SWE o ujemnej wartości

Nie

Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak

Nie

Odpowiedzialność za wskaźniki
odzysku i recyklingu

ARN

SD, MP

Producenci
operatorzy

SD, MP

Likwidacja szarej strefy

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Zachęty finansowe dla
właścicieli

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Świadectwa demontażu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Certyfikacja SD i MP

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Producenci

SD

Producenci

Dziękuję za uwagę

Liczba SWE w 2012
Liczba SWE

Park sam. osobowych

SWE/Park

Belgia

171 466

5 400 000

3,2%

Dania

114 392

2 600 000

4,4%

1 229 096

32 500 000

3,8%

Hiszpania

659 960

22 248 000

3,0%

Holandia

191 260

7 800 000

2,5%

Niemcy

475 719

43 431 000

1,1%

Polska

340 212

18 744 000

1,8%

Rumunia

50 732

4 487 000

1,1%

Szwecja

231 218

4 400 000

5,3%

1 129 392

28 500 000

4,0%

874 887

37 078 000

2,4%

6 230 000

243 900 000

2,6%

119 905

2 443 000

4,9%

3 405 662

59 421 009

5,7%
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Wielka Brytania
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