S skupnimi močmi za naše okolje
C & A od maja uvaja plačljive plastične vrečke
Ljubljana 26.04.2017; od 1. maja 2017 C&A v Sloveniji več ne deli ne-plačljivih plastičnih nosilnih vrečk. Našim kupcem
bodo v poslovalnicah na voljo nove, kakovostne plastične vrečke, ki jih bo mogoče kupiti, najvišja cena za eno vrečko bo
znašala 20 Centov. To je le majhen korak , vendar prava smer, na skrbno načrtovani poti v smeri trajnostnega razvoja in
skrbnega ravnanja z našim okoljem
Po uredbah EU- sledimo smernicam, ki predvidevajo zmanjšanje porabe plastičnih vrečk na prebivalca, do leta 2019 naj bi
ta znašala 90 kosov na prebivalca, do leta 2025 pa naj bi količina porabe še padla in sicer na 40 kosov plastičnih vrečk na
prebivalca letno. Pomemben dejavnik, ki bo pripomogel k zmanjšanju letne porabe plastičnih vrečk na prebivalca v
Sloveniji, je uvedba plačljivih plastičnih nosilnih vrečk. Trenutno se večina plastičnih vrečk po enkratni uporabi zavrže.
Manj plastike –večja skrb za naše okolje
V zadnjih nekaj letih je Slovenija dosti investirala v sistem skrbnega ravnanja z odpadki . Da lahko k temu doprinesemo tudi
mi, se moramo zavedati , da je primerno odstranjevanje plastičnih vrečk osnovnega pomena in poskrbeti moramo, da ne
končajo v okolju na neprimernem mestu.
Plastične vrečke, zavržene na nepravem mestu končajo v naravi , kamor ne spadajo. Veter jih raznaša po naši okolici, mnoge
zaidejo v reke, jezera, morje. Ne govorimo samo o estetskem problemu, pomislimo samo na vpliv, ki ga imajo na divje živali, za
njih so pogosto nevarna past, ko se vanje ujamejo ali jih zaužijejo..
C&A Slovenija želi, da je naš prispevek k varovanju okolja kar se da velik. Prepričani smo, da bo uvedba plačljivih plastičnih
vrečk znatno vplivala na upad njihove porabe. “Naš cilj je zmanjšati porabo plastičnih vrečk za 60% . S tem dosežemo
pomemben prispevek k varovanju našega okolja in hkrati prispevamo k zagotavljanju kakovostnejšega življenja. Želimo
krepiti naš zavest – za dobro našega okolja.”, navaja Norbert W. Scheele, Director of Country C&A Mode CEE.
Za več informacij o trajnostno naravnanem gospodarjenju prosimo obiščite:

http://www.c-and-a.com/de/de/corporate/company/nachhaltigkeit/

O C&A Europe
Z več kot 1,575 poslovalnicami v 18 državah po Evropi, in s 35,000 zaposlenimi, je C&A Europe eden vodilnih trgovcev s tekstilom v
Evropi. C&A Europe vsak dan obišče več kot dva milijona strank, ki iščejo kvalitetna in modna oblačila iz obsežne ponudbe za celo
družino. S svojimi trgovinami je C&A prisoten tudi v Braziliji, Mehiki in na Kitajskem. Več informacij najdete na www.c-a.com
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