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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0340/2006 af James Croke, irsk statsborger, Irish Reverse Vending 
Association om indførelse af returautomater i Irland

1. Sammendrag

Andrageren anmoder på vegne af Irish Reverse Vending Association Europa-Parlamentet om 
at presse de irske myndigheder til at indføre brug af returautomater, en teknologi, der allerede 
findes i andre EU-lande. Andrageren hævder, at indførelsen af disse anordninger ikke bare 
ville lette genanvendelsesprocessen betydeligt, men også spare de irske skatteydere for store 
beløb, der bruges på deponering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Sammendrag af faktiske omstændigheder og andragende

Ifølge andrageren, der repræsenterer Irish Reverse Vending Association, blokerer den irske 
regering for indførelsen af returautomater til flasker i Irland. Andrageren hævder, at 
regeringen dermed gør genanvendelse af emballage vanskeligere og ordningen for håndtering 
af emballage dyrere for skatteyderne.  

Kommissionens bemærkninger

I direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald1 ("emballagedirektivet") fastsættes det i 
artikel 7, at medlemsstaterne sørger for, at der indføres systemer til sikring af tilbagetagelse 
og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, fra enhver 

  
1 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.
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anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen, med henblik på håndtering af 
emballageaffaldet på den mest hensigtsmæssige måde. Indsamlet emballage og 
emballageaffald bør genbruges, genanvendes eller genvindes i den udstrækning, der er angivet 
i emballagedirektivets artikel 6.

I direktivet fastsættes der ingen specifik indsamlingsmetode. Navnlig præciseres det ikke, at 
der bør anvendes returautomater. Vurderingen af den mest virkningsfulde og miljøeffektive 
metode til indsamling af emballage er således overladt til de enkelte medlemsstater.

På nuværende tidspunkt kan Kommissionen ikke vurdere, hvor effektiv den irske ordning for 
håndtering af emballage er, eftersom Irland - til trods for de påmindelser, som Kommissionen 
har sendt - endnu ikke har tilvejebragt sine genanvendelsesoplysninger for 2003 og 2004. 
Kommissionen vil vedblive med at presse de irske myndigheder til at tilvejebringe 
oplysninger om de genanvendelses- og genvindingsmål for emballage, der er nået i Irland.

Kommissionen har intet grundlag for at vurdere andragerens påstand om, at Repak (den irske 
emballagehåndteringsordning) og den irske regering opgiver ukorrekte tal for at retfærdiggøre 
deres afvisning af at indføre returautomater.

Hvad angår påstanden om, at Repak som den eneste tilgængelige ordning til håndtering af 
emballageaffald drives af en sluttet kreds af producenter, skal det påpeges, at et af formålene 
med direktivet i henhold til artikel 1, stk. 1, er at garantere det indre markeds funktion og 
undgå handelshindringer og forvridning og begrænsning af konkurrencen i Fællesskabet. 
Endvidere fremgår det af artikel 7, stk. 1, at systemerne til returnering, indsamling og 
genanvendelse af emballageaffald skal være åbne for deltagelse fra erhvervsdrivende i de 
berørte sektorer og for deltagelse fra de kompetente offentlige myndigheders side.

Kommissionen har allerede truffet flere beslutninger om, hvorvidt medlemsstaternes 
ordninger til håndtering af emballageaffald er i overensstemmelse med EF's 
konkurrencelovgivning1. Andrageren forelægger ingen konkrete oplysninger om adfærd, der 
kunne udgøre en overtrædelse af EF-traktaten artikel 81 eller 82.

Konklusion

De irske myndigheder kan frit træffe beslutning om den irske retur-, indsamlings- og 
genanvendelsesordning, så længe denne ordning opfylder kravene og målene i 
emballagedirektivet, og så længe ordningen og driften af den er i overensstemmelse med EF's 
konkurrencelovgivning.

  
1 F.eks. de to beslutninger om det tyske håndteringssystem DSD af 20. april 2001 (EF-traktatens artikel 82 , 

EFT 2001, L 166/1) og af 17. september 2001 (EF-traktatens artikel 81, EFT 2001, L 319/1).
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