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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0340/2006, του κ. James Croke, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ιρλανδικής ένωσης «Irish Reverse Vending Association», σχετικά με την εισαγωγή των 
μηχανημάτων αυτόματης περισυλλογής φιαλών στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξ ονόματος της ιρλανδικής ένωσης μηχανημάτων αυτόματης περισυλλογής 
φιαλών (Irish Reverse Vending Association), ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ασκήσει πίεση στις ιρλανδικές αρχές προκειμένου να εισαγάγουν τη χρήση των μηχανημάτων 
αυτόματης περισυλλογής φιαλών , μια τεχνολογία που υπάρχει ήδη σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εισαγωγή των εν λόγω μηχανημάτων όχι μόνον θα διευκόλυνε 
εξαιρετικά τη διαδικασία ανακύκλωσης, αλλά επίσης θα εξοικονομούσε για τους ιρλανδούς 
φορολογούμενους σημαντικά χρηματικά ποσά τα οποία δαπανώνται για την υγειονομική 
ταφή των απορριμμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Περίληψη των γεγονότων και αναφορά

Σύμφωνα με τον αναφέροντα ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της ιρλανδικής ένωσης «Irish
Reverse Vending Association», η ιρλανδική κυβέρνηση εμποδίζει την εισαγωγή 
μηχανημάτων αυτόματης περισυλλογής φιαλών στην Ιρλανδία. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι
με αυτή την πρακτική η κυβέρνηση δυσχεραίνει την ανακύκλωση των συσκευασιών και 
καθιστά δαπανηρότερο το σύστημα διαχείρισης των συσκευασιών για τον φορολογούμενο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντα



PE 384.390 2/3 CM\650316EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας1 («οδηγία για τις
συσκευασίες») ορίζει στο άρθρο 7 ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι καθιερώνονται συστήματα προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
επιστροφή ή/και η συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και απορριμμάτων 
συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των απορριμμάτων, 
προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης 
απορριμμάτων. Οι συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας που περισυλλέγονται θα 
πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, να ανακτώνται και να ανακυκλώνονται στα επίπεδα που 
ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τις συσκευασίες. 

Η οδηγία δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο περισυλλογής. Ειδικότερα, δεν
προβλέπει τη χρήση μηχανημάτων αυτόματης περισυλλογής συσκευασιών. Η αξιολόγηση της
πιο αποδοτικής και οικολογικά αποτελεσματικής μεθόδου περισυλλογής συσκευασιών
εναπόκειται συνεπώς στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν μπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του
ιρλανδικού συστήματος διαχείρισης συσκευασιών καθώς – παρά τις επιστολές υπενθύμισης
που αποστέλλει η Επιτροπή- η Ιρλανδία δεν έχει ακόμη παράσχει τα δεδομένα της για την 
ανακύκλωση για τα έτη 2003 και 2004. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στις
ιρλανδικές αρχές να παράσχουν δεδομένα για τους επιτευχθέντες στόχους ανάκτησης και 
ανακύκλωσης των συσκευασιών στην Ιρλανδία.

Η Επιτροπή δεν έχει στοιχεία για να αξιολογήσει τον ισχυρισμό που προβάλλει ο αναφέρων
ότι το Repak (το ιρλανδικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών) και η ιρλανδική κυβέρνηση 
επικαλούνται ψευδή στοιχεία προκειμένου να δικαιολογήσουν την άρνησή τους να εισάγουν 
τα μηχανήματα αυτόματης περισυλλογής συσκευασιών.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι το Repak ως το μόνο διαθέσιμο σύστημα διαχείρισης
απορριμμάτων συσκευασίας διοικείται από μια κλειστή ομάδα παραγωγών, πρέπει να
επισημανθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 1 της οδηγίας ένας από τους στόχους της 
είναι να διασφαλίσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφύγει εμπόδια για το 
εμπόριο και τη στρέβλωση και τον περιορισμό του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της 
Κοινότητας. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 ορίζει επίσης ότι τα συστήματα για την επιστροφή, 
συλλογή και ανάκτηση απορριμμάτων συσκευασίας πρέπει να είναι ανοιχτά στη συμμετοχή
οικονομικών παραγόντων των ενδιαφερόμενων τομέων και στη συμμετοχή των αρμόδιων 
δημόσιων αρχών.

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει αρκετές αποφάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των συστημάτων 
διαχείρισης των απορριμμάτων συσκευασίας των κρατών μελών με το κοινοτικό δίκαιο 
ανταγωνισμού2. Ο αναφέρων δεν παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες από τις οποίες να
προκύπτουν ενδείξεις συμπεριφοράς η οποία συνιστά ενδεχομένως παράβαση των άρθρων 81 
ή 82 ΕΚ.

  
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σελ. 10.
2 Επί παραδείγματι οι δύο αποφάσεις σχετικά με το γερμανικό σύστημα διαχείρισης DSD της 20ής Απριλίου

2001 (άρθρο 82 ΕΚ, ΕΕ 2001, L 166/1) και της 17ης Σεπτεμβρίου 2001 (άρθρο 81 ΕΚ, ΕΕ 2001, L 319/1).
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Συμπέρασμα

Οι ιρλανδικές αρχές είναι ελεύθερες να αποφασίσουν τη μορφή του ιρλανδικού συστήματος
επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης, εφόσον το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις και τους στόχους της οδηγίας για τις συσκευασίες και εφόσον το σύστημα και ο
τρόπος λειτουργίας του συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού.
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