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Vetoomus nro 0340/2006, James Croke, Irlannin kansalainen, Irish Reverse Vending 
Association -yhdistyksen puolesta palautusautomaattien käyttöönotosta Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kehottaa Irish Reverse Vending Association -yhdistyksen nimissä 
Euroopan parlamenttia painostamaan Irlannin viranomaisia palautusautomaattien 
käyttöönottoon; muissa EU:n jäsenvaltioissa kyseiset laitteet ovat jo käytössä. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan näiden laitteiden käyttöönotto helpottaisi tuntuvasti kierrätysprosessia ja
säästäisi huomattavan määrän irlantilaisten veronmaksajien varoja, jotka kuluvat 
kaatopaikkoihin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Yhteenveto tiedoista ja vetoomuksesta

Irish Reverse Vending Association -yhdistytä edustavan vetoomuksen esittäjän mukaan 
Irlannin hallitus estää pullonpalautusautomaattien käyttöönoton Irlannissa. Vetoomuksen 
esittäjä väittää, että hallituksen käytäntö vaikeuttaa pakkausten kierrättämistä ja lisää 
pakkausten hallinnointijärjestelmästä veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia.

Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY1 ("pakkausdirektiivi") 
7 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sellaiset järjestelmät, joilla 
varmistetaan kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen 

  
1 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.
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pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu, jotta ne voitaisiin käsitellä 
tarkoituksenmukaisimpien jätehuoltoratkaisujen mukaisesti. Kerätyt pakkaukset ja 
pakkausjäte on myöhemmin käytettävä uudelleen, hyödynnettävä tai kierrätettävä 
pakkausdirektiivin 6 artiklassa säädettyjen määrien mukaisesti.

Direktiivin säännöksissä ei mainita mitään nimenomaista keräysmenetelmää. Siinä ei säädetä
erityistä pakkausautomaattien käyttövelvoitetta. Näin ollen kaikkein tehokkaimman ja 
ekologisimman pakkausten keräysmenetelmän arviointi kuuluu kunkin jäsenvaltion 
toimivaltaan.

Tällä hetkellä komissio ei pysty arvioimaan Irlannin pakkausten hallinnointijärjestelmän 
tehokkuutta, sillä komission lähettämistä muistutuksista huolimatta Irlanti ei ole vielä 
toimittanut kierrätystä koskevia tietoja vuosilta 2003 ja 2004. Komissio vaatii jatkossakin 
painokkaasti Irlannin viranomaisia toimittamaan tiedot Irlannissa pakkausten hyödyntämisen 
ja kierrätyksen alalla saavutetuista tavoitteista.

Komissiolla ei ole näyttöä, jonka perusteella se voisi arvioida vetoomuksen esittäjän väitettä
siitä, että Repak (Irlannin pakkausten hallinnointijärjestelmä) ja Irlannin hallitus esittävät 
virheellisiä lukuja perustellakseen kieltäytymistään palautusautomaattien käyttöönotosta.

On väitetty, että ainoaa käytettävissä olevaa pakkausten hallinnointijärjestelmää, Repakia,
johtaa suljettu tuottajaryhmä. Huomautettakoon tässä yhteydessä, että direktiivin 1 artiklan 
1 kohdan mukaan yksi direktiivin tavoitteista on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta ja 
välttää kaupankäynnille aiheutuvat haitat sekä kilpailun vääristyminen ja rajoittuminen 
yhteisössä. Lisäksi 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asianomaisten alojen taloudellisten 
toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on voitava osallistua näihin palautus-, keruu- ja 
hyödyntämisjärjestelmiin.

Komissio on jo tehnyt useita päätöksiä jäsenvaltioiden pakkausjätteen 
hallinnointijärjestelmien yhteensopivuudesta EY:n kilpailusäädösten1 kanssa. Vetoomuksen 
esittäjä ei esitä mitään konkreettisia tietoja, jotka antaisivat näyttöä EY 81 tai EY 82 artiklaa 
rikkovasta menettelystä.

Päätelmä

Irlannin viranomaiset voivat vapaasti päättää Irlannin palautus-, keräys- ja 
hyödyntämisjärjestelmän rakenteesta, kunhan kyseinen järjestelmä täyttää pakkausdirektiivin 
edellytykset ja tavoitteet ja kunhan järjestelmä ja sen johtamismenetelmät ovat EY:n 
kilpailusäädösten mukaiset.

  
1  Esimerkiksi molemmat Saksan hallinnointijärjestelmään DSD:hen liittyvät päätökset, jotka on tehty 
20 päivänä huhtikuuta 2001 (EY 82 artikla, EYVL 2001, L 166/1) ja 17 päivänä syyskuuta 2001 (EY 81 artikla, 
EYVL 2001, L 319/1).


