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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

James Croke, ír állampolgár által az Ír Újrahasznosítható Hulladékok Visszaváltását 
Támogató Egyesület nevében benyújtott 0340/2006. számú petíció a göngyöleg-
visszaváltó automaták Írországban való bevezetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Ír Újrahasznosítható Hulladékok Visszaváltását Támogató Egyesület 
nevében kéri az Európai Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást az ír hatóságokra annak 
érdekében, hogy vezessék be a göngyöleg-visszaváltó automatákat, egy olyan technológiát, 
amely már jelen van más EU-tagállamokban. A petíció benyújtója azt állítja, hogy ezeknek a 
berendezéseknek a bevezetése nemcsak meglehetősen megkönnyítené az újrahasznosítási 
eljárást, hanem ír adófizetőket is megkímélne jelentős, hulladéklerakásra fordított 
pénzösszegektől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A tények és a petíció összegzése

A petíció benyújtója szerint – aki az Ír Újrahasznosítható Hulladékok Visszaváltását 
Támogató Egyesület nevében jár el – az ír kormány akadályozza az üvegvisszaváltó 
automaták írországi bevezetését. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a kormány ezáltal 
megnehezíti a csomagolóanyagok újrahasznosítását, és költségesebbé teszi a csomagolás 
kezelését szolgáló rendszert az adófizetők számára.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban
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A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv1 („csomagolásról 
szóló irányelv”) 7. cikke előírja, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell olyan rendszerek 
létrehozásáról, amelyek biztosítják a használt csomagolás és/vagy a csomagolási hulladék 
visszaváltását és/vagy begyűjtését a fogyasztótól, más végfelhasználótól vagy a 
hulladékláncból annak érdekében, hogy azokra a legmegfelelőbb ártalmatlanítási 
megoldásokat alkalmazzák. A csomagolást és a csomagolási hulladékot a csomagolásról szóló 
irányelv 6. cikkében előírt szintekig kell tovább felhasználni, hasznosítani vagy újra 
feldolgozni.

Az irányelv semmilyen konkrét módszert nem ír elő az összegyűjtésre. Különösen nem 
határozza meg, hogy göngyöleg-visszaváltó automatákat kell használni. A leghatékonyabb és 
ökológiai szempontból leghatásosabb összegyűjtési módszer mérlegelése így az egyes 
tagállamok hatáskörébe tartozik.

A Bizottság jelenleg nem tudja felmérni a csomagolás kezelését szolgáló ír rendszer 
hatékonyságát, mivel Írország a Bizottság által küldött emlékeztetők ellenére még nem 
közölte az újrafeldolgozásra vonatkozó, 2003. és 2004. évi adatait. A Bizottság továbbra is 
nyomást fog gyakorolni az ír hatóságokra, hogy közöljék a hasznosítással és 
újrafeldolgozással kapcsolatban kitűzött célok írországi elérésére vonatkozó adatokat.

A Bizottságnak nem állnak rendelkezésére adatok ahhoz, hogy megvizsgálja a petíció 
benyújtójának azon állítását, hogy a Repak (a csomagolás kezelését szolgáló ír rendszer) és az 
ír kormány valótlan adatokra hivatkozik annak érdekében, hogy indokolja a göngyöleg-
visszaváltó automaták bevezetésének elutasítását.

Ami azt az állítást illeti, hogy a csomagolási hulladék kezelésére elérhető egyetlen rendszert, a 
Repakot a termelők egy zárt csoportja vezeti, meg kell említeni, hogy az irányelv 1. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően annak egyik célkitűzése az, hogy biztosítsa a belső piac 
működését, és a Közösségen belül elkerülje a kereskedelem akadályait, valamint a verseny 
torzulását és korlátozását. A 7. cikk (1) bekezdése továbbá előírja, hogy a csomagolási 
hulladék visszaváltását, összegyűjtését és hasznosítását szolgáló rendszereknek nyitva kell 
állniuk az érintett ágazatok gazdasági szereplőinek részvétele, valamint az illetékes hatóságok 
részvétele előtt.

A Bizottság már több határozatot hozott a tagállamok csomagolásihulladék-kezelő 
rendszereinek az EK versenyjogával való összeegyeztethetőségéről2. A petíció semmilyen 
konkrét információt nem ismertet, amely arra utalna, hogy az EK-Szerződés 81. vagy 82. 
cikkét sértő magatartásról lenne szó.

Következtetés

Az ír hatóságok szabadon dönthetnek az ír visszaváltási, összegyűjtési és hasznosítási 
rendszer formájáról, amennyiben ez a rendszer megfelel a csomagolásról szóló irányelv 

  
1 HL L 365., 1994.12.31., 10. o.
2 Például a német kezelési rendszerről (DSD) szóló 2001. április 20-i (az EK-Szerződés 82. cikke, HL L 166/1., 

2001.) és 2001. szeptember 17-i (az EK-Szerződés 81. cikke, HL L 319/1., 2001.) két határozat.
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előírásainak és célkitűzéseinek, valamint a rendszer és üzemeltetésének módja megfelel az 
EK versenyjogának.


