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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0340/2006, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais James Croke Īrijas 
Izlietotā iepakojuma savākšanas asociācijas vārdā, par izlietotā iepakojuma savākšanas 
automātu ieviešanu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Īrijas Izlietotā iepakojuma savākšanas asociācijas vārdā lūdz Eiropas 
Parlamentu izdarīt spiedienu uz Īrijas varas iestādēm, lai ieviestu izlietotā iepakojuma 
savākšanas automātus – tehnoloģiju, kas jau pastāv citās ES valstīs. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šo ierīču ieviešana ne tikai ievērojami atvieglos iepakojuma atkritumu pārstrādes 
procesu, bet arī ietaupīs Īrijas nodokļu maksātājiem ievērojamas naudas summas, ko tērē 
atkritumu pildizgāztuvēm.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 11. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Faktu un lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš rīkojas Īrijas Izlietotā iepakojuma savākšanas asociācijas 
vārdā, apgalvo, ka Īrijas valdība liek šķēršļus tukšo pudeļu savākšanas automātu ieviešanai 
Īrijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda veidā valdība apgrūtina iepakojuma pārstrādi 
un sadārdzina iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu nodokļu maksātājiem.

Komisijas komentāri lūgumrakstam

Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu1 (,,Iepakojuma direktīva”) 
7. pantā norādīts, ka dalībvalstis nodrošina tādu sistēmu izveidi, kas ietver lietotā iepakojuma 

  
1 OV L 365, 31.12.1994, 10. lpp.
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un/vai iepakojuma atkritumu savākšanu no patērētāja, cita galīgā lietotāja vai no atkritumu 
plūsmas, lai lietotajam iepakojumam piemērotu visatbilstīgākās atkritumu apsaimniekošanas 
iespējas. Pēc tam savāktais iepakojums un iepakojuma atkritumi jāizmanto, jāreģenerē vai 
jāpārstrādā atbilstīgi Iepakojuma direktīvas 6. pantā norādītajiem līmeņiem.

Šajā direktīvā nav norādīti īpaši savākšanas paņēmieni. It sevišķi tajā nav norādīts, ka 
jāizmanto iepakojuma savākšanas automāti. Tādējādi visefektīvāko un ekoloģiski efektīvāko 
savākšanas metožu noteikšana ir katras dalībvalsts kompetencē.

Patlaban Komisija nespēj novērtēt Īrijas iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti, 
jo, neraugoties uz Komisijas sūtītajiem atgādinājumiem, Īrija joprojām nav iesniegusi ziņas 
par pārstrādi 2003. un 2004. gadā. Komisija turpinās izdarīt spiedienu uz Īrijas iestādēm, lai 
tās sniegtu ziņas par Īrijā sasniegtajiem iepakojuma reģenerācijas un pārstrādes mērķiem.

Komisijai nav pierādījumu, lai novērtētu lūgumraksta iesniedzēja pieņēmumu, ka Repak
(Īrijas iepakojuma apsaimniekošanas sistēma) un Īrijas valdība norāda nepareizus skaitļus, lai 
attaisnotu atteikumu ieviest iepakojuma savākšanas automātus.

Attiecībā uz pieņēmumu, ka Repak kā vienīgo iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmu vada slēgta ražotāju grupa, jāuzsver, ka saskaņā ar Direktīvas 1. panta 1. punktu viens 
no tās mērķiem ir garantēt iekšējā tirgus sekmīgu darbību un izvairīties no tirdzniecību 
kavējošiem apstākļiem, kā arī no brīvas konkurences izkropļošanas vai ierobežošanas 
Kopienā. Direktīvas 7. panta 1. punktā noteikts, ka iepakojumu atkritumu nodošanas, 
savākšanas un reģenerācijas sistēmām jābūt atvērtām dalībai visiem atbilstīgo nozaru 
uzņēmējiem, kā arī kompetentām valsts iestādēm.

Komisija jau ir pieņēmusi vairākus lēmumus par dalībvalstu iepakojuma atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu atbilstību EK konkurences tiesību aktiem1. Lūgumraksta 
iesniedzējs nesniedz konkrētu informāciju, kas norāda uz rīcību, ar kuru varētu pārkāpt EK
līguma 81. vai 82. pantu.

Atzinums

Īrijas varas iestādes ir tiesīgas brīvi lemt par Īrijas iepakojuma nodošanas, savākšanas un 
reģenerācijas sistēmas formu, ja šī sistēma atbilst Iepakojuma direktīvas prasībām un 
mērķiem un ja šī sistēma un tās darbības veids atbilst EK konkurences tiesību aktiem.

  
1 Piemēram, divi lēmumi par Vācijas apsaimniekošanas sistēmu DSD: 2001. gada 20. aprīlī (EK līguma 

82. pants, OV 2001, L 166/1) un 2001. gada 17. septembrī (EK līguma 81. pants, OV 2001, L 319/1).


