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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0340/2006  imressqa mis-Sur James Croke  (ta' nazzjonalità Irlandiża), f'isem  
Irish Reverse Vending Association, dwar the introduzzjoni ta’ Reverse Vending 
Machines fl-Irlanda.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, f’isem l-Assoċjazzjoni Irlandiża tar-Reverse Vending, jappella lill-Parlament 
Ewropew biex jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Irlandiżi sabiex jintroduċu l-użu tar-
Reverse Vending Machines, teknoloġija diġà preżenti f’pajjiżi oħra ta’ l-UE. Il-petizzjonant 
qed jgħid li l-introduzzjoni ta’ dan it-tagħmir mhux biss ser tiffaċilita l-proċess tar-riċiklaġġ, 
imma l-Irlandiżi li jħallsu t-taxxa jiffrankaw ukoll ammonti importanti ta’ flus li jintefqu fuq 
il-landfills. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-11 ta' Frar 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta' Jannar 2007.

Sommarju tal-fatti u tal-petizzjoni

Skond il-petizzjonant, f'isem l-Assoċjazzjoni Irlandiża tar-Reverse Vending, il-gvern Irlandiż 
qed jinblokka l-introduzzjoni tar-reverse vending machines għall-fliexken fl-Irlanda. Il-
petizzjonant qed jgħid li minħabba f’hekk, il-gvern qed jagħmel ir-riċiklaġġ ta' materjal użat 
għall-ippakkettjar iktar diffiċli u s-sistema ta’ l-immaniġġjar ta' materjal użat għall-
ippakkettjar qed tiswa iktar flus lil min iħallas it-taxxi.  

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva 94/62/KE dwar l-materjal użat għall-ippakkettjar u l-iskart ta’ l-ippakkettjar1

  
1 ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.
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(“Direttiva ta’ l-Ippakkettjar”) tispeċifika fl-Artikolu 7 tagħha li l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jiġu stabbiliti sistemi biex jipprovdu għall-ġbir u/jew għall-ġbir lura ta’ materjal 
użat għall-ippakkettjar u/jew skart ta’ l-ippakkettjar mingħand il-konsumatur,  utenti oħra 
finali, jew mill-fluss ta’ l-iskart sabiex l-iskart ta’ l-ippakkettjar jintbagħat lejn alternattivi ta' 
l-immaniġġjar ta' l-iskart l-aktar xierqa. Il-materjal użat għall-ippakkettjar u l-iskart ta’ l-
ippakkettjar għandu jinġabar biex jerġa' jiġi ntużat, irkuprat jew riċiklat fil-livelli kollha 
speċifikati fl-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar l-Ippakkettjar.

Id-Direttiva ma tipreskrivix kwalunkwe metodu ta’ ġbir. B’mod partikulari, ma tispeċifikax li 
r-reverse vending machines m’għandhomx jintużaw. L-evalwazzjoni tal-metodu tal-ġbir tal-
materjal użat għall-ippakkettjar l-aktar effettiv u ekoeffiċjenti hi kompetenza ta' l-Istat 
Membru.

F’dan il-mument, il-Kummissjoni ma tistax tevalwa l-effettività tas-sistema Irlandiza ta’ l-
immaniġġjar tal-materjal użat għall-ippakkettjar peress – minkejja li l-Kummissjoni qed 
tiġbed l-attenzjoni – li l-Irlanda għadha ma pprovditx id-dejta tar-riċiklaġġ għas-snin 2003 u 
2004. Il-Kummissjoni ser tkompli tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Irlandiżi biex jipprovdu 
dejta dwar l-miri ta’ rkupru u ta’ riċiklaġġ ta’ materjal użat għall-ippakkettjar miksuba fl-
Irlanda.

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda evidenza biex tevalwa l-allegazzjoni li qajjem il-
petizzjonant li r-Repak (l-iskema Irlandiża ta’ l-immaniġġjar tal-materjal użat għall-
ippakkettjar) u  l-gvern Irlandiż jirreferu għal ċifri foloz sabiex jiġġustifikaw il-fatt li ma 
jridux jintroduċu r-reverse vending machines.

Fir-rigward ta’ l-allegazzjoni li Repak bħala l-unika skema disponibbli għall-immaniġġjar ta’ 
l-skart ta’ l-ippakkettjar, hi mħaddma minn grupp magħluq ta' produtturi, ta' min jirrimarka li 
skond l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva wieħed mill-objettivi hu li jiġi żgurat il-funzjonament tas-
suq intern u li jkunu evitati ostakli fil-kummerċ u d-distorsjoni u r-restrizzjoni tal-
kompetizzjoni fil-Komunità. L-Artikolu 7(1) jistipula ukoll li s-sistemi għall-ġbir lura, il-ġbir 
u l-irkupru ta’ skart ta’ l-ippakkettjar għandhom ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni ta’ l-
operaturi ekonomiċi tas-setturi kkonċernati u għall-parteċipazzjoni ta’ l-awtoritajiet pubbliċi 
kompetenti.

Il-Kummissjoni diġà ħadet deċiżjonijiet varji dwar il-kompatibilità ta’ l-iskemi ta’ l-
immaniġġjar tal-materjal użat għall-ippakkettjar ta’ l-Istati Membri mal-liġi tal-kompetizzjoni 
tal-KE1. Il-petizzjonant ma ressaqx informazzjoni konkreta li tindika kondotta li tista’ tikser l-
Artikoli 81 jew 82 KE.

Konklużjoni

L-awtoritajiet Irlandiżi huma ħielsa li jiddeċiedu dwar il-forma tas-sistema Irlandiza għall-
ġbir lura, il-ġbir u l-irkupru, sakemm din is-sistema tissodisfa r-rekwiżiti u l-objettivi tad-
Direttiva ta’ l-Ippakkettjar u sakemm is-sistema u l-mod ta’ kif titħaddem huma konformi 
mal-liġi tal-kompetizzjoni tal-KE. 

  
1 Pereżempju ż-żewġ deċiżjonijiet relatati mas-sistema ta’ immaniġġjar Ġermaniża DSD ta’ l-20 ta’ April 2001 

(Artikolu 82 KE, ĠU 2001, L 166/1) u tas-17 ta’ Settembru 2001 (Artikolu 81 KE, ĠU 2001, L 319/1).
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