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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0340/2006, ingediend door James Croke (Ierse nationaliteit), uit naam 
van de Irish Reverse Vending Association, over de invoering van Reverse Vending 
Machines (“statiegeldautomaten”) in Ierland.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt het Europese Parlement uit naam van de Irish Reverse Vending Association, 
om druk uit te oefenen op de Ierse autoriteiten om de invoering van statiegeldautomaten te 
stimuleren. Deze machines zijn al in gebruik in andere EU-landen. Indiener stelt dat de 
invoering van deze apparaten niet alleen het recyclageproces in aanzienlijke mate zou 
vereenvoudigen, maar ook dat het de Ierse belastingbetalers veel geld voor het storten van 
afval zou besparen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007.

Samenvatting van de feiten en het verzoekschrift

Volgens indiener, die zijn verzoekschrift in naam van de Irish Reverse Vending Association
heeft ingediend, belemmert de Ierse regering de invoering van statiegeldautomaten voor 
flessen in Ierland. Indiener beweert dat de regering de recyclage van verpakkingen daardoor 
moeilijker maakt en dat het systeem voor het beheer van verpakkingen daardoor voor de 
belastingbetaler hogere kosten met zich meebrengt.

Opmerkingen van de Commissie met betrekking tot het verzoekschrift

Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval1 ("verpakkingsrichtlijn") 
  

1 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.
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bepaalt in artikel 7 dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om te zorgen voor 
systemen voor de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of 
verpakkingsafval van de consumenten of andere eindgebruikers of uit de afvalstroom, 
teneinde ze naar de meest geschikte beheersalternatieven toe te leiden. Er moet worden 
gezorgd voor hergebruik, terugwinning of recycling van ingezamelde verpakkingen en/of 
verpakkingsafval in overeenstemming met de in artikel 6 van de verpakkingsrichtlijn 
gespecificeerde niveaus. 

De richtlijn schrijft geen specifieke inzamelingsmethode voor. Zo wordt met name ook niet 
bepaald dat er statiegeldautomaten dienen te worden gebruikt. Het wordt aan de lidstaten 
overgelaten om te beoordelen welke inzamelingsmethode voor verpakkingen het 
doeltreffendst is en het grootste milieu-effect sorteert.

Op dit moment kan de Commissie de effectiviteit van het Ierse systeem voor het beheer van 
verpakkingen niet beoordelen aangezien Ierland – ondanks de herinneringen die de 
Commissie heeft gestuurd – zijn recyclinggegevens voor 2003 en 2004 nog niet heeft 
ingediend. De Commissie zal er bij de Ierse autoriteiten op blijven aandringen dat zij
gegevens verstrekt over de in Ierland bereikte terugwinnings- en recyclingsniveau’s voor 
verpakkingen.

De Commissie beschikt niet over gegevens die de bewering van indiener staven dat Repak 
(het Ierse systeem voor het beheer van verpakkingen) en de Ierse overheid onjuiste cijfers 
presenteren met het doel hun weigering te rechtvaardigen om statiegeldautomaten in te 
voeren.

Wat betreft de bewering dat Repak als enig systeem voor het beheer van verpakkingen in 
Ierland in handen is van een gesloten groep producenten, moet erop worden gewezen dat de 
verpakkingsrichtlijn uit hoofde van artikel 1, lid 1 onder meer ten doel heeft de werking van 
de interne markt te garanderen en handelsbelemmeringen, concurrentieverstoring en 
concurrentiebeperking in de Gemeenschap te voorkomen. Artikel 7, lid 1 bepaalt voorts dat de 
systemen voor de terugname, inzameling en terugwinning van verpakkingsafval open staan 
voor deelneming van de ondernemingen van de betrokken sectoren en voor de deelneming 
van de bevoegde overheidsinstanties. 

De Commissie heeft reeds een aantal beschikkingen getroffen met betrekking tot de 
compatibiliteit van de systemen voor het beheer van verpakkingen van verschillende lidstaten 
met de mededingingswetgeving van de EG1. Indiener heeft geen enkele concrete informatie 
verstrekt die op handelingen wijst die een inbreuk op artikel 81 of artikel 82 van het EG-
Verdrag zou kunnen betekenen.

Conclusie

Het staat de Ierse autoriteiten vrij om over de vorm van het Ierse systeem voor terugname, 
inzameling en terugwinning te beslissen zolang dit systeem aan de vereisten en de 
doelstellingen van de verpakkingsrichtlijn voldoet en zolang het systeem en de wijze waarop 

  
1 Bijvoorbeeld twee beschikkingen met betrekking tot het Duitse beheersysteem DSD van 20 april 2001 (artikel 

82 EG, PB 2001, L 166, blz. 1) en van 17 september 2001 (artikel 81 EG, PB 2001 L 319, blz. 11).
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het wordt beheerd in overeenstemming zijn met de mededingingswetgeving van de EG.


