
CM\650316PL.doc PE 384.390v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Petycji

25.01.2007

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0340/2006 złożona przez Jamesa Croke’a (Irlandia) w imieniu irlandzkiego 
stowarzyszenia na rzecz samoobsługowych urządzeń do zwrotu opakowań, w sprawie 
wprowadzenia samoobsługowych urządzeń do zwrotu opakowań w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, w imieniu irlandzkiego stowarzyszenia na rzecz samoobsługowych 
urządzeń do zwrotu opakowań, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wywarcie presji na 
władze irlandzkie w celu wprowadzenia do użytku samoobsługowych urządzeń do zwrotu 
opakowań, która to technologia jest już stosowana w innych krajach UE. Składający petycję 
twierdzi, że stosowanie tych urządzeń nie tylko znacznie ułatwiłoby proces recyklingu, ale 
również umożliwiłoby irlandzkim podatnikom znaczne ograniczenie wydatków na 
składowanie odpadów.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 11 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Podsumowanie faktów i petycji

Jak twierdzi składający petycję, działający w imieniu irlandzkiego stowarzyszenia na rzecz 
samoobsługowych urządzeń do zwrotu opakowań, rząd Irlandii blokuje wprowadzenie 
samoobsługowych urządzeń do zwrotu butelek w Irlandii. Składający petycję utrzymuje, że 
wskutek takiego postępowania rząd utrudnia recykling opakowań i przyczynia się do wzrostu
ponoszonych przez podatnika kosztów systemu gospodarowania opakowaniami.

Uwagi Komisji do petycji



PE 384.390v01-00 2/3 CM\650316PL.doc

PL

Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych1 („dyrektywa 
opakowaniowa”) stanowi w art. 7, że państwa członkowskie podejmują niezbędne środki 
w celu zapewnienia, że ustanowione są systemy, aby zapewnić zwrot i/lub zbiórkę zużytych 
opakowań i/lub odpadów opakowaniowych od konsumenta, innego użytkownika końcowego 
lub ze strumienia odpadów w celu ich doprowadzenia do najbardziej odpowiedniego sposobu 
w ramach gospodarowania odpadami. Zebrane opakowania i odpady opakowaniowe powinny 
zostać następnie wielokrotnie użyte, odzyskane lub poddane recyklingowi w celu osiągnięcia 
wielkości docelowych określonych w art. 6 dyrektywy opakowaniowej.

Dyrektywa nie zaleca żadnej szczególnej metody zbiórki. Zwłaszcza nie określa ona, że 
powinno się stosować samoobsługowe urządzenia do zwrotu opakowań. Ocena 
najskuteczniejszej i najbardziej wydajnej z ekologicznego punktu widzenia metody zbiórki 
opakowań wchodzi tym samym w zakres kompetencji każdego z państw członkowskich.

W chwili obecnej Komisja nie jest w stanie dokonać oceny skuteczności irlandzkiego sposobu 
gospodarowania opakowaniami, gdyż – mimo wysyłanych przez Komisję upomnień –
Irlandia nie dostarczyła dotąd danych dotyczących recyklingu za lata 2003 i 2004. Komisja 
w dalszym ciągu będzie wywierać presję na władze irlandzkie w celu otrzymania od nich
danych dotyczących celów osiągniętych w Irlandii w zakresie odzysku i recyklingu 
opakowań.

Komisja nie jest w posiadaniu żadnego dowodu pozwalającego jej na ocenę zgłoszonego
przez składającego petycję zarzutu, że Repak (irlandzki system gospodarowania 
opakowaniami) oraz rząd Irlandii powołują się na fałszywe dane liczbowe w celu 
usprawiedliwienia swojej odmowy wprowadzenia samoobsługowych urządzeń do zwrotu 
opakowań.

Odnosząc się do zarzutu, jakoby Repak, będący jedynym dostępnym systemem
gospodarowania odpadami opakowaniowymi, był kierowany przez zamkniętą grupę 
producentów, należy zwrócić uwagę, że na mocy art. 1 ust. 1 dyrektywy jednym z jej celów 
jest zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcie przeszkód w handlu 
i zakłócenia oraz ograniczenia konkurencji we Wspólnocie. Ponadto art. 7 ust. 1 stanowi, że 
systemy zwrotu, zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych są otwarte dla podmiotów 
gospodarczych działających w danych sektorach oraz dla właściwych władz publicznych.

Komisja podjęła dotychczas kilka decyzji w sprawie zgodności systemów gospodarowania 
odpadami opakowaniowymi obowiązujących w państwach członkowskich z prawem 
konkurencji we Wspólnotach Europejskich2. Składający petycję nie przedstawia żadnych 
konkretnych informacji wskazujących na postępowanie mogące naruszać art. 81 i 82 TWE.

Wniosek

Władze irlandzkie mają swobodę w zakresie decydowania o formie irlandzkiego systemu 
zwrotu, zbiórki i odzysku, pod warunkiem, że spełnia on wymagania i realizuje cele 

  
1 Dz.U. L 365, 31.12.1994, str. 10.
2 Na przykład dwie decyzje dotyczące niemieckiego systemu gospodarowania DSD z dnia 20 kwietnia 2001 r. 

(art. 82 TWE, Dz.U. 2001, L 166/1) i z dnia 17 września 2001 r. (art. 81 TWE, Dz.U. 2001, L 319/1).
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dyrektywy opakowaniowej oraz że system ten i sposób, w jaki jest on kierowany, zachowują
zgodność z prawem konkurencji we Wspólnotach Europejskich.
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