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Petiţia 0340/2006, prezentată de dl. James Croke (de naţionalitate irlandeză), în numele 
Irish Reverse Vending Association, privind introducerea dispozitivelor automate de 
recuperare a recipientelor în Irlanda

1. Rezumatul petiţiei

Petentul, în numele Irish Reverse Vending Association, cere Parlamentului European să facă 
presiuni asupra autorităţilor irlandeze în vederea introducerii dispozitivelor de recuperare 
automată a recipientelor, o tehnologie deja prezentă în alte ţări UE. Petentul susţine că 
introducerea acestor dispozitive nu numai că ar uşura considerabil procesul de reciclare, ci şi 
ar economisi pentru contribuabilii irlandezi sume importante de bani cheltuite pe depozitarea 
deşeurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 11 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Rezumat privind faptele şi petiţia

Conform petentului care acţionează în numele Irish Reverse Vending Association, guvernul 
irlandez blochează introducerea dispozitivelor de recuperare automată a sticlelor în Irlanda. 
Petentul susţine că, prin aceasta, guvernul îngreunează reciclarea ambalajelor şi face mai 
costisitor pentru contribuabil sistemul de gestionare a ambalării.  

Comentariile Comisiei privind petiţia

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje1 („directiva privind 
ambalajele”) specifică la articolul 7 că statele membre se asigură că există sisteme care prevăd 

  
1 JO L 365, 31.12.1994, p. 10.
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returnarea şi/sau colectarea ambalajelor folosite şi/sau a deşeurilor de ambalaje de la 
consumator, alţi utilizatori finali, ori de pe fluxul deşeurilor, pentru a îndrepta deşeurile de 
ambalaje către cele mai bune alternative de gestionare a deşeurilor. Ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje colectate ar trebuie reutilizate, recuperate sau reciclate până la nivelurile specificate 
la articolul 6 din directiva privind ambalajele.

Directiva nu prescrie o metodă specifică de colectare. În special, aceasta nu specifică 
necesitatea utilizării dispozitivelor de recuperare automată. Evaluarea celei mai eficiente şi 
mai ecologice metode de colectare este astfel de competenţa fiecărui stat membru.

În acest moment, Comisia nu poate evalua eficienţa sistemului irlandez de gestionare a 
ambalajelor deoarece – în ciuda notificărilor trimise de către Comisie – Irlanda încă nu a 
furnizat datele sale privind reciclarea pentru anii 2003 şi 2004. Comisia va continua să facă 
presiuni asupra autorităţilor irlandeze pentru a furniza date privind obiectivele de recuperare 
şi reciclare a ambalajelor atinse în Irlanda.

Comisia nu are probe pentru a evalua afirmaţiile petentului, conform căruia Repak (programul 
irlandez de gestionare a deşeurilor) şi guvernul irlandez fac trimitere la cifre false pentru a-şi 
justifica refuzul de a introduce dispozitivele de recuperare automată.

Cu privire la afirmaţia conform căreia Repak, în calitate de unic program disponibil de 
gestionare a deşeurilor, este condus de un grup închis de producători, trebuie arătat că, în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din directivă, unul din obiectivele sale este de a 
asigura funcţionarea pieţei interne şi de a evita obstacolele în calea comerţului şi denaturarea 
şi limitarea concurenţei din cadrul Comunităţii. Mai mult, articolul 7 alineatul (1) stipulează 
că sistemele de returnare, colectare şi recuperare a deşeurilor de ambalaje sunt deschise 
participării agenţilor economici din sectoarele interesate, precum şi participării autorităţilor 
publice competente.

Comisia a luat deja câteva decizii privind compatibilitatea programelor statelor membre de 
gestionare a deşeurilor de ambalaje cu dreptul CE al concurenţei1. Petentul nu prezintă 
informaţii concrete indicând o conduită ce ar putea încălca articolele 81 sau 82 CE.

Concluzie

Autorităţile irlandeze sunt libere să decidă cu privire la forma sistemului irlandez de returnare, 
colectare şi recuperare, în măsura în care acest sistem îndeplineşte cerinţele şi obiectivele 
directivei privind ambalajele şi în măsura în care sistemul şi modul în care acesta este condus 
sunt în conformitate cu dreptul CE al concurenţei.

  
1 De exemplu, cele două decizii referitoare la sistemul german de gestionare DSD din 20 aprilie 2001 (articolul 

82 CE, JO 2001, L 166/1) şi din 17 septembrie 2001 (articolul 81 CE, JO 2001, L 319/1).


