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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0154-12 του Georg Leising, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εγγύηση επιστροφής για τις πλαστικές φιάλες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση εγγύησης επιστροφής για τις πλαστικές φιάλες (φιάλες PET, 
κοκ.) στην Ευρώπη. Αυτό θα συμβάλει, σύμφωνα με τον ίδιο, στη μικρότερη επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος, ιδίως στη Μεσόγειο Θάλασσα και άλλες ευρωπαϊκές θάλασσες. Ο αναφέρων 
παραπέμπει επίσης στα μεγάλα προβλήματα συσσώρευσης πλαστικών στους ωκεανούς. Η 
εγγύηση επιστροφής για τις πλαστικές φιάλες θα μειώσει, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικά τη 
σώρευση των εν λόγω φιαλών στο περιβάλλον. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η συλλογή 
φιαλών παρέχει ακόμα μια δυνατότητα στους ανθρώπους για απόκτηση πρόσθετου 
εισοδήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η οδηγία 94/62/ΕΚ1 για τις συσκευές και τα απορρίμματα συσκευασίας («Οδηγία 
Συσκευασιών») απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλα συστήματα συλλογής 
απορριμμάτων συσκευασιών. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εγκαταστήσουν τους τύπους 
συστημάτων συλλογής συσκευασιών που αρμόζουν περισσότερο στις ανάγκες τους και να 
καθιερώσουν τα πρότυπα κατανάλωσης και διανομής διαφόρων ειδών συσκευασιών και 
συσκευασμένων αγαθών, εφόσον τα συστήματα αυτά συλλογής συμβάλλουν στην επίτευξη 
                                               
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994
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των στόχων της οδηγίας.

Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τέτοιου είδους συστήματα είναι ανοιχτά 
στη συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων των σχετικών τομέων, ότι ισχύουν για τα 
εισαγόμενα προϊόντα υπό όρους που δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και ότι δεν 
καταλήγουν στη δημιουργία εμποδίων στο εμπόριο ή σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, που 
θα αντίκειτο προς τη συνθήκη.

Συμπεράσματα

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εγκαταστήσουν τα συστήματα συλλογής συσκευασιών που 
αρμόζουν περισσότερο στις ανάγκες τους, εφόσον επιτυγχάνουν τους στόχους της οδηγίας 
συσκευασιών, συμμορφώνονται προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και σέβονται τον 
ανταγωνισμό.


