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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0159/2011 af Giorgia Loda, italiensk statsborger, om det italienske 
miljøministeriums forbud mod plastposer

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over det forbud mod plastposer, der er nedlagt af det italienske 
miljøministerium. Dette forbud vil være i strid med direktiv 94/62/EF om emballage og
emballageaffald, der bestemmer, at ingen medlemsstat kan blokere for anvendelsen på eget 
territorium af emballage, der er i overensstemmelse med nævnte direktiv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren stiller spørgsmålstegn ved grundlaget for den nylige beslutning i Italien om at 
stoppe distributionen af polyethylenposer. 

De spørgsmål, der rejses i andragendet, blev også stillet af Østrig i Rådet (miljø) den 14. 
marts 2011. Efter Italiens meddelelse om lovforslaget, der skulle præcisere det eksisterende 
forbud, sendte Kommissionen den 6. juni 2011 kommentarer til Italien i henhold til 
underretningsproceduren jf. direktiv 98/34. Kommissionen vil følge op på sagen på baggrund 
af svaret, når det modtages fra de italienske myndigheder.

Kommissionen har desuden indledt en høring af interessenter for at vurdere omfanget af 
problemet med øget forbrug af plastbæreposer og vurdere mulige løsninger. Følg dette link 
for flere oplysninger om denne høring:
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http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm . 

Kommissionen har også iværksat en undersøgelse i denne sag. Undersøgelsen og høringen af 
interessenter vil indgå som en del af en konsekvensanalyse, som Kommissionen i øjeblikket 
forbereder vedrørende forskellige muligheder for at reducere plastbæreposers indvirkning. 
Afhængigt af resultaterne af konsekvensanalysen vil Kommissionen muligvis foreslå 
foranstaltninger på EU-plan, der er rettet mod reducering af plastbæreposers påvirkning af 
miljøet.

Afsluttende udtalelse

Det spørgsmål, som andrageren rejser, er under behandling. Parallelt hermed vurderer 
Kommissionen i øjeblikket problemets omfang og mulige løsninger til reduktion af 
plastbæreposers indflydelse."


