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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0159/2011, της Giorgia Loda, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας απαγόρευσε τις 
πλαστικές σακούλες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας 
απαγόρευσε τις πλαστικές σακούλες για ψώνια, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά παραβίαση 
της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες, βάσει της οποίας κανένα κράτος δεν δύναται να 
απαγορεύει στην εθνική του αγορά συσκευασίες που πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Η αναφέρουσα αμφισβητεί τα οφέλη της πρόσφατης απόφασης που ελήφθη στην Ιταλία να 
σταματήσουν να διανέμονται σακούλες για ψώνια από πολυαιθυλένιο. 

Το ζήτημα που εγείρεται στην παρούσα αναφορά έχει τεθεί και από την Αυστρία στο 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 14 Μαρτίου 2011. Μετά την ανακοίνωση από την Ιταλία του 
νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύουσα 
απαγόρευση, στις 6 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε παρατηρήσεις στην Ιταλία στο 
πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία 98/34. Βάσει της 
απάντησης, όταν αυτή ληφθεί από τις ιταλικές αρχές, η Επιτροπή θα δώσει την ανάλογη 
συνέχεια στο ζήτημα.
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Η Επιτροπή έχει, επιπλέον, δρομολογήσει διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος της αυξημένης κατανάλωσης 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς και να αξιολογηθούν τυχόν πιθανές λύσεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαβούλευση, ακολουθήστε τον 
σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης μελέτη σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Η μελέτη και η 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα παράσχουν υλικό για την αξιολόγηση αντικτύπου 
την οποία εκπονεί επί του παρόντος η Επιτροπή σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες που 
υπάρχουν για μείωση του αντικτύπου από τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ανάλογα με τα 
πορίσματα της αξιολόγησης αντικτύπου, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει μέτρα σε επίπεδο 
ΕΕ τα οποία θα στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου από τις πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς.

Συμπέρασμα

Το ζήτημα που εγείρει η αναφέρουσα βρίσκεται υπό σοβαρή εξέταση. Παράλληλα, η 
Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος το μέγεθος του προβλήματος και τις πιθανές λύσεις για 
να μειωθεί οι αντίκτυπος από τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Την εν λόγω αξιολόγηση 
μπορούν να ακολουθήσουν ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ που αφορούν την κατανάλωση 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς.


