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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a bevásárlás során használt műanyag zacskóknak az olasz 
környezetvédelmi minisztérium által történt betiltása ellen. Ez a tiltás ellentétes a 94/62/EK 
irányelvvel, amelynek értelmében a tagállamok nem tilthatják meg olyan csomagolás 
forgalomba hozatalát nemzeti piacaikon, amely eleget tesz ezen irányelv rendelkezéseinek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója Olaszország azon közelmúltbeli döntésének megalapozottságát 
kérdőjelezi meg, amely megszünteti a polietilén bevásárló zacskók forgalmazását. 

A petícióban felvetett kérdéssel 2011. március 14-én Ausztriában is foglalkozott a 
Környezetvédelmi Tanács. Miután Olaszország értesítést küldött a törvénytervezetről, amely 
tisztázni hivatott a jelenlegi tilalmat, a Bizottság 2011. június 6-án megjegyzéseket nyújtott be 
Olaszországnak a 98/34/EK irányelvben előírt értesítési eljárás alapján. Amint megérkezik az 
olasz hatóságok válasza, a Bizottság annak megfelelően folytatni fogja az ügy vizsgálatát.
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Emellett a Bizottság konzultációt kezdeményezett az érdekelt felekkel, hogy értékelje a 
műanyag bevásárlószatyrok megnövekedett használatával kapcsolatos probléma 
nagyságrendjét és a lehetséges megoldásokat. A konzultációról további tájékoztatás a 
következő link alatt olvasható:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm .

A Bizottság egy tanulmány elkészítését is kezdeményezte a kérdésben. A tanulmányt és az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt felhasználják a Bizottság által jelenleg folytatott 
hatásvizsgálatban, amely a műanyag bevásárlószatyrok hatásának csökkentésére szolgáló
különböző lehetőségekkel foglalkozik. A hatásvizsgálat megállapításaitól függően a Bizottság 
uniós szintű intézkedésekre tehet javaslatot, amelyek célja a műanyag bevásárlószatyrok 
környezeti hatásának csökkentése.

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett kérdést jelenleg aktívan vizsgálják. Ezzel párhuzamosan a 
Bizottság éppen vizsgálja a probléma nagyságrendjét és a műanyag bevásárlószatyrok 
hatásának csökkentésére irányuló lehetséges megoldásokat. Az értékelést uniós szintű 
fellépések követhetik, amelyek a műanyag bevásárlószatyrok használatával foglalkoznak.


