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Betreft: Verzoekschrift 0159/2011, ingediend door Giorgia Loda (Italiaanse 
nationaliteit), over het door het Italiaanse ministerie van Milieu ingestelde 
verbod op plastic tasjes

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster tekent protest aan tegen het verbod op plastic boodschappentasjes, dat door het 
Italiaanse ministerie van Milieu is ingesteld. Het verbod zou inbreuk plegen op 
Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, krachtens welke de lidstaten 
niet het recht hebben om verpakkingsmaterialen die aan de Richtlijn voldoen, te weren van de 
nationale markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indienster betwist de gegrondheid van het recente besluit in Italië om de verspreiding van uit 
polyethyleen vervaardigde boodschappentasjes stop te zetten. 

Het in dit verzoekschrift ter sprake gebrachte onderwerp is ook door Oostenrijk aan de orde 
gesteld, bij de Raad Milieu van 14 maart 2011. Nadat Italië op 6 juni 2011 kennisgeving aan 
de Commissie had gedaan van de ontwerpwet waarin het huidige verbod zou moeten worden 
verduidelijkt, heeft de Commissie overeenkomstig de in Richtlijn 98/34/EG bedoelde 
kennisgevingsprocedure bij Italië commentaren ingediend. Zodra een reactie van de Italiaanse 
autoriteiten is ontvangen zal de Commissie op basis daarvan verder op de zaak ingaan.
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Voorts heeft de Commissie een raadpleging van belanghebbenden georganiseerd om inzicht te 
krijgen in de omvang van het probleem betreffende het toenemend verbruik van plastic 
draagtassen alsmede om mogelijke oplossingen onder de loep te nemen. Meer informatie over 
deze raadpleging is te vinden op:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm . 

Daarnaast is de Commissie begonnen aan een studie over dit vraagstuk. Deze studie en de 
raadpleging van belanghebbenden zullen worden ingebracht in de effectbeoordeling waar de 
Commissie momenteel aan werkt inzake de diverse opties om de impact van plastic 
draagtassen terug te dringen. Afhankelijk van de bevindingen van de effectbeoordeling kan de 
Commissie op EU-niveau voorstellen doen bedoeld om het milieueffect van plastic 
draagtassen te beperken.

Conclusie

Er wordt actief gewerkt aan de kwestie die door indienster aan de orde is gesteld. 
Tegelijkertijd is de Commissie bezig om de schaal van het probleem in kaart te brengen en 
een beoordeling te maken van de mogelijke oplossingen om het effect van plastic draagtassen 
terug te dringen. Deze beoordeling kan worden gevolgd door acties op EU-niveau gericht op 
het verbruik van plastic draagtassen.


