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Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0159/2011, którą złożyła Giorgia Loda (Włochy) w sprawie wydanego 
przez włoskie Ministerstwo Środowiska zakazu stosowania torebek 
plastikowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się zakazowi stosowania plastikowych torebek na zakupy 
wydanemu przez włoskie Ministerstwo Środowiska i wskazuje, że stanowi to naruszenie 
dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań, która przewiduje, że żadne państwo 
członkowskie nie może zakazać stosowania na rynkach krajowych opakowań, które spełniają 
wymogi ustanowione w dyrektywie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składająca petycje kwestionuje dobro ostatniej decyzji Włoch w sprawie zaprzestania 
dystrybucji torebek na zakupy z polietylenu. 

Podniesiona w tej petycji kwestia była poruszana również przez Austrię podczas Rady ds. 
Środowiska, dnia 14 maja 2011 r. W odpowiedzi na otrzymane od Włoch dnia 6 czerwca 
2011 r. powiadomienie o projekcie ustawy, która powinna doprecyzować istniejący zakaz, 
Komisja przedłożyła uwagi zgodnie z procedurą notyfikacyjną przewidzianą w dyrektywie 
98/34. Na podstawie odpowiedzi otrzymanej od władz włoskich Komisja podejmie działania
następcze w tym zakresie.
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Komisja rozpoczęła również konsultację z zainteresowanymi stronami w celu oceny skali 
problemu zwiększonego zużycia plastikowych torebek i oceny możliwych rozwiązań. Dalsze 
informacje w sprawie tej konsultacji dostępne są pod adresem:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm. 

Komisja rozpoczęła również ekspertyzę dotyczącą tego problemu. Przedmiotowa ekspertyza i 
konsultacja z zainteresowanymi stronami zostaną uwzględnione w obecnie przygotowywanej 
przez Komisję ocenie skutków w zakresie różnych możliwości zmniejszania wpływu 
plastikowych torebek. W zależności od wyników oceny skutków Komisja może 
zaproponować środki na szczeblu UE mające na celu zmniejszenie wpływu plastikowych 
torebek na środowisko.

Wniosek

Kwestie poruszone przez składającego petycję są obecnie przedmiotem aktywnych rozważań. 
Równolegle Komisja dokonuje oceny skali problemu i możliwych rozwiązań w celu 
zmniejszenia wpływu plastikowych torebek. Ocena ta może skutkować działaniami 
następczymi na szczeblu UE mającymi na celu rozwiązanie kwestii zużycia plastikowych 
torebek.


