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Ref.: Petiția nr. 0159/2011, adresată de Giorgia Loda, de cetățenie italiană, privind 
interzicerea pungilor de plastic de către Ministerul Mediului din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva interzicerii pungilor din plastic pentru cumpărături de către 
Ministerul Mediului din Italia, arătând că aceasta reprezintă o încălcare a Directivei 94/62/CE 
privind ambalajele, conform căreia statele membre nu pot interzice pe piețele lor naționale 
ambalajele care respectă cerințele directivei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționara pune la îndoială avantajele deciziei recent adoptate de Italia de a interzice 
distribuția de pungi din polietilenă pentru cumpărături.

Chestiunea prezentată în această petiție a fost adusă în discuție și de Austria în cadrul 
Consiliului Mediu din 14 martie 2011. În urma notificării de către Italia a proiectului de lege 
care ar trebui să clarifice interdicția existentă, la 6 iunie 2011, Comisia a prezentat Italiei 
observațiile sale în conformitate cu procedura de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE. 
Pe baza răspunsului pe care îl va primi de la autoritățile italiene, Comisia da curs chestiunii în 
consecință.

În plus, Comisia a inițiat o consultare a părților interesate pentru a evalua amploarea 
problemei creșterii consumului de pungi din plastic pentru cumpărături, precum și posibilele 
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soluții. Pentru mai multe informații privind această consultare, accesați linkul:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm.

Comisia a inițiat, de asemenea, un studiu pe această temă. Studiul și consultarea părților 
interesate vor contribui la o evaluare a impactului pe care Comisia o pregătește în prezent cu 
privire la diferitele opțiuni de reducere a impactului pungilor din plastic pentru cumpărături. 
În funcție de rezultatele evaluării impactului, Comisia poate propune măsuri la nivelul UE 
care vizează să reducă impactul asupra mediului al pungilor din plastic pentru cumpărături.

Concluzie

Problema ridicată de petiționară este în curs de examinare. În paralel, Comisia evaluează în 
prezent amploarea problemei și posibilele soluții de reducere a impactului pungilor din plastic 
pentru cumpărături. Această evaluare poate fi urmată de acțiuni la nivelul UE care să 
abordeze consumul de pungi din plastic pentru cumpărături.


