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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2015)0100 

Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на 

Директивата за възобновяемите източници ***II 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно 

позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно 

качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 

2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

(10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10710/2/2014 – 

C8-0004/2015), 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 17 април 2013 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите, 

– като взе предвид позицията си на първо четене2 относно предложението на 

Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0595), 

– като взе предвид поетия с писмо от 1 април 2015 г. ангажимент от представителя 

на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, 

параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 69 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните (A8-0025/2015), 

                                                 
1 OВ C 198, 10.7.2013 г., стр. 56. 
2  Приети текстове от 11 септември 2013 г., P7_TA(2013)0357. 



 

 

1. Приема изложената по-долу позиция на второ четене; 

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

P8_TC2-COD(2012)0288 

Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 28 април 2015 г. с 

оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и 

дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 

на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 

2015/1513.) 


