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TEXTE ADOPTATE 
 

P8_TA(2015)0101 

Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire***II 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2015 referitoare la poziția 

în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului 

European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește 

reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (05094/1/2015 – C8-

0064/2015 – 2013/0371(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05094/1/2015 – C8–0064/2015), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 februarie 

20141, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 aprilie 20142, 

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei înaintată 

Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0761), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară (A8-0130/2015), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție; 

3. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

                                                 
1  JO C 214, 8.7.2014, p. 40. 
2  JO C 174, 7.6.2014, p. 43. 
3  Texte adoptate, 16.4.2014, P7_TA(2014)0417. 



 

 

4. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene; 

5. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 

Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



 

 

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

 

Declarația Parlamentului European 

 

Parlamentul European ia act de declarația Comisiei privind adoptarea acordului de modificare 

a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din 

plastic subțire.  

 

După cum a declarat Comisia în expunerea sa de motive, obiectivul propunerii sale inițiale era 

de „a limita efectele negative asupra mediului, mai ales în ceea ce privește producerea de 

deșeuri, de a încuraja prevenirea generării de deșeuri și o utilizare mai eficientă a resurselor, 

limitând, în același timp, efectele socioeconomice negative. Mai precis, propunerea vizează 

reducerea, în Uniunea Europeană, a consumului de pungi de transport din plastic cu o 

grosime mai mică de 50 de microni (0,05 milimetri).” 

 

Parlamentul European consideră că textul asupra căruia au convenit cei doi co-legislatori 

respectă întrutotul obiectivele propunerii Comisiei.  

 

În studiul său de evaluare a impactului, Comisia a conchis că „opțiunea care combină un 

obiectiv de prevenție la nivel UE cu recomandarea explicită de a utiliza o metodă de stabilire 

a prețului și posibilitatea pentru statele membre de a aplica restricții la piață prin derogare 

de la prevederile articolului 18 [...] are cel mai mare potențial de a obține rezultate 

ambițioase în ceea ce privește protecția mediului, cu efecte economice pozitive, limitând 

efectele negative asupra ocupării forței de muncă, garantând acceptarea de către publicul 

larg și contribuind la o mai bună sensibilizare cu privire la consumul durabil”.  

 

Parlamentul European consideră că textul final convenit se bazează pe opțiunea preferabilă 

identificată în studiul de evaluare a impactului al Comisiei și prevede dispoziții adecvate 

pentru ca statele membre să asigure o reducere efectivă a consumului de pungi de plastic în 

Uniune.  

 

Parlamentul European reamintește, totodată, că, în conformitate cu articolul 30 din Acordul 

interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2003, co-legiuitorii pot decide dacă se 

impune realizarea unui studiu de evaluare a impactului anterior adoptării unei modificări 

importante. 

 

Parlamentul European reamintește că, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE, 

„instituțiile cooperează unele cu altele în mod loial.” Parlamentul apreciază eforturile depuse 

de Comisie pentru încheierea negocierilor interinstituționale. Regretă însă faptul că declarația 

Comisiei face referire la aspecte ce au fost deja rezolvate în mod satisfăcător în legislatura 

precedentă. 

 

În final, Parlamentul reamintește Comisiei că, în calitate de gardian al tratatelor, este 

întrutotul responsabilă pentru corecta aplicare a legislației Uniunii de către statele membre. 

 

 

 

 


