
 

 

Eвропейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2015)0101 

Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за 

покупки ***II 

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

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

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по 

отношение на намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за 

покупки (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05094/1/2015 – 

C8-0064/2015), 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 26 февруари 2014 г.1, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2014 г.2, 

— като взе предвид своята позиция на първо четене3 по предложението на 

Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0761), 

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

Европейския съюз, 

— като взе предвид член 76 от своя правилник, 

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

обществено здраве и безопасност на храните (A8-0130/2015), 

1. Одобрява позицията на Съвета на първо четене; 

2. Одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция; 

                                                 
1  ОВ C 214, 8.7.2014 г., стр. 40. 
2  ОВ C 174, 7.6.2014 г., стр. 43. 
3  Приети текстове от 16 април 2014 г., P7_TA(2014)0417. 



 

 

3. Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

4. Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 

съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС; 

5. Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 

проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 

генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз; 

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

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Декларация на Европейския парламент 

 

Европейският парламент приема за сведение декларацията, направена от Комисията 

относно приемането на споразумение за изменение на Директива 94/62/ЕО по 

отношение на намаляването на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки.  

 

Както посочва Комисията в своя обяснителен меморандум, целта на първоначалното ѝ 

предложение е „да се ограничи отрицателното въздействие върху околната среда, по-

специално поради нерегламентираното изхвърляне, да се насърчи предотвратяването 

на изхвърлянето на отпадъци и по-ефективното използване на ресурсите, като в 

същото време се ограничат отрицателните социално-икономически въздействия. По-

конкретно предложението има за цел да се намали потреблението на пластмасови 

пликове с дебелина под 50 микрона (0,05 mm) в Европейския съюз.“ 

 

Европейският парламент счита, че текстът, одобрен от съзаконодателите, напълно 

съответства на целите на предложението на Комисията.  

 

В своята оценка на въздействието Комисията заключва, че „вариантът, при който се 

съчетава целта за предотвратяване, валидна за целия ЕС, с експлицитната препоръка 

за използване на ценова мярка и възможността държавите членки да прилагат 

пазарни ограничения чрез дерогация от член 18 [...] има най-голям потенциал да даде 

амбициозни екологични резултати, като същевременно се постигнат и положителни 

икономически последствия, осигури се общественото приемане и се допринесе за по-

широката осведоменост за устойчивото потребление“.  

 

Европейският парламент счита, че одобреният окончателен текст се основава на 

предпочитания вариант, посочен в оценката на въздействието, изготвена от самата 

Комисия, и въвежда подходящи разпоредби, за да могат държавите членки да осигурят 

ефективното намаляване на потреблението на пластмасови пликове в Съюза.  

 

Европейският парламент припомня освен това, че съгласно параграф 30 от 

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г., в 

правомощията на съзаконодателите е да решават дали следва да се извърши оценка на 

въздействието преди приемането на всяка промяна по същество. 

 

Европейският парламент припомня, че съгласно член 13, параграф 2 от ДЕС 

„институциите осъществяват лоялно сътрудничество помежду си“. Парламентът 

оценява усилията, направени от Комисията, за да приключат междуинституционалните 

преговори. Парламентът изразява съжалението си обаче по повод факта, че 

декларацията на Комисията се отнася до въпроси, които вече са разгледани по 

подходящ начин по време на законодателната процедура. 

 

Накрая, Парламентът припомня, че Комисията, в качеството си на пазител на 

Договорите, е изцяло отговорна за правилното прилагане на правото на Съюза от 

страна на държавите членки. 


