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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0101 

Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta v 

prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih 

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

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05094/1/2015 – C8-0064/2015), 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. februarja 

20141, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. aprila 20142, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi3 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0761), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in 

varnost hrane (A8-0130/2015), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji; 

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi 

člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

                                                 
1   UL C 214, 8.7.2014, str. 40. 
2   UL C 174, 7.6.2014, str. 43. 
3  Sprejeta besedila z dne 16.4.2014, P7_TA(2014)0417. 



 

 

5. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Evropskega parlamenta 

Evropski parlament je seznanjen s stališčem Komisije o sprejetju sporazuma o spremembi 

Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.  

Kot je Komisija navedla v obrazložitvenem memorandumu, je prvotni cilj tega predloga 

„omejitev negativnega vpliva na okolje, zlasti v smislu odpadkov, spodbujanje preprečevanja 

odpadkov in učinkovitejše rabe virov ter hkrati omejitev negativnih socialno-ekonomskih 

učinkov. Natančneje, cilj predloga je zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk, ki so 

tanjše od 50 mikronov (0,05 milimetra), v Evropski uniji.“ 

Evropski parlament meni, da je besedilo, o katerem sta se sporazumela sozakonodajalca, 

popolnoma v skladu s cilji predloga Komisije.  

Komisija je v oceni učinka ugotovila, da „ima največji potencial, da doseže ambiciozne 

okoljske rezultate, hkrati pa lahko sproži pozitivne ekonomske učinke, omeji negativne učinke 

na zaposlovanje, zagotovi sprejetost v javnosti in prispeva k splošni ozaveščenosti o trajnostni 

potrošnji, prav možnost, ki zajema cilj za preprečevanje potrošnje po vsej EU, izrecno 

priporočilo o cenovnih ukrepih in možnost za države članice, da uporabijo tržne omejitve z 

odstopanjem od člena 18“.  

Evropski parlament meni, da končno sporazumno besedilo temelji na možnosti, ki jo je 

Komisija v oceni učinka označila kot najprimernejšo, in da njegove določbe omogočajo 

državam članicam dejansko zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih vrečk v vsej Uniji.  

Evropski parlament želi tudi spomniti, da lahko po odstavku 30 Medinstitucionalnega 

sporazuma o boljši pripravi zakonodaje iz leta 2003 sozakonodajalca odločita, ali je treba pred 

sprejetjem večje spremembe izvesti oceno učinka. 

Evropski parlament želi spomniti, da morajo institucije po členu 13(2) PEU „med seboj 

lojalno sodelovati“. Parlament odobrava prizadevanja Komisije za dokončanje 

medinstitucionalnih pogajanj. Obžaluje pa, da v svoji izjavi odpira vprašanja, ki so bila v 

zakonodajnem postopku že rešena. 

Spomniti jo želi tudi, da je kot varuhinja ustanovnih pogodb popolnoma odgovorna za 

pravilno uporabo prava Unije v državah članicah. 

 


