
 

 

P7_TA(2013)0551 

Решение да не се възразява срещу делегиран акт: Условия за 

предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за 

експлоатационни показатели относно строителни продукти   

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу 

делегирания регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. относно условията за 

предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни 

показатели относно строителни продукти (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C2013)7086), 

— като взе предвид писмото на Комисията от 14 ноември 2013 г., с което тя призовава 

Парламента да заяви, че няма да повдига възражения срещу делегирания регламент, 

— като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид Регламент (ЕC) № 305/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането 

на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета1 

(РСП), и по-специално член 7, параграф 3 и член 63, параграф 1 от него, 

— като взе предвид член 87а, параграф 6 от своя правилник, 

— като взе предвид обстоятелството, че никакво възражение не е представено в срока, 

предвиден в член 87а, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който 

срок изтече на 10 декември 2013 г., 

A. като има предвид, че е важно да се гарантира, че делегираният регламент относно 

електронните покупки ще влезе в сила възможно най-скоро, с оглед на факта, че 

съществените разпоредби на основния законодателен акт, включително тези, 

свързани с предоставянето на декларациите за експлоатационните показатели, се 

прилагат от 1 юли 2013 г.; 

Б. като има предвид, че възможността тези декларации да се публикуват в интернет би 

позволила, в съответствие с желанието на законодателя, на производителите на 

строителни продукти да намалят разходите и да увеличат гъвкавостта на 

строителния сектор като такъв; 

В. като има предвид, че делегираният регламент следваше да бъде изготвен от 

Комисията предварително, с цел да се избегне неприятното забавяне в 

разрешаването на дерогация от задължението на производителите да предоставят 

хартиени или електронни копия на декларация за експлоатационни показатели на 

всеки продукт, който се предоставя на пазара; 
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Г. като има предвид, че е от първостепенно значение както Парламентът, така и 

Съветът да могат да упражняват правата си като съзаконодатели, така, както са 

определени в Договорите, включително решението кои елементи да бъдат 

делегирани на Комисията в бъдещи основни законодателни актове, и че 

Парламентът е в състояние да вземе участие в консултациите, заедно с експерти на 

държавите членки и други заинтересовани страни, преди приемането на делегиран 

акт и по прозрачен начин; 

1. Заявява, че не възразява срещу делегирания регламент; 

2. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на 

Комисията. 

 

 


