
 

 

P7_TA(2013)0551 

Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: nosacījumi, saskaņā ar kuriem 

būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu 

tīmekļa vietnē 

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2013. gada 

30. oktobra deleģēto regulu par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem būvizstrādājumu 

ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē (C(2013)7086 - 

2013/2928(DEA)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā  Komisijas deleģēto regulu (C(2013)7086), 

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 14. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments 

neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, 

ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes 

Direktīvu 89/106/EEK 1 (CPR), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 63. panta 1. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 87.a panta 6. punktu, 

– ņemot vērā, ka Reglamenta 87.a panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā paredzētajā 

termiņā, kas beidzās 2013. gada 10. decembrī, netika izteikti nekādi iebildumi, 

A. tā kā ir svarīgi nodrošināt, lai deleģētā regula par elektronisku iesniegšanu stājas spēkā pēc 

iespējas ātrāk, jo būtiski tiesību pamatakta noteikumi, tostarp par ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju iesniegšanu, ir piemērojami kopš 2013. gada 1. jūlija; 

B. tā kā iespēja minētās deklarācijas darīt pieejamas internetā saskaņā ar likumdevēja ieceri 

ļautu būvizstrādājumu ražotājiem samazināt izmaksas un palielinātu visas būvniecības 

nozares elastīgumu; 

C. tā kā Komisijai būtu vajadzējis deleģēto regulu izstrādāt iepriekš, lai novērstu kavēšanos 

saistībā ar atļauju ražotājiem atkāpties no pienākuma iesniegt ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas kopiju papīra formātā vai elektroniski par visiem tirgū laistajiem ražojumiem; 

D. tā kā ir ļoti svarīgi, lai gan Parlaments, gan Padome var izmantot savas likumdevēju 

tiesības, kas noteiktas Līgumos, tostarp lemt, ko deleģēt Komisijai turpmākos tiesību 

pamataktos, un lai Parlaments — kopā ar dalībvalstu ekspertiem un citām ieinteresētajām 

personām — pārredzamā veidā var piedalīties apspriešanā pirms deleģēta akta pieņemšanas; 

1. paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu; 
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2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai. 

 


