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Радиооборудване ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2014 г. относно 

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с 

предоставянето на пазара на радиооборудване (COM(2012)0584 — C7-0333/2012 — 

2012/0283(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

(COM(2012)0584), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на 

ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0333/2012), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 

13 февруари 2013 г.1, 

— като взе предвид поетия с писмо от 17 януари 2014 г. ангажимент от представителя на 

Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 

4 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 55 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 

(A7-0316/2013), 

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. Одобрява своята декларация, приложена към настоящата резолюция, която ще бъде 

публикувана в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с 

окончателния законодателен акт; 

3. Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета 

и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1  ОВ С 133, 9.5.2013 г., стр. 58. 
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Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 март 2014 г. с оглед 

приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за 

хармонизирането на законодателствата на държавите-членки във връзка с 

предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/53/EС.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

Европейският парламент счита, че единствено когато и доколкото по време на заседания на 

комитети се обсъждат актове за изпълнение по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011, тези 

комитети могат да се считат за „комитети в рамките на процедурата по комитология“ по 

смисъла на приложение І към Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия. Следователно, когато и доколкото се обсъждат други 

въпроси, заседанията на комитетите попадат в обхвата на точка 15 от Рамковото 

споразумение. 


