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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 

предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно статистиката за 

селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 

93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета 
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1. КОНТЕКСТ 

Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 

статистиката за селскостопанските животни и месото1 беше приет на 19 

ноември 2008 г. Той беше изменен с Регламент (ЕС) № 1350/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изменение 

на някои законодателни актове в областта на статистиката на селското и 

рибното стопанство2, за да бъдат приведени изпълнителните правомощия в 

съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани актове. Съгласно член 18 от Регламент 

(ЕО) № 1165/2008 на Комисията се предоставя правомощието да приема 

делегирани актове във връзка с изменението на приложения I, II, IV и V. В тези 

приложения се съдържат определенията и категориите за статистическите 

данни за селскостопанските животни и закланите животни, както и прогнози за 

производството на месо. 

Съгласно член 19, параграф 2 от посочения регламент правомощието да 

приема делегирани актове се предоставя за срок от пет години, считано от 10 

януари 2014 г. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за пет 

години, освен ако Европейският парламент или Съветът не представят 

възражение. 

Комисията е длъжна да изготви доклад относно делегираното правомощие не 

по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. С настоящия 

доклад се изпълнява това задължение. 

2. УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1165/2008 

Комисията все още не е упражнила правомощието за приемане на делегирани 

актове, предоставено ѝ с Регламент (ЕО) № 1165/2008. 

През разглеждания период не бяха налице промени в определенията, посочени 

в приложения I, II, IV и V към Регламент (ЕО) № 1165/2008. Промените в 

технологиите и в икономическите условия бяха толкова незначителни, че не 

беше необходимо изменение в списъка на категориите, нито адаптиране на 

националните и европейските статистически процеси. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Комисията все още не е упражнила правомощието за приемане на делегирани 

актове, предоставено ѝ с Регламент (ЕО) № 1165/2008. 

Тя счита, че следва да продължи да разполага с тези правомощия, тъй като в 

бъдеще може да се наложи да приеме делегиран акт за изменение на точките, 

                                                           
1 ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 1–13. 
2 ОВ L 351, 21.12.2013 г., стр. 1–14. 
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посочени в член 18 от регламента, за да се отговори на нуждите на 

потребителите на данни в контекста на бъдещата обща селскостопанска 

политика. 
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