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1. КОНТЕКСТ 

С член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската 

статистика за трайните насаждения1 на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани актове. Съгласно член 11, параграф 2 от 

посочения регламент правомощието да приема делегирани актове се 

предоставя за срок от пет години, считано от 31 декември 2011 г. Този срок 

изтича на 31 декември 2016 г. Правомощието се продължава мълчаливо за 

срокове от по пет години, освен ако Европейският парламент или Съветът 

представят възражения. 

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с 

член 11, за да се вземат под внимание икономическите и техническите 

промени. С делегираните актове могат да се изменят: 

 разбивките на видовете по групи, групи по гъстота и групи по възраст, 

посочени в приложение I към регламента; и 

 променливите величини/характеристиките, групите по размер, степента 

на специализация и сортовете лози, посочени в приложение II. 

 

С делегираните актове обаче не може да се променя незадължителният 

характер на изискваната информация. 

При упражняването на това правомощие Комисията трябва да гарантира, че с 

делегираните актове не се налага значителна допълнителна административна 

тежест на държавите членки и респондентите. 

Комисията трябва да изготви доклад относно делегираното правомощие не по-

късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. 

С настоящия кратък доклад се изпълнява това задължение. 

2. УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1337/2011 

Комисията все още не е упражнила правомощието за приемане на делегирани 

актове, предоставено ѝ с Регламент (ЕС) № 1337/2011. 

Регламентът обхваща събирането на всеки пет години на структурни 

статистически данни за овощните градини и лозята. Първите данни за 

овощните градини бяха събрани през 2012 г. и предадени на Комисията 
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(Евростат) в края на септември 2013 г. Първите данни за лозята бяха събрани 

през 2015 г. и трябва да бъдат предадени на Комисията (Евростат) в края на 

септември 2016 г.  

Към момента на представяне на настоящия доклад опитът в събирането на 

данни в съответствие с изискванията на регламента се свежда единствено до 

събирането на данни за овощните градини. Поради това Комисията все още не 

е счела за необходимо да упражни делегираните правомощия.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Комисията все още не е упражнила правомощието за приемане на делегирани 

актове, предоставено ѝ с Регламент (ЕС) № 1337/2011. 

Комисията е на мнение, че следва да продължи да разполага с делегираните 

правомощия, предоставени с член 11 от регламента, тъй като в бъдеще може да 

се наложи да приеме делегиран акт за изменение на точките, посочени в 

член 4, параграф 3 от регламента. 
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