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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, 

предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и 

управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове 
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1. Контекст 
 

С Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно инвазивните чужди видове
1
 (наричан по-долу 

„Регламентът за ИЧВ“) се определя рамката за преодоляване на въздействието на 

инвазивните чужди видове върху биологичното разнообразие и свързаните 

екосистемни услуги, а на Комисията се предоставя правомощието посредством актове 

за изпълнение да приема, актуализира и преразглежда списък на инвазивните чужди 

видове, които засягат Съюза. За тази цел Комисията се подпомага от комитет, съставен 

от представители на държавите членки („Комитетът за ИЧВ“). 

 

Преди даден вид да бъде включен в списъка на инвазивните чужди видове, които 

засягат Съюза, е необходима обстойна оценка на риска, свързан със съответния вид, 

която да бъде подкрепена от надеждни научни доказателства, обхващащи всички 

елементи, посочени в член 5, параграф 1 от Регламента за ИЧВ. 

 

В член 5, параграф 1 от Регламента за ИЧВ се съдържат всички елементи, необходими 

за извършване на оценка на риска, върху която да се основе процесът на вземане на 

решения. В Регламента за ИЧВ се отчита, че може да се окаже полезно тези елементи 

допълнително да се уточнят, включително чрез описание на методика за оценката на 

риска. Възможно е също така да настъпят промени в научните практики в областта на 

оценките на риска, като тези промени ще трябва да бъдат интегрирани в практиката на 

разработване на оценки на риска за целите на Регламента за ИЧВ. 

 

По силата на член 5, параграф 3 от Регламента за ИЧВ на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани актове, с които допълнително се уточняват 

видовете приемани доказателства с оглед на способността на чуждите инвазивни 

видове да създадат жизнеспособна популация и да се разпространяват в околната среда 

и се предоставя подробно описание на елементите на оценката на риска. Това описание 

следва да включва методиката, която да бъде прилагана, като се отчитат съответните 

национални и международни стандарти. 

 

2. Правно основание 

 

Настоящият доклад се изисква съгласно член 29, параграф 2 от Регламента за ИЧВ. По 

силата на тази разпоредба делегираните правомощия, посочени в член 5, параграф 3, се 

предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от 1 януари 2015 г. От 

Комисията се изисква също така да изготви доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. 

Освен това в съответствие с член 29, параграф 2 делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският 

парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки срок. 

 

3. Упражняване на делегирането 

 

                                                           
1
 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно 

предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 

4.11.2014 г., стр. 35). 
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Комисията упражни делегираните ѝ правомощия през 2018 г. На 30 април 2018 г. 

Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2018/968 на Комисията
2
 (наричан по-

нататък „делегирания регламент“), публикуван в Официален вестник на 10 юли 2018 г, 

след изтичането на срока за контрол от страна на Европейския парламент и Съвета. 

Той влезе в сила на 30 юли 2018 г. 

  

                                                           
2 Делегиран регламент (ЕС) 2018/968 на Комисията от 30 април 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 

1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценките на риска във връзка с инвазивните 

чужди видове (ОВ L 174, 10.7.2018 г., стр. 5). 
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Посоченият делегиран регламент беше изготвен въз основа на редица проучвания и на 

най-добрата налична научна литература. В подготовката на делегирания регламент, 

чийто проект същевременно бе подложен на обществено обсъждане, взе участие и 

научният форум
3
, който представлява експертна група, създадена с Регламента за ИЧВ, 

за да предоставя научни консултации във връзка с прилагането на регламента. 

 

Правното основание за приемането на делегирания регламент се съдържа в член 5, 

параграф 3 от Регламента за ИЧЗ. По-конкретно, по силата на член 5, параграф 3 на 

Комисията се предоставят следните правомощия: 

 

допълнително да уточни видовете доказателства, които могат да бъдат приемани за 

целите на член 4, параграф 3, буква б); 

да даде подробно описание на прилагането на член 5, параграф 1, букви а)—з); 

да определи методиката, която да бъде прилагана при оценки на риска, като се отчитат 

съответните национални и международни стандарти и необходимостта от приоритетни 

действия срещу инвазивните чужди видове, които се свързват със или имат потенциал 

да окажат значително неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие 

или свързаните екосистемни услуги, както и върху човешкото здраве или икономиката, 

като подобно неблагоприятно въздействие се счита за утежняващ фактор. 

 

В член 1 от делегирания регламент се посочва, че подробно описание на прилагането 

на общите елементи се съдържа  в приложението към същия регламент, а в член 2 е 

изложена методика, в рамките на която се уточняват също и видовете доказателства, 

върху които следва да се основава оценката на риска, включително когато 

доказателствата се отнасят до член 4, параграф 3, буква б) от Регламента за ИЧВ. 

В приложението към делегирания регламент се съдържа подробно описание на 

прилагането на член 5, параграф 1, букви а)—з) от Регламента за ИЧС по отношение на 

елементите, които трябва да бъдат взети под внимание при изготвянето на оценка на 

риска. 

 

4. Заключение 

 

Комисията е упражнила своите делегирани правомощия своевременно и точно. 

Комисията счита, че делегираните правомощия следва да останат в сила, тъй като в 

бъдеще може да се наложат допълнителни уточнения. 

Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да вземат под внимание 

настоящия доклад. 

___ 

                                                           
3
 Фигуриращ с кодов номер E03276 в Регистъра на експертните групи към Комисията и други подобни органи. 


