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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

за упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 

предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно 

европейските икономически сметки за околната среда 

 

1. КОНТЕКСТ 

Съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 691/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно европейските 

икономически сметки за околната среда
1
 на Комисията се предоставят 

правомощия за приемане на делегирани актове. Съгласно член 9, параграф 2 от 

посочения регламент правомощието да приема делегирани актове се 

предоставя за срок от пет години, считано от 11 август 2011 г. Това 

правомощие се продължава мълчаливо за периоди от по пет години, освен ако 

Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване. 

Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно 

от девет месеца преди изтичането на 5-годишния срок. 

Настоящият кратък доклад изпълнява това задължение. 

2. УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 691/2011 

Комисията все още не е упражнила правомощията за приемане на делегирани 

актове, предоставени ѝ с Регламент (ЕС) № 691/2011. Мотивите за това са 

следните: правомощията, делегирани в член 3, параграф 3, датират от 2011 г., 

но първото предаване на статистически данни се е осъществило през 2013 г. 

съгласно Регламент (ЕС) № 691/2011. От 2013 г. насам не са били необходими 

нито актуализация, нито насоки за информацията, посочена в член 3, 

параграф 3. 

Що се отнася до правомощията, делегирани в член 3, параграф 4, те датират от 

2014 г., тъй като са били възложени с Регламент (ЕС) № 538/2014 за изменение 

на Регламент (ЕС) № 691/2011. Комисията възнамерява да използва 

правомощията, предвидени в член 3, параграф 4, за приемане на делегиран акт 

за определяне на енергийните продукти, посочени в раздел 3 от приложение VI 

към Регламент (ЕС) № 691/2011. Този акт е в процес на изготвяне и е 

планирано да бъде приет през четвъртото тримесечие на 2015 г. Списъкът на 

енергийните продукти за европейските икономически сметки за околната 

среда е съществен елемент от определянето на обхвата на тези статистически 

данни, за да се осигури съпоставимост на данните за различните държави и да 

се гарантира вътрешната съгласуваност (уравновесеност) на сметките за 

физическите енергийни потоци. В Регламент (ЕО) № 1099/2008 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно 

статистиката за енергийния сектор
2
 се съдържа списък на енергийните 

продукти в приложение Б, който обхваща по-голямата част от енергийните 

продукти, необходими за сметките за физическите енергийни потоци.  

По време на подготвителната работа се провеждат подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. На проведено през март 2015 г. съвместно 

заседание беше извършена консултация с Работната група за сметките за 

околната среда и Работната група за статистиката на разходите за околната 

среда. През юни 2015 г. беше извършена консултация с директорите по 

въпросите на статистическите данни и сметките за секторната статистика и 

статистиката на околната среда (DIMESA). 

Европейският парламент и Съветът бяха надлежно информирани и поканени 

да участват в срещи на експерти. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все още не може да се направи заключение, тъй като не е упражнено 

правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията 

по силата на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически 

сметки за околната среда 
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