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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно упражняването на делегирането, предоставено на Комисията с Регламент 

(ЕС) № 576/2013 относно движението с нетърговска цел на домашни любимци 

1. Въведение и правно основание 

Съгласно 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и 

на Съвета1 (наричан по-долу „Регламентът за домашните любимци“) от Комисията 

се изисква да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно 

упражняването на делегирането, предоставено на Комисията с посочения регламент. 

Докладът следва да се изготви не по-късно от девет месеца преди изтичането на 

петгодишния срок на делегирането, започнал да тече на 28 юни 2013 г. Делегирането 

на правомощия следва да се подновява мълчаливо за периоди с еднаква 

продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят 

срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки период. 

2. Упражняване на делегирането 

Член 39, параграф 2 от Регламента за домашните любимци се прилага за 

правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по 

силата на член 5, параграф 5, член 17, параграф 2, втората алинея, член 19, параграф 

1, първата алинея и член 38 от посочения регламент. 

По-конкретно: 

а) По силата на член 5, параграф 5 от Регламента за домашните любимци 

Комисията се оправомощава да определя правила за максималния брой 

домашни любимци от видовете, посочени в част Б от приложение І, които 

могат да придружават собственика или упълномощено лице по време на едно-

единствено движение с нетърговска цел, за да се предотврати измамното 

представяне на движение с търговска цел на домашни любимци от тези видове 

като движение с нетърговска цел. В това отношение е необходимо да се 

натрупа повече опит от практическото прилагане на новите правила, преди да 

се пристъпи към изготвянето на делегиран акт във връзка с броя домашни 

любимци от видовете, посочени в част Б. 

б) По силата на член 17, параграф 2, втората алинея от Регламента за домашните 

любимци Комисията се оправомощава да установи специфични за отделните 

видове изисквания за маркиране или описване на домашните любимци от 

видовете, посочени в част Б от приложение І, при отчитане на относимите 

национални изисквания. При все че към настоящия момент не е назряла 

необходимостта от определяне на такива изисквания в делегиран акт, 

Комисията има готовност да пристъпи към изготвянето на делегиран акт във 

връзка с маркирането или описването на домашните любимци от видовете, 

посочени в част Б, в съответствие с тази разпоредба, ако това е обосновано от 

научния или техническия прогрес или от натрупания опит във връзка с 

практическото прилагане на Регламента за домашните любимци. 

                                                            
1 Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска 

цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1). 



 

2 

 

в) По силата на член 19, параграф 1 от Регламента за домашните любимци 

Комисията се оправомощава да приема превантивни здравни мерки за контрол 

на болестите или заразите, различни от бяс, които е възможно да се 

разпространят поради движението на домашните любимци. Въз основа на това 

правомощие Комисията изготви проект на делегиран регламент на Комисията 

за допълнение на Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на превантивните здравни мерки за контрол на 

инфекцията Echinococcus multilocularis при кучетата и за отмяна на Делегиран 

регламент (ЕС) № 1152/2011. С оглед на приемането му от Комисията и 

нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за този проект в 

съответствие с член 39, параграф 4 от Регламента за домашните любимци 

проектът бе отворен за коментари в периода от 8 септември до 6 октомври 2017 

г. в раздела за обществени консултации на уебсайта на Комисията
2
. 

г) По силата на член 38 от Регламента за домашните любимци Комисията се 

оправомощава да изменя приложения II — IV към посочения регламент и по 

този начин да определя допълнителни подробности по различните технически 

аспекти, обхванати от тези приложения, с оглед отчитане на техническия 

прогрес, научните постижения и защитата на общественото здраве или на 

здравето на домашните любимци. Тъй като регламентът стана приложим едва 

от 29 декември 2014 г., необходимо е да се натрупа повече опит от 

практическото прилагане на новите правила, преди да се вземе решение за 

целесъобразното използване на това делегирано правомощие. 

3. Заключение 

Регламентът за домашните любимци се прилага от малко над две години и половина.  

До този момент Комисията подготви и започна обществена консултация по проекта 

на делегиран акт относно превантивните здравни мерки за контрол на инфекцията 

Echinococcus multilocularis при кучета, въз основа на правомощието, предоставено ѝ 

по силата на член 19, параграф 1, първата алинея от посочения регламент.  

Засега Комисията не възнамерява да пристъпи към изготвянето на делегиран акт във 

връзка с някое от делегираните ѝ правомощия, посочени в член 5, параграф 5, член 

17, параграф 2, втората алинея или член 38 от Регламента за домашните любимци. 

Комисията счита, че делегираните правомощия, предоставени ѝ с Регламента за 

домашните любимци, следва да останат в сила поради необходимостта да се натрупа 

повече опит от практическото прилагане на регламента, за да бъде в състояние да 

реагира на новите или нововъзникващите заплахи за здравето, свързани с 

движението на домашни любимци, и да се адаптира към техническия прогрес и 

научните достижения. 

                                                            
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4396495_en#initiative-details  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4396495_en#initiative-details

