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1. CONTEXT 

Directiva 96/16/CE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate în 

sectorul laptelui și al produselor lactate
1
 a fost adoptată la 19 martie 1996. Ea a fost 

modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1350/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a anumitor acte normative din 

domeniul statisticilor privind agricultura și pescuitul, pentru a alinia competențele de 

executare cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene2. 

Articolul 3 alineatul (2) din directivă conferă Comisiei competența de a adopta acte 

delegate. Această competență se acordă „pentru a modifica lista produselor lactate 

care fac obiectul anchetelor și de a elabora definițiile standard care se aplică pentru 

comunicarea rezultatelor în cazul diferitelor produse”. Acțiunile statistice prevăzute 

în actele delegate trebuie să fie justificat în mod corespunzător prin contribuții din 

partea experților bazate pe o analiză a rentabilității, acolo unde este cazul. Aceasta ar 

trebui să includă o evaluare a sarcinii impuse respondenților și a costurilor de 

producție. 

Lista produselor lactate și definițiile lor standard sunt stabilite în anexa I la Decizia 

97/80/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a 

Directivei 96/16/CE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate 

în sectorul laptelui și al produselor lactate
3
. 

În conformitate cu articolul 6a alineatul (2) din directivă, Comisiei i se conferă 

competența de a adopta acte delegate pe o perioadă de cinci ani începând din 10 

ianuarie 2014. Această competență se prelungește în mod tacit pentru perioade de 

cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă 

obiecții.  

Comisia are obligația de a prezenta un raport privind delegarea competențelor cel 

târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Prin prezentul raport, 

se îndeplinește această obligație. 

2. EXERCITAREA DE CĂTRE COMISIE A COMPETENȚELOR DELEGATE ÎN TEMEIUL 

DIRECTIVEI 96/16/CE A CONSILIULUI 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de a adopta acte 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Directivei 96/16/CE. 

Cele mai multe produse lactate nu au suferit modificări pe parcursul perioadei în 

cauză. Câteva produse au făcut obiectul unor modificări, dar acestea au fost minore, 

așa încât nu s-a justificat adaptarea sistemelor statistice naționale și europene.  

                                                           
1  JO L 78, 28.3.1996, p. 27-29. 
2  JO L 351, 21.12.2013, p. 1-14. 
3  JO L 24, 25.1.1997, p. 26-49. 
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3. CONCLUZII 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de a adopta acte 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Directivei 96/16/CE a Consiliului. 

Comisia consideră că ar trebui să dispună în continuare de această competență, 

întrucât în viitor ar putea fi necesar să se adopte un act delegat de modificare a 

punctelor menționate la articolul 3 alineatul (2) din directivă, pentru a răspunde 

necesităților utilizatorilor de date în contextul viitoarei politici agricole comune. 
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