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1. CONTEXT 

Regulamentul (CE) nr. 762/2008 din 9 iulie 2008 privind transmiterea de către statele 

membre a statisticilor în domeniul acvaculturii
1
 a fost modificat 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
2
 pentru a alinia competențele de executare 

cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 762/2008 conferă Comisiei competența de a 

adopta acte delegate. Această competență poate fi utilizată pentru a ține seama de 

evoluțiile economice și tehnice. Actele delegate pot modifica anexa I pentru a-i 

adapta definițiile la modificările definițiilor internaționale, precum și anexele II-VI. 

În conformitate cu articolul 9a alineatul (2), competența de a adopta acte delegate 

este conferită pe o perioadă de cinci ani începând de la 10 ianuarie 2014. Această 

competență trebuie prelungită în mod tacit pentru perioade de cinci ani, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de 

prelungiri. 

Comisia trebuie să prezinte 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 

REGULAMENTULUI (CE) NR. 762/2008 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de adoptare a actelor 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Regulamentului (CE) nr. 762/2008. 

Până la momentul transmiterii prezentului raport, colectarea de date în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 762/2008 a fost stabilă și definițiile internaționale nu s-au 

modificat. Prin urmare, Comisia nu a considerat necesar deocamdată să își exercite 

competențele delegate. 

3. CONCLUZII 

Până în acest moment, Comisia nu și-a exercitat competența de adoptare a actelor 

delegate care i-a fost conferită în temeiul Regulamentului (CE) nr. 762/2008. 

Comisia consideră că ar trebui să dețină în continuare aceste competențe delegate, 

întrucât în viitor ar putea fi necesar să adopte un act delegat pentru a modifica 

anexele I-IV la regulamentul menționat mai sus, cu scopul de a răspunde necesităților 

utilizatorilor de date în contextul viitoarei politici comune în domeniul pescuitului, 

sau pentru a se adapta la modificările definițiilor internaționale. 
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