
Официален вестник на Европейския съюз L 343/1

I 

(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително) 

РЕГЛАМЕНТИ 

   

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2009 НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2009 година

за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, 
(ЕО) №  811/2004, (ЕО) №  768/2005, (ЕО) №  2115/2005, (ЕО) №  2166/2005, (ЕО) №  388/2006, (ЕО) 
№ 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна 

на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и  (ЕО) № 1966/2006

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент

(1)  Становище от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).

 (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и 
социален комитет

(2)  Становище от 15  май 2009  г. (все още непубликувано в Официален
вестник).

 (2),

като взе предвид становището на Комитета на регионите

(3)  ОВ C 211, 4.9.2009 г., стр. 73.

 (3),

като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по 
защита на данните

(4)  ОВ C 151, 3.7.2009 г., стр. 11.

 (4),

като има предвид, че:

(1) Целта на общата политика в областта на рибарството, както 
е определено в Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от
20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата екс
плоатация на рибните ресурси в рамките на общата поли
тика в областта на рибарството

(5)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

 (5), е да гарантира, че 
експлоатацията на живите водни ресурси осигурява устой
чиви икономически, екологични и социални условия.

(2) Предвид на това, че успехът на общата политика в областта 
на рибарството включва прилагане на ефективна система за 
контрол, мерките, предвидени в настоящия регламент, се 
стремят да създадат система на Общността за контрол, 
инспекции и правоприлагане с глобален и интегриран под
ход в съответствие с принципа на пропорционалност, за да 
осигурят спазване на всички правила на общата политика в 
областта на рибарството с цел осигуряване на устойчива 
експлоатация на живите водни ресурси, като обхващат 
всички аспекти на тази политика.

(3) Опитът, придобит при прилагането на Регламент (ЕИО) 
№  2847/93 на Съвета от 12  октомври 1993  г. относно 
установяването на система за контрол, приложима към 
общата политика в областта на рибарството

(6)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

 (6), показа, че 
настоящата система за контрол вече не е достатъчна за оси
гуряване на спазването на правилата на общата политика в 
областта на рибарството.

(4) Понастоящем разпоредбите за контрол се съдържат в широк 
брой припокриващи се и сложни правни текстове. Някои 
части на системата за контрол са слабо приложени от 
държавите-членки, от което произтичат недостатъчни и 
разминаващи се мерки в отговор на нарушения на прави
лата на общата политика в областта на рибарството, като по 
този начин се подкопава създаването на равностойни усло
вия за рибарите в цялата Общност. Съответно съществува
щият режим и всички задължения, произтичащи от него, 
следва да бъдат обединени, рационализирани и опростени, 
по-специално чрез намаляване на двойното регулиране и на 
административните тежести.
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(5) С оглед на степента на изчерпване на морските водни 
ресурси за Общността е от жизненоважно значение да 
приеме необходимите мерки, за да могат всички оператори 
да придобият култура на спазване на правилата на общата 
политика в областта на рибарството и на съобразяване с 
целите, определени от Световната среща на върха по въпро
сите на устойчивото развитие през 2002  г., както и със 
Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съвет. За 
постигане на тази цел правилата за контрол, инспекции и 
прилагане на мерките за опазване, както и мерките за управ
ление на ресурсите, структурните мерки и мерките относно 
общата организация на пазара следва да бъдат засилени, 
хармонизирани и укрепени.

(6) Предвид на това, че Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 
от 29  септември 2008  г. за създаване на система на Общ
ността за предотвратяване, възпиране и премахване на неза
конния, недеклариран и нерегулиран риболов

(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

 (1) задължава 
държавите-членки да вземат необходимите мерки за гаран
тиране на ефективността на борбата срещу всеки незаконен, 
недеклариран и нерегулиран („ННН“) риболов и свързаните 
с него дейности и предвид на това, че Регламент (ЕО) 
№ 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно 
разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби 
на Общността извън водите на Общността и достъпа на 
кораби на трети държави до водите на Общността

(2)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.

 (2) уста
новява разпоредби по отношение на разрешенията за рибо
ловните кораби на Общността да извършват риболовна 
дейност извън водите на Общността и по отношение на раз
решенията за риболовните кораби на трети държави да 
извършват риболовна дейност във водите на Общността, 
настоящият регламент следва да допълва горепосочените 
регламенти и да гарантира, че няма да се извършва дискри
минация между гражданите на държавите-членки и тези на 
други държави.

(7) Настоящият регламент не следва да оказва въздействие 
върху специалните разпоредби в международни споразуме
ния или приложими в рамките на регионалните организа
ции за управление на рибарството, нито върху 
националните разпоредби за контрол, които попадат в 
обхвата на настоящия регламент, но надхвърлят неговите 
минимални разпоредби, при условие че тези национални 
разпоредби са в съответствие с правото на Общността.

(8) Модерните технологии, като системата за наблюдение на 
корабите, системата за откриване на кораби и системата за 
автоматично разпознаване, следва да бъдат използвани, тъй 
като те позволяват ефективно наблюдение, системни и 
автоматизирани кръстосани проверки по бърз начин и улес
няват административните процедури за националните вла
сти и за операторите, като по този начин позволяват 
навременни анализи на риска и глобални оценки на цялата 
съответна информация от контрола. По тази причина сис
темата за контрол следва да позволява на държавите-членки 
да комбинират използването на различните инструменти за 
контрол, за да гарантират най-ефикасна методика за 
контрол.

(9) Следва да бъде въведен нов, общ подход за контрол на риб
арството, включващ всеобхватно наблюдение на улова с 
оглед гарантирането на равностойни условия за риболов
ния сектор, които вземат предвид различията в сегментите 
на флота. За тази цел следва да се въведат общи критерии 
за упражняването на контрол върху риболова и 
по-специално стандартизирани и координирани процедури 
за инспекции в морето, на суша и по цялата търговска 
верига. Като част от този нов подход следва да се изяснят 
съответните отговорности на държавите-членки, Комисията 
и Агенцията на Общността за контрол на рибарството.

(10) Управлението на риболовните ресурси на равнището на 
Общността се основава най-вече на общия допустим улов 
(ОДУ), квоти, режими за регулиране на усилието и техни
чески мерки. Следва да бъдат взети подходящите стъпки за 
да се осигури приемането от страна на държавите-членки 
на необходимите мерки за прилагане на тези мерки за 
управление по ефективен начин.

(11) Дейностите и методите за контрол следва да се основават на 
управление на риска, като се използват процедури за кръс
тосани проверки от страна на държавите-членки по систе
мен и всеобхватен начин. Също така е необходимо 
държавите-членки да обменят съответната информация.

(12) Сътрудничеството и координацията между държавите-
членки, Комисията и Агенцията на Общността за контрол 
на рибарството следва да се засилят с цел да се насърчи 
спазването на правилата на общата политика в областта на 
рибарството.

(13) За да се гарантира, че риболовните дейности се предприе
мат единствено при спазване на правилата на общата поли
тика в областта на рибарството, те следва да подлежат на 
лицензия за риболов и, когато се прилагат специални усло
вия, на разрешение за риболов. Следва също така да се при
лагат правилата за маркирането и идентификацията на 
риболовните кораби и техните съоръжения.

(14) За да се гарантира ефективен контрол, държавите-членки 
следва да използват система за наблюдение на корабите и 
риболовните кораби с обща дължина 12 метра и повече 
следва да бъдат оборудвани с устройство, което позволява 
на държавите-членки автоматично да локализират и иден
тифицират тези съдове. Освен това риболовните кораби 
следва да бъдат оборудвани със система за автоматично раз
познаване съгласно Директива 2002/59/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 27  юни 2002  г. относно създа
ване на система на Общността за контрол на движението на 
корабите и за информация

(3)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10.

 (3), и държавите-членки следва 
да използват данните от тази система за извършване на 
кръстосани проверки.
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(15) Следва да бъде задълбочено сътрудничеството между аген
циите на Общността и органите на държавите-членки. За 
тази цел следва да е възможно да бъдат предавани данните 
от системата за наблюдение на корабите, системата за авто
матично разпознаване и системата за откриване на кораби 
на агенции на Общността и на компетентни органи на 
държавите-членки, които участват в операции по надзора за 
целите на морската сигурност и безопасност, граничния 
контрол, защитата на морската околна среда и общото при
лагане на законите.

(16) Следва Съветът да е този, който взема решение относно 
бъдещото използване на електронни устройства за набл
юдение и средства за проследяване, като генетичен анализ 
и други технологии за контрол на риболова, ако тези тех
нологии водят до подобряване на спазването на правилата 
на общата политика в областта на рибарството по рент
абилен начин.

(17) Държавите-членки следва да наблюдават дейностите на 
своите риболовни кораби във и извън водите на Общността. 
За да се улесни ефективното наблюдение, капитаните на 
риболовни кораби на Общността с обща дължина 10 метра 
или повече следва да бъдат задължени да водят риболовен 
дневник и да подават декларации за разтоварване и транс
бордиране. За да могат да се използват модерни техноло
гии, при риболовните кораби с обща дължина 12 метра 
или повече риболовният дневник следва да бъде в елек
тронна форма и декларациите за разтоварване и трансбор
диране следва да се подават по електронен път.

(18) Информацията, която се съдържа в риболовните дневници 
на риболовните кораби, следва да бъде проверявана в 
момента на разтоварването. Съответно от участниците в раз
товарване и предлагане на пазара на риба и на продукти от 
риболов следва да се изисква да декларират количествата, 
които са разтоварени, трансбордирани, пуснати в продажба 
или закупени.

(19) За малки риболовни кораби с обща дължина под 10 метра 
задължението за водене на риболовен дневник или за 
попълване на декларация за разтоварване би представл
явало прекомерна тежест по отношение на техния риболо
вен капацитет. С цел да се гарантира адекватно ниво на 
контрол по отношение на такива кораби, държавите-
членки следва да наблюдават техните дейности чрез прила
гане на план за статистически извадки.

(20) Трансбордиранията в морето избягват истински контрол от 
страна на държавата на знамето или крайбрежните дър
жави и следователно представляват възможен начин за опе
раторите да транспортират незаконен улов. За да се подобри 
контрола, операциите по трансбордиране в Общността 
следва да бъдат разрешени единствено в определените за 
целта пристанища.

(21) Властите в държавите-членки следва да бъдат в състояние 
да наблюдават разтоварванията в своите пристанища. За 
тази цел риболовните кораби, извършващи риболов на 
запаси, по отношение на които се прилага многогодишен 
план, които са задължени да въвеждат по електронен път 

данните от риболовния дневник, следва да се изисква да 
уведомяват предварително съответните власти за своето 
намерение да разтоварват в техните пристанища. 
Държавите-членки следва да имат право да откажат достъп, 
ако изискваната информация е непълна.

(22) Тъй като управлението на рибните ресурси се основава на 
възможностите за риболов, следва да се гарантира, че уловът 
и риболовното усилие се регистрират коректно и се прис
падат от разпределените на държавата-членка на знамето 
квоти и риболовно усилие. Следва да се забрани риболовът, 
ако наличните квоти или разпределението на риболовното 
усилие са изчерпани.

(23) С оглед на изискванията за капацитета на риболовния флот 
на Общността, съдържащи се в член  13 от Регламент (ЕО) 
№ 2371/2002, в Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от
30  март 2004  г. относно управлението на риболовни 
флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общ
ността

(1)  ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 9.

 (1), в Регламент (ЕО) № 1438/2003 на Комисията от
12 август 2003 г. за установяване на подробни правила за 
прилагане на общностната политика по отношение на 
флота, определена в глава  III на Регламент (ЕО) 
№  2371/2002 на Съвета

(2)  ОВ L 204, 13.8.2003 г., стр. 21.

 (2) и в Регламент (ЕО) 
№ 2104/2004 на Комисията от 9 декември 2004 г. за уста
новяване на подробни правила за прилагането на Регламент 
(ЕО) № 639/2004

(3)  ОВ L 365, 10.12.2004 г., стр. 19.

 (3), следва да се въведат инструменти за 
контрол на капацитета на флота, които следва да включват 
наблюдение на мощността на двигателя и на използването 
на риболовни съоръжения. Поради тази причина 
държавите-членки следва да предприемат мерки, за да 
гарантират, че общият капацитет на лицензиите за риболов 
не надхвърля максималните равнища на капацитета и че 
мощността на двигателя на риболовните кораби не над
хвърля сертифицираната мощност на двигателя за тези 
кораби. За тази цел държавите-членки следва да сертифици
рат мощността на двигателя на риболовни кораби, чиято 
мощност надхвърля 120 kW, както и да проверят въз 
основа на план за статистически извадки съответствието на 
мощността на двигателя с другата налична информация.

(24) При използването на многогодишни планове като 
по-специална форма за защита на засегнатите рибни запаси 
следва да се прилагат по-специални мерки. Трансбор
дирането на улов от запаси, които са обект на многого
дишен план, следва да се позволява в определените 
пристанища и само ако този улов е бил претеглен.

(25) Следва да се предвидят специални разпоредби, че се изпол
зват само разрешени риболовни съоръжения и че изгубен
ите риболовни съоръжения трябва да бъдат намерени.

(26) За риболовните зони с ограничен достъп следва да се при
лагат специални правила. Процедурата за поставяне и вди
гане на забрана за риболов с незабавен ефект за риболовни 
зони следва да бъде ясно определена.
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(27) Тъй като любителският риболов може да има значително 
въздействие върху рибните ресурси, държавите-членки 
следва да гарантират, че той се осъществява по начин, съв
местим с целите на общата политика в областта на риб
арството. За рибните запаси, които са обект на план за 
възстановяване, държавите-членки следва да събират данни 
за улова от любителския риболов. Когато този улов има 
значително въздействие върху ресурсите, Съветът следва да 
има възможността да вземе решение за специални мерки за 
управление.

(28) С цел да се създаде всеобхватен режим за контрол, той 
следва да обхване цялата верига на производство и про
дажба. Той следва да включва последователна система за 
проследяване, допълваща разпоредбите, които се съдържат 
в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и 
на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите 
принципи и изисквания на законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски орган за безопасност 
на храните и за определяне на процедури относно безопас
ността на храните

(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

 (1), както и засилен контрол от страна на 
организациите на производителите. Той също така следва 
да защитава интересите на потребителите, като осигурява 
информация относно търговското обозначение, метода на 
производство и зоната на улов на всеки етап от пускането 
на пазара, както е посочено в Регламент (ЕО) № 2065/2001 
на Комисията от 22  октомври 2001  г. за установяване на 
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) 
№  104/2000 на Съвета по отношение информирането на 
потребителите на рибни продукти и продукти от аквакул
тури

(2)  ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 6.

 (2). Той следва да гарантира наблюдението на органи
зациите на производителите в съответствие с Регламент (ЕО) 
№  2508/2000 на Комисията от 15  ноември 2000  г. за 
установяване на подробни правила за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на опера
тивните програми в сектор рибарство

(3)  ОВ L 289, 16.11.2000 г., стр. 8.

 (3).

(29) За да гарантират, че всеки улов е надлежно контролиран, 
държавите-членки се грижат всички продукти от риболов 
да се предлагат за продажба или да се регистрират първо в 
тръжен център или при регистрирани купувачи, или при 
организации на производители. Тъй като е необходимо да 
се знае точното тегло на всеки улов, за да се следи използ
ването на квотите, държавите-членки следва да се погрижат 
всички продукти от риболов да се претеглят, освен ако не 
са въведени планове за статистически извадки въз основа на 
обща методология.

(30) За да може да се проследи пътят на улова и за да може да 
бъде проверено съответствието с данните за улова, регист
рираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или 
другите организации или лица, оправомощени от 
държавите-членки, следва да представят документи за про
дажба. Ако те имат годишен оборот от първа продажба на 
продукти от риболов, надвишаващ 200 000 EUR, докумен
тите за продажба следва да се предават по електронен път.

(31) С цел да се гарантира спазването на мерките на Общността 
за опазване и търговия, следва да се предприемат стъпки за 
въвеждане на изискване всички продукти от риболов, за 
които не е подаден нито документ за продажба, нито дек
ларация за приемане и които са транспортирани до място, 
различно от мястото на разтоварване, да бъдат придружени 
от документ за транспорт, в който са посочени тяхното 
естество, произход и тегло, освен ако документът за транс
порт не е предаден по електронен път преди 
транспортирането.

(32) Държавите-членки следва да провеждат редовни проверки 
на организациите на производители, за да гарантират, че те 
отговарят на законовите изисквания. Те също така следва да 
провеждат редовни проверки във връзка със споразуме
нията за цени и намеса.

(33) Държавите-членки следва да упражняват надзор във водите 
на Общността и да предприемат необходимите мерки, ако 
някое наблюдение или находка не съответства на информа
цията, с която разполагат.

(34) Концепцията за контролиращи наблюдатели и техните 
задачи следва да бъдат ясно определени за бъдещите схеми 
на контролиращи наблюдатели. Същевременно следва също 
така да бъдат определени правилата за провеждане на 
инспекциите.

(35) За последователно и ефективно преследване на наруше
нията следва да бъде въведена разпоредба, която да позволи 
използването на докладите от инспекции и наблюдение, 
изготвени от длъжностни лица на Комисията, инспектори 
на Общността и длъжностни лица от държавите-членки, по 
същия начин като националните доклади. Същевременно 
държавите-членки следва да създадат електронна база 
данни, предоставяща докладите от инспекции и наблюде
ние, изготвени от техни длъжностни лица.

(36) За да се засили общото ниво на контрол във водите на Общ
ността, следва да се състави списък на инспектори от Общ
ността и техните задачи и компетенции следва да се изяснят. 
По същата причина, при спазването на някои условия, 
следва да бъдат възможни инспекции на риболовни кораби 
извън водите на инспектиращата държава-членка.

(37) В случай на нарушение следва да се гарантира, че са пред
приети подходящи мерки, така че спрямо нарушението 
може да бъдат предприети ефективни последващи действия, 
независимо къде е извършено. В някои случаи на тежки 
нарушения следва да има засилени последващи действия, 
които да позволят незабавното им разследване. Във връзка 
с това държавите-членки следва също така да бъдат задъл
жени да предприемат подходящи мерки, когато някое нару
шение е било разкрито от инспектор на Общността. При 
спазването на някои условия следва да е възможно произ
водствата да бъдат прехвърляни в държавата-членка на 
знамето или в държавата-членка, чийто гражданин е 
нарушителят.
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(38) Гражданите на държавите-членки следва да бъдат възпи
рани да извършват нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството. Тъй като предприетото 
действие след нарушения на тези правила се различава зна
чително в зависимост от държавата-членка, пораждайки по 
този начин дискриминационни и нарушаващи конкурен
цията правила за рибарите, и предвид това, че липсата на 
възпиращи, пропорционални и ефективни санкции в някои 
държави-членки намалява ефективността на контрола, е 
уместно да се въведат административни санкции в комби
нация с точкова система за тежките нарушения, за да се 
постигне реален разубеждаващ ефект.

(39) Устойчиво високият брой тежки нарушения на правилата 
на общата политика в областта на рибарството във водите 
на Общността или от оператори от Общността се дължи до 
голяма степен на недостатъчно възпиращото ниво на санк
циите, предвидени в националното законодателство по 
отношение на тежките нарушения на тези правила. Този 
недостатък се задълбочава от широкото несъответствие 
между нивата на санкциите между държавите-членки, 
което насърчава незаконните оператори да провеждат дей
ността си във водите или на територията на държавите-
членки с най-нисък размер на санкциите. Ето защо е 
уместно да се допълнят максималните нива на санкциите за 
тежки нарушения на правилата на общата политика в 
областта на рибарството, определени в член  44 от Регла
мент (ЕО) №  1005/2008, с разубеждаващи санкции, като 
се вземат предвид естеството на щетите, стойността на полу
чените чрез извършване на тежко нарушение риболовни 
продукти, икономическото положение на нарушителя и 
всяко повтаряне на нарушението. Следва да се определят 
също незабавни мерки за правоприлагане и допълнителни 
мерки.

(40) Определянето на санкции следва да бъде допълнено от 
точкова система за тежките нарушения, въз основа на която 
следва да се замразява лицензията за риболов, ако прите
жателят и и е 
налагането на санкции за тежки нарушения. Ако лицен
зията за риболов е била замразявана пет пъти въз основа на 
тази система и отново е получен съответният брой точки, тя 
следва да бъде отнета окончателно. Във връзка с това 
държавите-членки следва да въведат в национален регистър 
всички нарушения на правилата на общата политика в 
областта на рибарството.

(41) За да се гарантира постигането на целите на общата поли
тика в областта на рибарството, Комисията следва да бъде в 
състояние да вземе ефективни коригиращи мерки; за тази 
цел капацитетът за управление на Комисията и нейният 
капацитет да се намесва по начин, пропорционален на 
нивото на неспазване на правилата от някоя държава-
членка, следва да бъдат засилени. Комисията следва да бъде 
оправомощена да предприема инспекции без предвари
телно уведомление и по независим начин, за да може да 
проверява операциите по контрола, провеждани от компе
тентните органи на държавите-членки.

(42) С цел да се защитят финансовите интереси на Общността и 
да се гарантира висшият интерес за опазване на риболов
ните ресурси, следва финансовата помощ в рамките на 

Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. 
за Европейския фонд за рибарство

(1)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

 (1) и Регламент (ЕО) 
№ 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване 
на финансови мерки на Общността за прилагането на 
общата политика по рибарство и в областта на морското 
право

(2)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

 (2) да бъде обвързана със спазването от държавите-
членки на техните задължения в областта на контрола на 
риболова и следователно следва да бъде предвидено замра
зяване и спиране на тази финансова помощ в случаите на 
неадекватно прилагане от държавите-членки на правилата 
на общата политика в областта на рибарството, което засяга 
ефективността на финансираните мерки.

(43) На Комисията следва да се предоставят правомощия да заб
ранява риболова, когато квотата на държава-членка или 
самият ОДУ са изчерпани. Комисията следва също така да 
бъде оправомощена да приспада квоти и риболовно усилие, 
за да се гарантира, че ограниченията на възможностите за 
риболов се спазват напълно. Комисията следва също така да 
има капацитет за предприемане на извънредни мерки, ако 
има доказателство, че риболовните дейности или мерките 
на някоя държава-членка противоречат на мерките за опаз
ване и управление в плановете за управление или застраша
ват морската екосистема.

(44) Следва да се гарантира обменът на данни в електронна 
форма с останалите държави-членки и с Комисията или 
определения от нея орган. Комисията или определеният от 
нея орган следва да има пряк достъп до риболовните данни 
на държавите-членки, за да бъде в състояние да проверява 
дали държавите-членки спазват своите задължения и да се 
намесва при откриване на несъответствия.

(45) С цел по-добра комуникация компетентните органи на 
държавите-членки следва да създадат уебсайтове с обща 
информация на разположение в достъпна за обществе
ността част на уебсайта и с оперативна информация на 
защитена част от него. Следва също така да се гарантира, че 
органите на държавите-членки, компетентни за прилага
нето на настоящия регламент, си сътрудничат помежду си, 
с Комисията, с определения от Комисията орган, както и с 
компетентните органи на трети държави.

(46) Мерките, необходими за прилагането на настоящия регла
мент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 
№ 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установя
ване на условията и реда за упражняване на изпълнител
ните правомощия, предоставени на Комисията

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

 (3). Всички 
мерки, приети от Комисията, за изпълнението на настоя
щия регламент следва да бъдат съвместими с принципа на 
пропорционалност.
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(47) Мандатът на Агенцията на Общността за контрол на риб
арството следва да бъде коригиран и разширен, за да под
помогне еднаквото прилагане на системата за контрол на 
общата политика в областта на рибарството, да гарантира 
организирането на оперативното сътрудничество, да предо
стави подкрепа на държавите-членки и да даде възможност 
на агенцията да състави група за спешни действия, когато 
бъде констатирана сериозна опасност за общата политика в 
областта на рибарството. Тя следва също така да бъде опра
вомощена да се снабди с необходимото и оборудване, за да 
изпълнява съвместни планове за разполагане, и да сътруд
ничи при прилагането на интегрираната морска политика 
на ЕС.

(48) Данните, които се събират и обменят в рамките на настоя
щия регламент, следва да се обработват в съответствие с 
приложимите правила за поверителност. Директива 
95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24  октомври 1995  г. за защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за свободното движение 
на тези данни

(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

 (1) следва да се прилага за обработването на 
лични данни от държавите-членки при прилагането на нас
тоящия регламент. Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европей
ския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на Общността и за свобод
ното движение на такива данни

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

 (2) следва да урежда дей
ности, свързани с обработването на лични данни, които се 
извършват от Комисията при прилагането на настоящия 
регламент.

(49) С цел законодателството на Общността да се приведе в 
съответствие с настоящия регламент следва да се изменят 
някои регламенти, свързани с разпоредби за контрол.

(50) Тъй като настоящият регламент ще създаде нов всеобхватен 
режим за контрол, Регламент (ЕИО) № 2847/93, Регламент 
(ЕО) №  1627/94 на Съвета от 27  юни 1994  г. относно 
постановяване на общите разпоредби за специалните раз
решителни за риболов

(3)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

 (3) и Регламент (ЕО) № 1966/2006 
на Съвета от 21  декември 2006  г. относно електронното 
записване и отчитане на риболовни дейности и относно 
средствата за дистанционно наблюдение

(4)  ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 1.

 (4) следва да бъдат 
отменени.

(51) За да се предостави на държавите-членки необходимото 
време да се адаптират към някои от новите задължения, 
постановени в настоящия регламент, е уместно прилагането 
на някои разпоредби да бъде отложено за по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ  I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава система на Общността за контрол, 
инспекции и изпълнение (наричана по-долу „система на Общ
ността за контрол“) с цел гарантиране на спазването на правилата 
на общата политика в областта на рибарството.

Член 2

Приложно поле

1. Настоящият регламент се прилага за всички дейности в рам
ките на общата политика в областта на рибарството, извършвани 
на територията на държавите-членки или във водите на Общ
ността, или от риболовните кораби на Общността, или, без да се 
засяга основната отговорност на държавата-членка на знамето, от 
граждани на държавите-членки.

2. Дейностите, извършвани в морските води на отвъдморските 
страни и територии, посочени в приложение  II към Договора, се 
разглеждат като дейности, извършвани в морските води на трети 
държави.

Член 3

Взаимодействие с международни и национални 
разпоредби

1. Настоящият регламент се прилага, без да се засяга действието 
на специални разпоредби, които се съдържат в споразуменията в 
областта на рибарството, сключени между Общността и трети дър
жави или приложими в рамките на регионалните организации за 
управление на рибарството, или в друго подобно споразумение, по 
което Общността е договаряща страна или недоговаряща сътруд
ничеща страна.

2. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат нацио
налните мерки за контрол, които надхвърлят неговите минимални 
изисквания, при условие че те са съвместими със законодател
ството на Общността и са в съответствие с общата политика в 
областта на рибарството. При поискване от страна на Комисията 
държавите-членки я нотифицират за тези мерки за контрол.

Член 4

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, 
установени в Регламент (ЕО) №  2371/2002. Прилагат се също и 
следните определения:

1. „Риболовна дейност“ означава търсене на риба, хвърляне, 
поставяне, теглене и влачене на риболовно съоръжение, взе
мане на улов на борда, трансбордиране, задържане на борда, 
преработка на борда, прехвърляне, поставяне в клетки, угоя
ване и разтоварване на риба и на продукти от риболов;
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2. „Правила на общата политика в областта на рибарството“ 
означава законодателството на Общността относно опазва
нето, управлението и експлоатацията на живи водни ресурси, 
относно аквакултурите и относно преработката, транспорти
рането и пускането на пазара на продукти от риболов и 
аквакултури;

3. „Контрол“ означава наблюдение и надзор;

4. „Инспекция“ означава проверка, която се провежда от 
длъжностни лица, по отношение на спазването на правилата 
на общата политика в областта на рибарството, и която се 
записва в доклад от инспекцията;

5. „Надзор“ означава наблюдение на риболовните дейности въз 
основа на наблюдения от инспекционни кораби или офи
циални въздухоплавателни средства и технически методи за 
откриване и идентификация.

6. „Длъжностно лице“ означава лице, упълномощено от нацио
нален орган, Комисията или Агенцията на Общността за конт
рол на рибарството, да провежда инспекции;

7. „Инспектори на Общността“ означава длъжностни лица на 
държава-членка, на Комисията или на определения от нея 
орган, чиито имена са посочени в списъка, изготвен в съответ
ствие с член 79;

8. „Контролиращ наблюдател“ означава лице, което е упълно
мощено от национален орган да наблюдава изпълнението на 
правилата на общата политика в областта на рибарството.

9. „Лицензия за риболов“ означава официален документ, който 
предоставя на неговия притежател правото, както е опреде
лено в националните правила, да използва определен риболо
вен капацитет за търговската експлоатация на живи водни 
ресурси. Тя съдържа минимални изисквания по отношение на 
идентификацията, техническите характеристики и оборудва
нето на риболовен кораб на Общността;

10. „Разрешение за риболов“ означава разрешение за риболов, 
издадено на риболовен кораб на Общността в допълнение 
към неговата лицензия за риболов, което му позволява да про
вежда специфични риболовни дейности през определен 
период, в дадена зона или за даден вид риболов съгласно спе
цифични условия;

11. „Система за автоматично разпознаване“ означава автономна 
и непрекъсната система за идентификация и наблюдение на 
корабите, която предоставя средства на корабите да обменят 
по електронен път с други кораби, намиращи се наблизо, 
както и с властите на брега, данни за кораба, включително 
идентичност, местоположение, курс и скорост;

12. „Данни от система за наблюдение на корабите“ означава 
данни за идентичността, географското местоположение, 
датата, часа, курса и скоростта на риболовен кораб, предадени 
чрез устройства за спътниково проследяване, инсталирани на 
борда на риболовните кораби, до центъра за наблюдение на 
риболова на държавата-членка на знамето;

13. „Система за откриване на кораби“ означава спътникова тех
нология за откриване от разстояние, която може да иденти
фицира корабите и да открие местоположението им в морето.

14. „Риболовна зона с ограничен достъп“ означава всяка морска 
зона под юрисдикцията на дадена държава-членка, опреде
лена от Съвета, където риболовните дейности са ограничени 
или забранени;

15. „Център за наблюдение на риболова“ означава оперативен 
център, създаден от държава-членка на знамето и оборудван 
с компютърна техника и програмно осигуряване, необходими 
за автоматично приемане, обработка и електронно изпращане 
на данните;

16. „Трансбордиране“ означава разтоварването на всички или 
някои продукти от риболов или аквакултури от борда на един 
кораб на борда на друг кораб;

17. „Риск“ означава вероятността да се случи събитие, което би 
представлявало нарушение на правилата на общата политика 
в областта на рибарството;

18. „Управление на риска“ означава системното идентифициране 
на рискове и прилагането на всички необходими мерки за 
ограничаване на реализирането на тези рискове. Това включва 
дейности като събиране на данни и информация, анализиране 
и оценяване на рискове, подготвяне и предприемане на дей
ствия и редовен мониторинг и преглед на процеса и неговите 
резултати, въз основа на национални източници и стратегии, 
както и на такива на Общността;

19. „Оператор“ означава физическото или юридическо лице, 
което управлява или притежава предприятие, извършващо 
която и да е от дейностите, свързани с който и да е етап от 
веригите за производство, преработка, пускане на пазара, дис
трибуция и търговия на дребно на продуктите от риболов и 
аквакултури;

20. „Партида“ означава количество продукти от риболов и 
аквакултури от даден вид с едно и също представяне и с про
изход от една и съща географска зона и един и същи риболо
вен кораб или група риболовни кораби, или от една и съща 
производствена единица за аквакултури;

21. „Преработка“ означава процесът, чрез който се приготвя 
представянето. Тя включва нарязване на филета, опаковане, 
консервиране, замразяване, опушване, осоляване, сготвяне, 
мариноване, изсушаване или приготвяне на рибата за пазара 
по какъвто и да е друг начин;

22. „Разтоварване“ означава първоначалното разтоварване на 
дадено количество продукти от риболов от борда на риболо
вен кораб на сушата;

23. „Търговия на дребно“ означава търговия с и/или преработка на 
продукти от живи водни ресурси и тяхното съхранение на 
мястото на продажба или доставка до крайния потребител, и 
включва дистрибуцията.

GB.г9002.21.22
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24. „Многогодишни планове“ означава планове за възстановяване, 
както е посочено в член 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, 
планове за управление, както е посочено в член  6 от Регла
мент (ЕО) № 2371/2002, както и други разпоредби на Общ
ността, приети въз основа на член  37 от Договора за ЕО и 
предвиждащи специфични мерки за управление за опреде
лени рибни запаси за няколко години;

25. „Крайбрежна държава“ означава държавата, под чийто сув
еренитет или юрисдикция са водите или пристанищата, в
които се извършва дейността;

26. „Правоприлагане“ означава всяко действие, предприето с цел
да се гарантира спазването на правилата на общата политика
в областта на рибарството;

27. „Сертифицирана мощност на двигателя“ означава максимал
ната постоянна мощност на двигателя, която може да се
постигне в изходящия фланец на двигателя съгласно сертифи
ката, издаден от органите на държавата-членка или от клас
ификационни дружества или от други оператори, посочени от
тях;

28. „Любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетър
говска цел, използващи живи морски ресурси за отмора, тур
изъм или спорт;

29. „Преместване“ означава риболовни дейности, при които
целият улов или част от него бива прехвърлен или преместен
от поделено риболовно съоръжение на кораб или от трюма на
даден риболовен кораб или неговото риболовно съоръжение
в мрежа, контейнер или клетка извън кораба, където живият
улов се запазва до разтоварването;

30. „Съответна географска зона“ означава морска зона,
разглеждана като единица за целта на географската класифи
кация в областта на рибарството, изразена чрез препратка към
подзона, участък или подучастък на ФАО или, където е при
ложимо, статистически квадрант на ICES, зона на риболовно
усилие, стопанска зона или ограничена с географски коорди
нати зона;

31. „Риболовен кораб“ означава всеки кораб, оборудван с цел тър
говска експлоатация на живите водни ресурси;

32. „Възможности за риболов“ означава правото на риболов като
количество, изразено в улов и/или риболовно усилие.

ДЯЛ  II

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 5

Общи принципи

1. Държавите-членки контролират дейностите, извършвани от
всяко физическо или юридическо лице в рамките на общата поли
тика в областта на рибарството, на тяхна територия и във води под
техния суверенитет или юрисдикция, по-специално риболовни
дейности, трансбордиране, прехвърляне на риба в клетки или
инсталации за аквакултури, включително инсталации за угояване,
разтоварване, внос, транспортиране, преработка, пускане на пазара
и съхраняване на продукти от риболов и аквакултури.

2. Държавите-членки контролират също и достъпа до водите и
до ресурсите, както и риболовните дейности извън водите на Общ
ността, които се извършват от риболовни кораби на Общността
под тяхното знаме, и, без да се засяга основната отговорност на
държавата-членка на знамето, от техни граждани.

3. Държавите-членки приемат подходящи мерки, разпределят
адекватни финансови, човешки и технически ресурси и създават
всички административни и технически структури, необходими за
гарантиране на контрола, инспекциите и изпълнението на дейно
стите, провеждани в рамките на общата политика в областта на
рибарството. Те предоставят на своите компетентни органи и
длъжностни лица всички адекватни средства, за да им позволят да
изпълняват своите задачи.

4. Всяка държава-членка гарантира, че контролът, инспекциите
и правоприлагането се извършват на недискриминационна основа
по отношение на секторите, корабите или лицата и въз основа на
управлението на риска.

5. Във всяка държава-членка един орган координира дейно
стите по контрола на всички национални контролни органи. Той
е отговорен също за координиране на събирането, обработката и
сертифицирането на информацията за риболовните дейности, за
докладването на, за сътрудничеството и осигуряване предоставя
нето на информацията на Комисията, на Агенцията на Общността
за контрол на рибарството, създадена в съответствие с Регламент
(ЕО) №  768/2005

(1)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

 (1), други държави членки и при целесъобраз
ност на трети държави.

6. В съответствие с процедурата, определена в член  103, пла
щанията за подпомагане от Европейския фонд за рибарство съгла
сно Регламент (ЕО) №  1198/2006 и като финансов принос на
Общността за мерките, посочени в член  8, буква  а) от Регламент
(ЕО) № 861/2006, зависят от спазването от страна на държавите-
членки на техните задължения за осигуряване на спазване и при
лагане на правилата на общата политика в областта на
рибарството, свързани със или оказващи въздействие върху ефек
тивността на финансираните мерки, както и за използване и под
държане на ефективна система за контрол, инспекции и
изпълнение за тази цел.

7. Съобразно техните съответни отговорности Комисията и
държавите-членки осигуряват постигането на целите на настоящия
регламент по отношение на управлението и контрола на финансо
вата помощ от Общността.

ДЯЛ  III

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И РЕСУРСИТЕ

Член 6

Лицензия за риболов

1. Риболовен кораб на Общността може да бъде използван за
експлоатация на живите водни ресурси с търговска цел само ако
има валидна лицензия за риболов.
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2. Държавата-членка на знамето гарантира, че съдържащата се
в лицензията за риболов информация е вярна и съответства на
информацията, вписана в Регистъра на риболовния флот на Общ
ността, посочен в член 15 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

3. Държавата-членка на знамето отнема временно лицензията
за риболов на кораб, който е временно спрян от движение с реше
ние на тази държава-членка или чието разрешение за риболов е
било временно отнето в съответствие с член 45, параграф 4 от Рег
ламент (ЕО) № 1005/2008.

4. Държавата-членка на знамето отнема окончателно лицен
зията за риболов на кораб, който е обект на мярка за адаптиране
на капацитета, посочена в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№  2371/2002 или чието разрешение за риболов е било отнето
окончателно в съответствие с член  45, параграф  4 от Регламент
(ЕО) № 1005/2008.

5. Държавата-членка на знамето издава, управлява и отнема
лицензията за риболов съгласно подробните правила, приети в
съответствие с процедурата по член 119.

Член 7

Разрешение за риболов

1. На риболовен кораб на Общността, опериращ във води на
Общността, се разрешава да извършва конкретни риболовни дей
ности единствено при условие че те са посочени в неговото валидно
разрешение за риболов, когато риболовът или риболовните зони,
в които са разрешени дейностите, са обект на: 

а) режим на риболовното усилие;

б) многогодишен план;

в) риболовна зона с ограничен достъп;

г) риболов с научни цели;

д) други случаи, определени в законодателството на Общността.

2. Когато държава-членка има специфична национална схема за
разрешения за риболов, тя изпраща до Комисията по нейно искане
обобщената информация, която се съдържа в издаденото разреше
ние и свързаните обобщени стойности за риболовното усилие.

3. Когато държавата-членка на знамето е приела национални
разпоредби под формата на национална схема за разрешения за
риболов за разпределянето между отделни кораби на наличните
си възможности за риболов, тя изпраща до Комисията по нейно
искане информация за риболовните кораби, на които е разрешено
да извършват риболовна дейност в даден риболовен район,
по-специално относно външния идентификационен номер, име
ната на съответните риболовни кораби и индивидуалните възмож
ности за риболов, разпределени за всеки от тях.

4. Не се издава разрешение за риболов ако съответният рибо
ловен кораб няма лицензия за риболов, получена в съответствие с
член  6 или ако лицензията му за риболов е временно или окон
чателно отнета. Разрешението за риболов се отнема автоматично
при окончателно отнемане на лицензията за риболов на кораба. То
се отнема временно, когато лицензията за риболов е отнета
временно.

5. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 8

Маркиране на риболовните съоръжения

1. Капитанът на риболовен кораб спазва условията и ограниче
нията, свързани с маркирането и идентификацията на риболовните
кораби и техните съоръжения.

2. Подробни правила за маркирането и идентификацията на
риболовните кораби и техните съоръжения се приемат в съответ
ствие с процедурата по член 119.

Член 9

Система за наблюдение на корабите

1. Държавите-членки използват спътникова система за набл
юдение на корабите за ефективно наблюдение на риболовните
дейности на риболовните кораби под тяхно знаме, каквото и да е
местоположението на тези кораби, както и на риболовните дей
ности във водите на държавите-членки.

2. Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в
многогодишните планове, риболовен кораб с обща дължина 12
метра или повече инсталира на борда напълно работещо устрой
ство, което позволява този кораб да бъде автоматично локализ
иран и идентифициран чрез системата за наблюдение на корабите,
като излъчва данни за местоположението през равни интервали.
Това устройство също така позволява на центъра за наблюдение на
риболова на държавата-членка на знамето да отправя запитвания
до риболовния кораб. За риболовни кораби с обща дължина 12
метра или повече и обща дължина под 15 метра, настоящият член
се прилага от 1 януари 2012 г.

3. Когато риболовен кораб е във водите на друга държава-
членка, държавата-членка на знамето предоставя данните за този
кораб от системата за наблюдение на корабите чрез автоматично
предаване на центъра за наблюдение на риболова на крайбрежните
държави-членки. Системата за наблюдение на корабите се предос
тавя също при поискване на държавата-членка, в чиито приста
нища е вероятно да бъде извършено разтоварването на улова на
риболовния кораб или в чиито води е вероятно риболовният
кораб да продължи своите риболовни дейности.

4. Ако риболовен кораб на Общността оперира във водите на
трета държава или в зони в открито море, където риболовните
ресурси се управляват от международна организация и ако спора
зумението с тази трета държава или приложимите правила на тази
международна организация го предвиждат, тези данни също
трябва да се предоставят на тази държава или на тази организация.

5. Държава-членка може да освободи риболовните кораби на
Общността с обща дължина под 15 метра, плаващи под нейно
знаме, от изискването да бъдат оборудвани със система за набл
юдение на корабите, ако те: 

а) оперират единствено в териториалните води на държавата-
членка на знамето или
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б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на
тръгването до завръщането в пристанището.

6. На борда на риболовните кораби на трети държави с обща
дължина 12 метра или повече и на спомагателните риболовни
кораби на трети държави, които извършват дейности, съпътстващи
риболовните дейности и оперират във водите на Общността, се
инсталира напълно работещо устройство, което позволява такъв
кораб да бъде автоматично локализиран и идентифициран чрез
системата за наблюдение на корабите, като излъчва данни за мес
тоположението си през равни интервали по същия начин, както
риболовните кораби на Общността.

7. Държавите-членки създават и експлоатират центрове за
наблюдение на риболова, които наблюдават риболовните дейно
сти и риболовното усилие. Центърът за наблюдение на риболова
на дадена държава-членка наблюдава риболовните кораби под
нейно знаме, независимо в кои води оперират или в кое приста
нище се намират, както и риболовните кораби на Общността, пла
ващи под знамето на други държави-членки, и риболовните
кораби на трети държави, за които е приложима системата за
наблюдение на корабите, опериращи във води под нейния сув
еренитет или юрисдикция.

8. Всяка държава-членка на знамето определя компетентните
органи, отговорни за центъра за наблюдение на риболова и взема
необходимите мерки, за да гарантира, че нейния център разполага
с необходимия персонал, както и с компютърната техника и про
грамно осигуряване, необходими за автоматичната обработка и
електронното предаване на данните. Държавите-членки предвиж
дат процедури за съхраняване на резервно копие и възстановяване
на данните в случай на повреда в системата. Държавите-членки
могат да поддържат съвместен център за наблюдение на риболова.

9. Държава-членка може да задължи или да разреши всички
риболовни кораби, плаващи под нейното знаме, да бъдат оборуд
вани със система за наблюдение на корабите.

10. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 10

Система за автоматично разпознаване

1. В съответствие с част I, точка 3 от приложение II към Дирек
тива 2002/59/ЕО риболовен кораб с обща дължина над 15 метра
се оборудва със и поддържа в действие система за автоматично раз
познаване, която отговаря на стандартите за ефективност, опреде
лени от Международната морска организация съгласно глава  V,
Регламент 19, раздел 2.4.5 от конвенцията SOLAS от 1974 г.

2. Параграф 1 се прилага: 

а) от 31 май 2014 г. за риболовни кораби на Общността с обща
дължина 15 метра или повече и обща дължина под 18 метра;

б) от 31 май 2013 г. за риболовни кораби на Общността с обща
дължина 18 метра или повече и обща дължина под 24 метра;

в) от 31 май 2012 г. за риболовни кораби на Общността с обща
дължина 24 метра или повече и обща дължина под 45 метра.

3. Държавите-членки може да използват данните от системата
за автоматично разпознаване, когато има такива, с цел кръстосани
проверки с другите налични данни в съответствие с членове  109
и  110. За тази цел държавите-членки гарантират, че данните от
системата за автоматично разпознаване за риболовните кораби под
тяхното знаме са достъпни за техните национални органи за конт
рол на риболова.

Член 11

Система за откриване на кораби

Когато държавите-членки имат ясно доказателство за икономиче
ска ефективност спрямо традиционните средства за контрол при
откриването на риболовни кораби, те използват система за откри
ване на кораби, която им позволява да сравняват местополож
енията, извлечени от изображения, заснети от разстояние и
изпратени на земята от спътници или други еквивалентни системи,
с данните, получени от системата за наблюдение на корабите или
системата за автоматично разпознаване с цел да се оцени присъст
вието на риболовни кораби в зоната. Държавите-членки гаранти
рат, че техните центрове за наблюдение на риболова разполагат с
техническия капацитет да използват система за откриване на
кораби.

Член  12

Предаване на данни за операции по надзора

Данните от системата за наблюдение на корабите, системата за
автоматично разпознаване и системата за откриване на кораби,
събрани в рамките на настоящия регламент, могат да бъдат преда
вани на агенции на Общността и на други компетентни органи на
държавите-членки, които участват в операции по надзора за целите
на морската сигурност и безопасност, граничния контрол, защи
тата на морската околна среда и общото прилагане на законите.

Член  13

Нови технологии

1. Съветът може да взема решения въз основа на член  37 от
Договора относно задължението за използване на електронни
устройства за наблюдение и средства за проследяване, като генети
чен анализ. С цел оценка на технологията, която ще се използва,
държавите-членки, по тяхна собствена инициатива или в сътруд
ничество с Комисията или с органа, определен от нея, изпълняват
пилотни проекти, свързани със средствата за проследяване, като
генетичен анализ, преди 1 юни 2013 г.

2. Съветът може да взема решения въз основа на член  37 от
Договора относно въвеждането на други нови технологии за конт
рол на риболова, когато тези технологии водят до подобряване на
спазването на правилата на общата политика в областта на риб
арството по рентабилен начин.
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ДЯЛ  IV

КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ

ГЛАВА I

Контрол на използването на възможностите за риболов

Р а з д е л  1

О б щ и р а з п о р е д б и

Член 14

Попълване и представяне на риболовния дневник

1. Без да се засягат специфичните разпоредби, които се съдър
жат в многогодишните планове, капитаните на риболовни кораби
на Общността с обща дължина 10 метра или повече водят рибо
ловен дневник за своите операции, указвайки специално всички
количества от всички видове, уловени и задържани на борда, над
50 kg еквивалентно живо тегло.

2. Риболовният дневник, посочен в параграф  1, съдържа
по-специално следната информация: 

а) външен идентификационен номер и име на риболовния
кораб;

б) код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска
зона, в която е бил извършен уловът;

в) датата на улова;

г) датата на тръгване и на пристигане и продължителността на
риболовния рейс;

д) вида риболовно съоръжение, размера на отвора на мрежата и
общите размери;

е) очакваните количества от всеки вид в килограми живо тегло
или, когато е целесъобразно, броя екземпляри;

ж) броя риболовни операции.

3. Разрешеното допустимо отклонение на вписаните в риболов
ния дневник оценки на количествата в килограми на рибата,
задържана на борда, е 10 % за всички видове.

4. Капитаните на риболовни кораби на Общността вписват
също в риболовния дневник всички очаквани изхвърляния на риба
над 50 kg еквивалентно живо тегло по обем от всеки вид.

5. При риболов, който е обект на общностен режим на
риболовното усилие, капитаните на риболовни кораби на Общ
ността вписват и отчитат в своите риболовни дневници за времето,
прекарано в дадена зона, както следва: 

а) За теглените риболовни съоръжения:

i) влизането и излизането от пристанище, разположено в
тази зона;

ii) всяко влизане и излизане от морски зони, където се при
лагат специфични правила за достъп до водите и
ресурсите;

iii) улова, задържан на борда, по видове в килограми живо
тегло в момента на излизане от тази зона или преди вли
зане в пристанище, което се намира в нея;

б) За статични съоръжения:

i) влизането и излизането от пристанище, разположено в
тази зона;

ii) всяко влизане и излизане от морски зони, където се при
лагат специфични правила за достъп до водите и
ресурсите;

iii) датата и часа на поставяне или на повторно поставяне на
статичното съоръжение в тези зони;

iv) датата и часа на приключване на риболовните операции
с използване на статично съоръжение;

v) улова, задържан на борда, по видове в килограми живо
тегло в момента на излизане от тази зона или преди вли
зане в пристанище, което се намира в нея.

6. Капитаните на риболовни кораби на Общността изпращат
информацията от риболовния дневник възможно най-бързо и не
по-късно от 48 часа след разтоварването: 

а) на тяхната държава-членка на знамето; и

б) ако разтоварването е било извършено в пристанище на друга
държава-членка — на компетентните органи на съответната
пристанищна държава-членка.

7. За да преобразуват теглото на съхранената или преработена
риба в живо тегло, капитаните на риболовни кораби на Общността
прилагат коефициент на преобразуване, определен в съответствие
с процедурата по член 119.

8. Капитаните на риболовни кораби на трети държави, опери
ращи във водите на Общността, вписват информацията, посочена
в настоящия член, по същия начин като капитаните на риболовни
кораби на Общността.

9. Капитанът е отговорен за точността на вписаните в риболов
ния дневник данни.

10. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 15

Попълване и изпращане на данните от риболовния
дневник по електронен път

1. Капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дъл
жина 12 метра или повече записват по електронен път информа
цията, посочена в член  14, и я изпращат по електронен път на
компетентния орган на държавата-членка на знамето поне веднъж
на ден.
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2. Капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дъл
жина 12 метра или повече изпращат информацията, посочена в
член 14, и на компетентния орган на държавата-членка на знамето
по негово искане, и при всички случаи предава съответните данни
от риболовния дневник след приключване на последната рибо
ловна дейност и преди да влезе в пристанището.

3. Параграф 1 се прилага: 

а) от 1  януари 2012  г. за риболовни кораби на Общността с
обща дължина 12 метра или повече и обща дължина под 15
метра;

б) от 1 юли 2011 г. за риболовни кораби на Общността с обща
дължина 15 метра или повече и обща дължина под 24 метра;
и

в) от 1  януари 2010  г. за риболовни кораби на Общността с
обща дължина 24 метра или повече.

4. Държава-членка може да освободи от прилагането на параг
раф 1 капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дъл
жина под 15 метра, които плават под нейно знаме, ако те: 

а) оперират единствено в териториалните води на държавата-
членка на знамето или

б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на
тръгването до завръщането в пристанището.

5. Капитаните на риболовни кораби на Общността, които
записват и докладват по електронен път данни за своите рибо
ловни дейности, са освободени от задължението да попълват на
хартиен носител риболовен дневник, декларации за разтоварване
и за трансбордиране.

6. Държавите-членки могат да сключват двустранни споразу
мения относно използването на системи за електронно отчитане на
кораби, плаващи под тяхно знаме, във водите под техен суверени
тет или юрисдикция. Корабите, попадащи в приложното поле на
такива споразумения, се освобождават от попълването на риболо
вен дневник на хартиен носител в тези води.

7. Държава-членка може да задължи или да разреши на капи
тани на риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, от 1 януари
2010  г. да записват и да изпращат данните, посочени в член  14,
по електронен път.

8. Компетентните органи на крайбрежна държава-членка прие
мат електронни отчети, получени от държавата-членка на знамето
и съдържащи данните за риболовни кораби, посочени в пара
графи 1 и 2.

9. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 16

Риболовни кораби, които не са предмет на изискванията
за риболовен дневник

1. Всяка държава-членка наблюдава, въз основа на извадки,
дейностите на риболовните кораби, които не са предмет на изиск
ванията, определени в членове 14 и 15, с цел да се гарантира спаз
ването на правилата на общата политика в областта на рибарството
от страна на тези кораби.

2. За целите на налюдението по параграф  1 всяка държава-
членка изготвя план за статистически извадки въз основа на мето
диката, приета от Комисията в съответствие с процедурата по
член 119, и го изпраща всяка година до 31 януари на Комисията,
като посочва използваните методи за изготвянето на този план. По
възможност планът за статистически извадки не се променя с тече
ние на времето и е стандартизиран в рамките на съответните гео
графски зони.

3. Държавите-членки, които в съответствие с националното си
законодателство изискват от риболовни кораби с обща дължина
под 10 метра, плаващи под тяхно знаме, да представят посочените
в член 14 риболовни дневници, се освобождават от задължението,
определено в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, доку
ментите за продажба, представени съгласно членове  62 и  63, се
приемат като алтернативна мярка на плановете за статистически
извадки.

Член 17

Предварително уведомление

1. Капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дъл
жина 12 метра или повече, които извършват риболов на запаси, по
отношение на които се прилага многогодишен план, които са
задължени да въвеждат данните от риболовния дневник по елек
тронен път съгласно член 15, съобщават на компетентните органи
на своята държавата-членка на знамето най-малко 4 часа преди
очакваното време на пристигане в пристанището следната
информация: 

а) външен идентификационен номер и име на риболовния
кораб;

б) име на пристанището на местоназначение и цел на посеще
нието като разтоварване, трансбордиране или достъп до
услуги;

в) дати на риболовния рейс и съответните географски зони, в
който е бил извършен уловът;

г) очаквана дата и час на пристигане в пристанището;

д) количества по видове, записани в риболовния дневник;

е) количества от всеки вид, които ще се разтоварват или
трансбордират.

2. Когато риболовен кораб на Общността възнамерява да влезе
в пристанище на държава-членка, различна от държавата-членка
на знамето, компетентните органи на държавата-членка на знамето
препращат веднага след получаването му електронното предвари
телно уведомление на компетентните органи на крайбрежната
държава-членка.
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3. Компетентните органи на крайбрежната държава-членка
могат да дадат разрешение за по-ранно влизане в пристанището.

4. Електронните данни от риболовния дневник съгласно
член  15 и електронното предварително уведомление могат да
бъдат изпратени с общо електронно съобщение.

5. Капитанът е отговорен за точността на данните, вписани в
електронното предварително уведомление.

6. Комисията може да освобождава в съответствие с процеду
рата по член 119 някои категории риболовни кораби от задълже
нието по параграф 1 за определен срок, подлежащ на подновяване,
или да разпореди друг срок за уведомление, като вземе предвид,
inter alia, вида на продуктите от риболов, разстоянието между
риболовните райони, местата за разтоварване и пристанищата, в
които са регистрирани съответните кораби.

Член 18

Предварително уведомление за разтоварване в друга
държава-членка

1. Капитаните на риболовни кораби на Общността, които не са
задължени да записват по електронен път данните от риболовния
дневник до влизането в сила на посочените в член 15, параграф 3
разпоредби, и които имат намерение да използват пристанище или
оборудване за разтоварване на крайбрежна държава-членка, раз
лична от тяхната държава-членка на знамето, съобщават на ком
петентните органи на крайбрежната държава-членка най-малко
четири часа преди очакваното време на пристигане в пристани
щето информацията, посочена в член 17, параграф 1.

2. Компетентните органи на крайбрежната държава-членка
могат да дадат разрешение за по-ранно влизане в пристанището.

Член 19

Разрешение за достъп до пристанище

Компетентните органи на крайбрежната държава-членка могат да
откажат достъп до пристанището на риболовен кораб, ако посо
чената в членове 17 и 18 информация е непълна, освен в случаи
на непреодолима сила.

Член 20

Дейности по трансбордиране

1. Трансбордирането в морето се забранява във водите на Общ
ността. То може да се извършва само с разрешение и при усло
вията, определени в настоящия регламент, в пристанища или места
в близост до брега на държавите-членки, посочени за тази цел, и в
съответствие с условията, определени в член 43, параграф 5.

2. Ако трансбордирането бъде прекъснато, може да се изиска
разрешение преди то да започне отново.

3. За целите на настоящия член преместването, дейностите по
тралиране от две единици и риболовните дейности с участието на
два или повече риболовни кораби на Общността не се смятат за
трансбордиране.

Член  21

Попълване и представяне на декларацията за
трансбордиране

1. Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в
многогодишните планове, капитаните на риболовни кораби на
Общността с обща дължина 10 метра или повече, участващи в опе
рация по трансбордиране, попълват декларация за трансбор
диране, указвайки специално всички количества от всички видове,
които трансбордират или получават, над 50 kg еквивалентно
живо тегло.

2. Декларацията за трансбордиране, посочена в параграф  1,
съдържа минимум следната информация: 

а) външен идентификационен номер и име както на трансбор
диращия, така и на получаващия риболовен кораб;

б) код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска
зона, в която е бил извършен уловът;

в) очаквани количества от всеки вид в килограми тегло на про
дукта, разпределени по вид на представяне на продукта или,
когато е целесъобразно, по брой екземпляри;

г) пристанището на местоназначение на получаващия кораб;

д) определено пристанище на трансбордиране.

3. Разрешеното допустимо отклонение на вписаните в деклара
цията за трансбордиране очаквани количества в килограми на
трансбордираната или получената риба е 10 % за всички видове.

4. Капитаните и на трансбордиращия, и на получаващия рибо
ловен кораб изпращат декларация за трансбордиране възможно
най-бързо и не по-късно от 48 часа след трансбордирането, 

а) на своята държава(и)-членка(и) на знамето и

б) ако трансбордирането е било извършено в пристанище на
друга държава-членка — на компетентните органи на съот
ветната пристанищна държава-членка.

5. Капитаните на трансбордиращия и на получаващия риболо
вен кораб са отговорни за точността на вписаните в декларацията
за трансбордиране данни.

6. Комисията може да освобождава в съответствие с процеду
рата по член 119 някои категории риболовни кораби от задълже
нието по параграф 1 за определен срок, подлежащ на подновяване,
или да разпореди друг срок за уведомление, като вземе предвид
наред с другите обстоятелства вида на продуктите от риболов и
разстоянието между риболовните райони, местата за трансбор
диране и пристанищата, в които са регистрирани съответните
кораби.

7. Процедурите и формулярите на декларацията за трансбор
диране се определят в съответствие с процедурата по член 119.
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Член 22

Попълване и изпращане на данните от декларацията за
трансбордиране по електронен път

1. Капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дъл
жина 12 метра или повече записват по електронен път информа
цията, посочена в член  21, и я изпращат по електронен път на
компетентния орган на държавата-членка на знамето в срок от 24
часа след приключването на операцията по трансбордиране.

2. Параграф 1 се прилага: 

а) от 1  януари 2012  г. за риболовни кораби на Общността с
обща дължина 12 метра или повече и обща дължина под 15
метра;

б) от 1 юли 2011 г. за риболовни кораби на Общността с обща
дължина 15 метра или повече и обща дължина под 24 метра;
и

в) от 1  януари 2010  г. за риболовни кораби на Общността с
обща дължина 24 метра или повече.

3. Държава-членка може да освободи от прилагането на параг
раф 1 капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дъл
жина под 15 метра, които плават под нейно знаме, ако: 

а) оперират единствено в териториалните води на държавата-
членка на знамето или

б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на
тръгването до завръщането в пристанището.

4. Компетентните органи на крайбрежна държава-членка прие
мат електронни отчети, получени от държавата-членка на знамето
и съдържащи данните за риболовни кораби, посочени в пара
графи 1 и 2.

5. Когато риболовен кораб на Общността трансбордира своя
улов в държава-членка, различна от държавата-членка на знамето,
компетентните органи на държавата-членка на знамето незабавно
след получаването им препращат по електронен път данните от
декларацията за трансбордиране на компетентните органи на
държавата-членка, в която е трансбордиран и за която е предназ
начен уловът.

6. Държава-членка може да задължи или да разреши на капи
тани на риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, от 1 януари
2010  г. да записват и да изпращат данните, посочени в член  21,
по електронен път.

7. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 23

Попълване и представяне на декларация за разтоварване

1. Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в
многогодишните планове, капитаните на риболовни кораби на
Общността с обща дължина 10 метра или повече или техните
представители попълват декларация за разтоварване, указвайки
специално всички количества от всички видове, които се
разтоварват.

2. Декларацията за разтоварване, посочена в параграф  1,
съдържа минимум следната информация: 

а) външен идентификационен номер и име на риболовния
кораб;

б) код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска
зона, в която е бил извършен уловът;

в) количества от всеки вид в килограми тегло на продукта, раз
пределени по вид на представяне на продукта или, когато е
целесъобразно, брой екземпляри;

г) пристанище на разтоварване.

3. Капитанът на риболовен кораб на Общността или негов
представител представя декларацията за разтоварване възможно
най-бързо и не по-късно от 48 часа след приключване на
разтоварването: 

а) на своята държава-членка на знамето и

б) ако разтоварването е било извършено в пристанище на друга
държава-членка — на компетентните органи на съответната
пристанищна държава-членка.

4. Капитанът е отговорен за точността на вписаните в деклара
цията за разтоварване данни.

5. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 24

Попълване и изпращане на данните от декларацията за
разтоварване по електронен път

1. Капитанът на риболовен кораб на Общността с обща дъл
жина 12 метра или повече или негов представител записва по
електронен път информацията, посочена в член 23, и я изпращат
по електронен път на компетентния орган на държавата-членка на
знамето в срок от 24 часа след приключването на операцията по
разтоварване.

2. Параграф 1 се прилага: 

а) от 1  януари 2012  г. за риболовни кораби на Общността с
обща дължина 12 метра или повече и обща дължина под 15
метра;

б) от 1 юли 2011 г. за риболовни кораби на Общността с обща
дължина 15 метра или повече и обща дължина под 24 метра;
и

в) от 1  януари 2010  г. за риболовни кораби на Общността с
обща дължина 24 метра или повече.

3. Държава-членка може да освободи от прилагането на параг
раф 1 капитаните на риболовни кораби на Общността с обща дъл
жина под 15 метра, които плават под нейно знаме, ако: 

а) оперират единствено в териториалните води на държавата-
членка на знамето или
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б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на
тръгването до завръщането в пристанището.

4. Когато риболовен кораб на Общността разтовари своя улов
в държава-членка, различна от държавата-членка на знамето, ком
петентните органи на държавата-членка на знамето веднага след
получаването им препращат по електронен път данните от декла
рацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-
членка, в която е разтоварен уловът.

5. Капитанът на риболовен кораб на Общността или негов
представител, който записва по електронен път информацията,
посочена в член 23, и който разтоварва улова си в държава-членка,
различна от държавата-членка на знамето, се освобождава от
изискването да представят на крайбрежната държава-членка дек
ларация за разтоварване на хартиен носител.

6. Държава-членка може да задължи или да разреши на капи
тани на риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, от 1 януари
2010  г. да записват и да изпращат данните, посочени в член  23,
по електронен път.

7. Компетентните органи на крайбрежна държава-членка прие
мат електронни отчети, получени от държавата-членка на знамето
и съдържащи данните за риболовни кораби, посочени в пара
графи 1 и 2.

8. Процедурите и формулярите на декларацията за разтовар
ване се определят в съответствие с процедурата по член 119.

Член 25

Кораби, които не са предмет на изискванията за
декларация за разтоварване

1. Всяка държава-членка наблюдава, въз основа на статистиче
ски извадки, дейностите на риболовните кораби, които не са пред
мет на изискванията за декларация за разтоварване, определени в
членове 23 и 24, с цел да се гарантира спазването на правилата на
общата политика в областта на рибарството от страна на тези
кораби.

2. За целите на наблюдението по параграф  1 всяка държава-
членка изготвя план за статистически извадки въз основа на мето
диката, приета от Комисията в съответствие с процедурата по
член 119, и го изпраща всяка година до 31 януари на Комисията,
като посочва използваните методи за изготвянето на този план. По
възможност планът за статистически извадки не се променя с тече
ние на времето и е стандартизиран в рамките на съответните гео
графски зони.

3. Държавите-членки, които в съответствие с националното си
законодателство изискват от риболовни кораби с обща дължина
под 10 метра, плаващи под тяхно знаме, да изпращат посочените
в член 23 декларации за разтоварване, се освобождават от задъл
жението, определено в параграфи 1 и 2 от насотящия член.

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член, доку
ментите за продажба, представени съгласно членове  62 и  63, се
приемат като алтернативна мярка на плановете за статистически
извадки.

Р а з д е л  2

К о н т р о л н а р и б о л о в н о т о у с и л и е

Член  26

Наблюдение на риболовното усилие

1. Държавите-членки контролират спазването на режимите на
риболовното усилие в географските зони, в които се прилага мак
симално допустимо риболовно усилие. Те гарантират, че риболов
ните кораби под тяхно знаме присъстват в географска зона, обект
на режим на риболовното усилие, когато имат на борда си, или
според случая използват, риболовно съоръжение или съоръжения,
обект на този режим на риболовното усилие, или според случая
оперират в риболовен район, обект на този режим на риболовното
усилие, само ако определеното за тях максимално допустимо
риболовно усилие не е достигнато и ако риболовното усилие, с
което разполага отделният риболовен кораб, не е изчерпано.

2. Без да се засягат специфичните правила, когато риболовен
кораб, който има на борда си или според случая използва
риболовно съоръжение или съоръжения, обект на режим на
риболовното усилие, или оперира в риболовен район, обект на
режим на риболовното усилие, преминава в рамките на един ден
през две или повече географски зони, обект на този режим на
риболовното усилие, то извършеното риболовно усилие се прис
пада от максимално допустимото риболовно усилие, свързано с
това риболовно съоръжение или с този риболовен район и с гео
графската зона, в която е прекарана най-голяма част от деня.

3. Когато в съответствие с член 27, параграф 2 държава-членка
е дала на риболовен кораб разрешение да използва повече от едно
риболовно съоръжение или съоръжения, принадлежащи към
повече от една група риболовни съоръжения, обект на режим на
риболовното усилие, по време на риболовен рейс в географска
зона, обект на този режим на риболовното усилие, извършеното
по време на този риболовен рейс риболовно усилие се приспада от
максимално допустимото риболовно усилие, определено за тази
държава-членка, и свързано с всяко от тези съоръжения или групи
риболовни съоръжения и с тази географска зона.

4. Когато тези риболовни съоръжения принадлежат на една и
съща група риболовни съоръжения, обект на режима на
риболовното усилие, риболовното усилие, извършено в дадена
географска зона от риболовни кораби, които имат на борда си тези
съоръжения, се приспада единствено от максимално допустимото
риболовно усилие, свързано с тази група риболовни съоръжения
и с тази географска зона.

5. Държавите-членки регулират риболовното усилие на своята
флота в географските зони, обект на режим на риболовното уси
лие, когато корабите имат на борда си или според случая изпол
зват риболовно съоръжение или съоръжения, обект на този режим
на риболовното усилие, или оперират в риболовен район, обект на
този режим на риболовното усилие, като предприемат съответни
действия в случай че максимално допустимото риболовно усилие
скоро ще бъде достигнато, с цел да гарантират, че извършеното
риболовно усилие не надхвърля установените граници.
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6. Един ден присъствие в дадена зона е всеки непрекъснат
период от 24 часа или част от него, по време на който риболовен
кораб присъства в географската зона и не е в пристанище, или, спо
ред случая, използва риболовното си съоръжение. Моментът, от
който започва да се отчита непрекъснатият период на един ден
присъствие в дадена зона, се определя по преценка на държавата-
членка, под чието знаме плава съответният риболовен кораб. Ден
извън пристанището е всеки непрекъснат период от 24 часа или
част от него, през който риболовният кораб не е в пристанището.

Член 27

Уведомяване относно риболовното съоръжение

1. Без да се засягат специфичните правила, в съответните гео
графски зони, обект на режим на риболовното усилие, в които се
прилагат ограничения за риболовните съоръжения или е опреде
лено максимално допустимо риболовно усилие за различни рибо
ловни съоръжения или групи риболовни съоръжения, капитанът
на риболовен кораб или негов представител уведомява компетен
тните органи на държавата-членка на знамето преди периода, за
който се прилага максимално допустимото риболовно усилие, кое
риболовно съоръжение или, по целесъобразност, кои риболовни
съоръжения, възнамерява да използва през последващия период.
До представянето на това уведомление риболовният кораб няма
право да извършва риболовни дейности в географските зони, за
които се прилага режимът на риболовното усилие.

2. Когато режимът на риболовното усилие позволява използ
ването на съоръжения, принадлежащи към повече от една група
риболовни съоръжения в дадена географска зона, използването на
повече от едно риболовно съоръжение по време на риболовния
рейс подлежи на предварително разрешение от държавата-членка
на знамето.

Член 28

Отчет за риболовното усилие

1. При съответно решение на Съвета, за риболовни кораби на
Общността, които не са оборудвани с работеща система за набл
юдение на кораби, както е посочено в член 9, или не предават по
електронен път данни от корабния риболовен дневник, както е
посочено в член 15, и са обект на режим на риболовното усилие,
капитаните на тези риболовни кораби предават — по телекс, факс,
с телефонно съобщение или съобщение по електронна поща, което
се записва надлежно от получателя, или по радиовръзка чрез одоб
рена съгласно разпоредбите на Общността радиостанция — след
ната информация, под формата на отчет за риболовното усилие, на
компетентните органи на тяхната държава-членка на знамето и
при целесъобразност на крайбрежната държава-членка, непосред
ствено преди всяко влизане и излизане от географска зона, обект
на този режим на риболовното усилие: 

а) името на риболовния кораб, външната маркировка за иден
тификация, радиопозивната на кораба и името на капитана на
кораба;

б) географското местоположение на риболовния кораб, за който
се отнася съобщението,

в) датата и часа на всяко влизане и излизане от зоната или, по
целесъобразност, части от нея.

г) улова, задържан на борда, по видове в килограми живо тегло.

2. Държавите-членки могат, в съгласие с държавите-членки,
засегнати от риболовната дейност на корабите на първите, да при
лагат алтернативни мерки за контрол, за да гарантират спазване на
задълженията за докладване на риболовното усилие. Мерките са
също толкова ефективни и прозрачни, колкото и задълженията за
докладване, посочени в параграф 1, и се съобщават на Комисията,
преди да бъдат приложени.

Член 29

Освобождавания

1. Риболовен кораб, който има на борда си риболовни съоръ
жения, обект на режим на риболовното усилие, може да преми
нава транзитно през географска зона, обект на този режим на
риболовното усилие, ако не разполага с разрешение за риболов в
тази географска зона или ако предварително е уведомил съответ
ните компетентни органи за намерението си да премине транзитно.
Докато риболовният кораб е в тази географска зона, всички рибо
ловни съоръжения, обект на този режим на риболовното усилие,
превозвани на борда, са завързани и прибрани в съответствие с
условията, установени в член 47.

2. Държава-членка може да реши да не приспада от дадено
налично максимално допустимо риболовно усилие дейността на
риболовен кораб, извършващ нериболовни дейности в географска
зона, обект на режим на риболовното усилие, при условие че
риболовният кораб уведоми предварително държавата-членка на
знамето за своето намерение, за характера на дейността си и че се
отказва от разрешението си за риболов за този период от време.
Такива риболовни кораби не носят риболовни съоръжения или
риба на борда си през това време.

3. Държава-членка може да вземе решение да не приспада от
дадено максимално допустимо риболовно усилие дейността на
риболовен кораб в географска зона, обект на режим на
риболовното усилие, който е пребивавал в тази географска зона, но
без възможност за риболов, тъй като е оказвал спешна помощ на
друг риболовен кораб или е превозвал ранено лице с цел оказване
на спешна медицинска помощ. Държавата-членка на знамето уве
домява Комисията и представя доказателства за оказаната спешна
помощ в рамките на един месец след вземането на такова решение.

Член 30

Изчерпване на риболовното усилие

1. Без да се засягат членове 29 и 31, в географска зона, в която
риболовните съоръжения са обект на режим на риболовното уси
лие, риболовен кораб, който има на борда си такова риболовно
съоръжение или съоръжения, остава в пристанището или извън
тази географска зона за остатъка от периода на прилагане на
режима на риболовното усилие, ако: 

а) е изчерпал предоставената му част от максимално допусти
мото риболовно усилие, свързано с тази географска зона и с
това риболовно съоръжение или съоръжения; или
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б) максимално допустимото риболовно усилие, свързано с тази
географска зона и с това риболовно съоръжение или съоръ
жения, с което разполага неговата държава-членка на знамето,
е изчерпано.

2. Без да се засяга член  29, в географска зона, в която даден
риболовен район е обект на режим на риболовното усилие, рибо
ловен кораб не оперира в този риболовен район в географската
зона, ако: 

а) е изчерпал предоставената му част от максимално допусти
мото риболовно усилие, свързано с тази географска зона и с
този риболовен район; или

б) максимално допустимото риболовно усилие, свързано с тази
географска зона и с този риболовен район, с което разполага
неговата държава-членка на знамето, е изчерпано.

Член 31

Риболовни кораби, изключени от прилагането на режим
на риболовното усилие

Настоящият раздел не се прилага за риболовни кораби в степента,
в която те са освободени от прилагането на режим на риболовното
усилие.

Член 32

Подробни правила

Подробни правила за прилагането на настоящия раздел могат да
бъдат приети в съответствие с процедурата по член 119.

Р а з д е л  3

З а п и с в а н е и о б м е н н а д а н н и м е ж д у
д ъ р ж а в и т е - ч л е н к и

Член 33

Записване на улова и риболовното усилие

1. Всяка държава-членка на знамето записва всички имащи
отношение данни, и по-специално посочените в членове  14, 21,
23, 28 и 62, относно възможностите за риболов, както е посочено
в настоящата глава, изразени като разтоварвания и при целесъоб
разност като риболовно усилие, и запазва оригиналите на тези
данни за срок от три години или по-дълго, в съответствие с нацио
налните правила.

2. Без да се засягат специфичните правила, установени в зако
нодателството на Общността, преди 15-то число на всеки месец
всяка държава-членка на знамето уведомява Комисията или опре
деления от нея орган, по електронен път, за обобщените данни: 

а) за количествата на всеки запас или група от запаси, предмет
на ОДУ или на квоти, разтоварени през предходния месец; и

б) за риболовното усилие, извършено през предходния месец, за
всяка риболовна зона, обект на режим на риболовното уси
лие, или при целесъобразност за всеки риболовен район,
обект на режим на риболовното усилие.

3. Чрез дерогация от параграф 2, буква а), за количествата, раз
товарени от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г., държавите-
членки записват количествата, разтоварени в техни пристанища от
риболовните кораби на други държави-членки и ги съобщават на
Комисията в съответствие с определените в настоящия член
процедури.

4. Преди края на първия месец от всяко календарно тримесе
чие всяка държава-членка на знамето уведомява Комисията по
електронен път и в обобщена форма за количествата запаси, раз
лични от посочените в параграф 2, които са били разтоварени през
предходното тримесечие.

5. Целият улов на запас или група от запаси, които са обект на
квота, извършен от риболовни кораби на Общността, се приспада
от квотите, прилагани спрямо държавата-членка на знамето за въп
росния запас или група от запаси, без оглед на мястото на
разтоварване.

6. Уловът, извършен в рамките на научни изследвания, който е
пуснат на пазара и продаден, се приспада от квотата на държавата-
членка на знамето, ако превишава 2 % от съответните квоти.
Член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от
25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за съби
ране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за
подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика
в областта на рибарството

(1)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

 (1) не се прилага за тези рейсове с цел
научни изследвания, по време на които е извършен този улов.

7. Без да се засяга дял ХII, до 30 юни 2011 г. държавите-членки
могат да изпълняват пилотни проекти заедно с Комисията или с
органа, определен от нея, свързани с достъпа от разстояние в
реално време до данните на държавите-членки, които са вписани
и утвърдени съгласно настоящия регламент. Форматът и процеду
рите във връзка с достъпа до данни се разглеждат и изпитват.
Държавите-членки уведомяват Комисията преди 1 януари 2011 г.
дали планират изпълнението на пилотни проекти. Считано от
1 януари 2012 г. Съветът може да взема решения относно разли
чен начин и честота на изпращането на данни от държавите-
членки на Комисията.

8. С изключение на усилието, извършвано от риболовни
кораби, изключени от прилагането на този режим на риболовното
усилие, цялото риболовно усилие, извършвано от риболовни
кораби на Общността, имащи на борда си или, според случая,
използващи риболовно съоръжение или съоръжения, обект на
режим на риболовното усилие, или опериращи в риболовен район,
обект на режим на риболовното усилие, разположен в географска
зона, обект на този режим на риболовното усилие, се приспада от
максимално допустимото риболовно усилие, свързано с такава гео
графска зона и такова риболовно съоръжение или с такъв риболо
вен район, което е на разположение на държавата-членка на
знамето.
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9. Риболовното усилие, извършено в рамките на научни изслед
вания от кораб, който има на борда си риболовно съоръжение или
съоръжения, обект на режим на риболовното усилие, или опер
ира в риболовен район, обект на режим на риболовното усилие,
разположен в географска зона, обект на този режим на
риболовното усилие, се приспада от максимално допустимото
риболовно усилие, свързано с такова риболовно съоръжение или
съоръжения или такъв риболовен район и такава географска зона
на неговата държава-членка на знамето, ако уловът при това
риболовно усилие е пуснат на пазара и продаден, ако превишава
2 % от разпределеното риболовно усилие. Член 12, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 199/2008 не се прилагат за рейсове с цел научни
изследвания, по време на които е извършен този улов.

10. Комисията може да приеме формати за съобщаване на дан
ните, посочени в настоящия член, в съответствие с процедурата по
член 119.

Член 34

Данни за изчерпване на възможностите за риболов

Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията, когато уста
новят, че:

а) в резултат на улова на запас или група от запаси, които са
обект на квота, извършен от риболовни кораби, плаващи под
нейното знаме, 80 % от квотата се считат за изчерпани, или

б) 80 % от нивото на максимално допустимото риболовно уси
лие, свързано с риболовно съоръжение или риболовен район
и с географска зона, което е приложимо за всички или за
група риболовни кораби под знамето и и

В такъв случай тя предоставя на Комисията при поискване от
нейна страна по-често и по-подробна информация от предвиде
ното в член 33.

Р а з д е л  4

З а б р а н а н а р и б о л о в н и т е д е й н о с т и

Член 35

Забрана на риболовните дейности от държавите-членки

1. Всяка държава-членка трябва да определи датата, след която: 

а) в резултат на улова на запас или група от запаси, които са
обект на квота, извършен от риболовни кораби, плаващи под
нейното знаме, квотата се счита за изчерпана;

б) максимално допустимото риболовно усилие, свързано с
риболовно съоръжение или риболовен район и с географска
зона, което е приложимо за всички или за група риболовни
кораби под знамето и и

2. След датата по параграф 1 съответната държава-членка заб
ранява риболова или по отношение на запаса или групата от
запаси, по отношение на които е изчерпана квотата, в рамките на
съответната риболовна дейност, или в географската зона, в която е
достигнато максималното допустимо риболовно усилие, от страна
на всички или част от риболовните кораби, плаващи под нейно
знаме, които имат на борда си такова риболовно съоръжение, и
по-специално задържането на борда, трансбордирането, премест
ването и разтоварването на риба, уловена след тази дата, и опре
деля датата, до която трансбордирането, прехвърлянето и
разтоварването или окончателните декларации за улова са
разрешени.

3. Решението, посочено в параграф  2, се прави публично дос
тояние от съответната държава-членка и незабавно се съобщава на
Комисията. То се публикува в Официален вестник на Европейския
съюз (серия С) и на публичния уебсайт на Комисията. След датата,
на която решението е било направено публично достояние от
съответната държава-членка, държавите-членки гарантират, че не
се извършва задържане на борда, трансбордиране, преместване или
разтоварване, или на съответната риба, или в съответните географ
ски зони от страна на всички или група риболовни кораби, пла
ващи под знамето на съответната държава-членка, които имат на
борда си съответните риболовни съоръжения, в техни води и на
тяхна територия.

4. Комисията предоставя на държавите-членки получените
съгласно настоящия член уведомления по електронен път.

Член  36

Забрана на риболовни дейности от Комисията

1. Когато Комисията счита, че държава-членка не е спазила
задължението за съобщаване на ежемесечните данни за възмож
ностите за риболов, както е предвидено в член 33, параграф 2, тя
може да определи датата, на която се счита, че 80 % от възмож
ностите за риболов на тази държава-членка са изчерпани и може
да определи прогнозната дата, на която възможностите за рибо
лов ще се считат за изчерпани.

2. Въз основа на информацията съгласно член 35 или по своя
собствена инициатива, когато Комисията установи, че възможнос
тите за риболов за Общността, държава-членка или група от
държави-членки се смятат за изчерпани, Комисията информира
съответните държави-членки за това и забранява риболовните дей
ности в съответната зона, със съответното съоръжение, спрямо
съответния запас, група от запаси или от страна на флота, участ
ващ в тези специфични риболовни дейности.

Член  37

Коригиращи мерки

1. Когато Комисията е забранила риболова поради предпола
гаемото изчерпване на възможностите за риболов за държава-
членка или група от държави-членки или за Общността и се
установи, че дадена държава-членка всъщност не е изчерпила
своите възможности за риболов, се прилагат настоящият параграф.
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2. Ако вредата, претърпяна от държавата-членка, за която
риболовът е бил забранен преди изчерпването на нейните възмож
ности за риболов, не е била отстранена, се приемат мерки с цел да
се компенсира по подходящ начин причинената вреда в съответ
ствие с процедурата, определена в член 119. Тези мерки могат да
включват приспадане от възможностите за риболов на всяка
държава-членка, която е надвишила количеството си на улов и
разпределяне на приспаднатите по този начин количества съот
ветно между държавите-членки, чиито риболовни дейности са
били забранени преди изчерпването на възможностите им за
риболов.

3. Приспаданията, посочени в параграф  2, и последващите ги
разпределения се извършват, като се вземат под внимание като
приоритет видовете и съответните географски зони, за които са
били определени възможностите за риболов. Те могат да бъдат
извършвани през годината, в която е настъпила щетата, или през
следващата година или години.

4. Подробни правила за прилагането на настоящия параграф, и
по-конкретно за определянето на съответните количества, се прие
мат в съответствие с процедурата по член 119.

ГЛАВА II

Контрол на управлението на флота

Р а з д е л  1

Р и б о л о в е н к а п а ц и т е т

Член 38

Риболовен капацитет

1. Държавите-членки са отговорни за провеждането на необхо
димите проверки с цел да се гарантира, че общият капацитет, съот
ветстващ на издадените лицензии за риболов от държава-членка в
GT и в kW във всеки един момент не е по-висок от максималните
равнища на капацитета за тази държава членка, определени
съгласно: 

а) Член 13 от Регламент (ЕО) № 2371/2002,

б) Регламент (ЕО) № 639/2004,

в) Регламент (ЕО) № 1438/2003, и

г) Регламент (ЕО) № 2104/2004.

2. Подробни правила за прилагането на настоящия член, и
по-специално по отношение на: 

а) регистрацията на риболовните кораби;

б) проверката на мощността на двигателя на риболовните
кораби;

в) проверката на тонажа на риболовните кораби;

г) проверката на вида, броя и характеристиките на риболовното
съоръжение,

може да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в
член 119.

3. Държавите-членки информират Комисията като част от док
лада по член  118 за използваните методи за проверка, заедно с
имената и адресите на органите, отговарящи за извършването на
проверките, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Р а з д е л  2

М о щ н о с т н а д в и г а т е л я

Член 39

Проверяване на мощността на двигателя

1. Забранява се риболовът с риболовен кораб с двигател, чиято
мощност надхвърля мощността, определена в лицензията за
риболов.

2. Държавите-членки гарантират, че сертифицираната мощност
на двигателя не е надхвърлена. Държавите-членки информират
Комисията като част от доклада, посочен в член 118, за мерките
за контрол, които са предприели, за да гарантират, че сертифици
раната мощност на двигателя не е надхвърлена.

3. Държавите-членки могат да наложат плащането на част или
на целите разходи по сертифициране на мощността на двигателя
на операторите на риоловните кораби.

Член 40

Сертифициране на мощността на двигателя

1. Държавите членки са отговорни за сертифициране на мощ
ността на двигателите и за издаване на сертификати за двигателите
на риболовните кораби на Общността, чиято задвижваща мощност
надхвърля 120 киловата (kW), с изключение на корабите, които
използват изключително статични риболовни съоръжения или
драги, спомагателните кораби и корабите, използвани изкл
ючително в аквакултурите.

2. Нов, заместващ и претърпял технически изменения задвиж
ващ двигател на риболовни кораби, посочени в параграф  1, офи
циално се сертифицира от компетентните органи на държавите
членки, че не е в състояние да развие по-голяма мощност от мак
сималната постоянна мощност на двигателя, декларирана в лицен
зията за риболов. Това одобрение се издава единствено ако
двигателят не е в състояние да развие по-голяма от декларираната
максимална постоянна мощност на двигателя.

3. Органите на държавите-членки могат да възложат сертифи
цирането на мощността на двигателя на класификационни дружес
тва или на други оператори, разполагащи с необходимия опит за
техническо изпитване на мощността на двигателя. Тези класифика
ционни дружества или други оператори сертифицират даден зад
вижващ двигател като неспособен да надхвърли официално
декларираната мощност, единствено ако няма възможност за уве
личаване на мощността на задвижващия двигател над
сертифицираната.
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4. Забранено е използването на нов задвижващ двигатели,
заместващ задвижващ двигател или задвижващ двигател, който е
претърпял технически изменения, ако такъв двигател не е офи
циално сертифициран от съответната държава-членка.

5. Настоящият член се прилага за риболовни кораби, които са
обект на режим на риболовното усилие, от 1  януари 2012  г. За
останалите риболовни кораби той се прилага от 1 януари 2013 г.

6. Подробни правила за прилагането на настоящия раздел се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 41

Проверка на мощността на двигателя

1. След анализ на риска държавите-членки предприемат про
верка на данните, определена в план за статистически извадки,
който се основава на методика, приета от Комисията в съответ
ствие с посочената в член 119 процедура, за да проверят съответ
ствието на мощността на двигателя, като използват цялата
достъпна за администрацията информация по отношение на тех
ническите характеристики на съответния кораб. Те проверяват
по-специално информацията, която се съдържа във: 

а) записите от системата за наблюдение на корабите;

б) риболовния дневник;

в) международния сертификат за предотвратяване на атмосфер
ното замърсяване от двигателя (EIAPP), издаден за двигателя
съгласно приложение VI към Конвенцията MARPOL 73/78;

г) сертификатите за клас, издадени от призната организация за
корабни инспекции и проучвания по смисъла на Директива
94/57/ЕО;

д) сертификата от мореходно изпитване;

е) регистъра на риболовния флот на Общността и

ж) всички други документи, предоставящи съответната информа
ция за мощността на кораба или всички свързани с нея тех
нически характеристики.

2. След анализ на информацията, посочена в параграф 1, когато
има признаци, че мощността на двигателя на риболовен кораб е
по-голяма от мощността, декларирана в лицензията му за риболов,
държавите-членки извършват физическа проверка на мощността
на двигателя.

ГЛАВА III

Контрол на многогодишните планове

Член 42

Трансбордиране в пристанище

1. Риболовните кораби в риболовни райони, които са обект на
многогодишен план, трансбордират своя улов на борда на друг
кораб в определено за целта пристанище или на места в близост до
брега само ако уловът е претеглен в съответствие с член 60.

2. Чрез дерогация от параграф 1, риболовните кораби могат да
трансбордират пелагичен улов, обект на многогодишен план и
който не е бил претеглен, в определени за целта пристанища или
на места в близост до брега, при положение че на борда на полу
чаващия кораб присъства контролиращ наблюдател или длъж
ностно лице или при условие че се извърши инспекция преди
заминаването на получаващия кораб след приключване на транс
бордирането. Капитанът на получаващия кораб отговаря за уведо
мяването на компетентните органи на крайбрежна държава 24
часа преди очакваното заминаване на получаващия кораб. Компе
тентните органи на държавата-членка на знамето на получаващия
кораб посочват контролиращия наблюдател или длъжностното
лице. Ако получаващият кораб започне риболовна дейност преди
или след като е получил такъв улов, на борда му присъства кон
тролиращ наблюдател или длъжностно лице до разтоварването на
получения улов. Получаващият кораб разтоварва получения улов
в пристанище на държава-членка, определено за тази цел в съот
ветствие с условията, посочени в член  43, параграф  4, където
уловът се претегля в съответствие с членове 60 и 61.

Член 43

Определени пристанища

1. При приемането на многогодишен план Съветът може да
вземе решение за праг, приложим за живото тегло на видовете,
подлежащи на многогодишен план, над който от риболовния
кораб се изисква да разтовари своя улов в определено за целта при
станище или място в близост до брега.

2. Когато ще се разтоварва количество над прага, посочен в
параграф 1, капитанът на риболовния кораб на Общността гаран
тира, че разтоварването ще се извърши единствено в определено за
целта пристанище или място в близост до брега в рамките на
Общността.

3. Когато многогодишният план се прилага в рамките на регио
нална организация за управление на рибарството, разтоварването
или трансбордирането могат да се извършват в пристанището на
договаряща страна или на недоговаряща сътрудничеща страна на
тази организация в съответствие с правилата, установени от тази
регионална организация за управление на рибарството.

4. Всяка държава-членка определя пристанища или места в
близост до брега, в които се извършва разтоварването, посочено в
параграф 2.

5. За да може едно пристанище или място в близост до брега
да бъде посочено за определено пристанище, трябва да са изпъл
нени следните условия: 

а) да са определени часове за разтоварване или трансбордиране;

б) да са определени места за разтоварване или трансбордиране;

в) да са определени процедури за инспекции и контрол.

6. Когато пристанище или място в близост до брега е посочено
за определено пристанище за разтоварване на даден вид, който е
обект на многогодишен план, то може да се използва и за разто
варване на всички други видове.
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7. Държавите-членки са освободени от прилагането на параг
раф 5, буква в), ако националната програма за контролна дейност,
приета в съответствие с член  46, съдържа план за осъществяване
на контрол в определени за целта пристанища, като се гарантира
същото равнище на контрол от компетентните органи. Планът се
счита за задоволителен, ако е одобрен от Комисията в съответствие
с процедурата по член 119.

Член 44

Отделно складиране на дълбоководен улов, който е обект
на многогодишни планове

1. Целият улов на дълбоководни запаси, обект на многого
дишен план, който е задържан на борда на риболовен кораб на
Общността с обща дължина 12 метра или повече, се поставя в
отделни за всеки такъв запас кутии, отделения или контейнери,
така че те да може да бъдат различени от други кутии, отделения
или контейнери.

2. Капитаните на риболовни кораби на Общността държат
улова на дълбоководни запаси, обект на многогодишен план, в
съответствие с план за складиране, който описва мястото на раз
личните видове в трюма.

3. Забранява се смесването на каквото и да е количество улов
на дълбоководни запаси, обект на многогодишен план, с каквито
и да било други продукти от риболов в каквато и да е кутия, отде
ление или контейнер, при задържането им на борда на риболовен
кораб на Общността.

Член 45

Използване на квоти в реално време

1. Когато натрупаният улов на запаси, обект на многогодишен
план, достигне известен праг на националната квота, данните за
улова се изпращат по-често на Комисията.

2. Съветът определя съответния праг и интервалите, на които се
съобщават данните, посочени в параграф 1.

Член 46

Национални програми за контролна дейност

1. Държавите-членки определят национални програми за кон
тролна дейност, приложими към всеки многогодишен план. Коми
сията се уведомява за всички национални програми за контролна
дейност или те се въвеждат в зоната с ограничен достъп на уеб
сайта на държавата-членка в съответствие с член 115, буква а).

2. Държавите-членки определят конкретни референтни пока
затели за инспекция в съответствие с приложение I. Тези референ
тни показатели се определят в съответствие с управлението на
риска и се преразглеждат периодично, след като бъде направен
анализ на постигнатите резултати. Референтните показатели за
инспекция се изменят постепенно, докато не бъдат достигнати
определените в приложение I целеви показатели.

ГЛАВА IV

Контрол на техническите мерки

Р а з д е л  1

И з п о л з в а н е н а р и б о л о в н и с ъ о р ъ ж е н и я

Член 47

Риболовни съоръжения

В риболовни зони, в които не е позволено да се използва повече
от един вид съоръжение, всяко друго съоръжение се закрепва и
съхранява по такъв начин, че да не бъде готово за използване,
съгласно следните условия:

а) мрежи, тежести и подобни съоръжения се откачат от техните
тралови бордове и теглещи и влачещи въжета и корди;

б) мрежи, които са на палубата или над нея, се закрепват и
съхраняват надеждно;

в) парагадите се съхраняват на по-ниските палуби.

Член 48

Намиране на изгубено риболовно съоръжение

1. Риболовните кораби на Общността носят на борда си необ
ходимото оборудване за намиране на изгубено риболовно
съоръжение.

2. Капитанът на риболовен кораб на Общността, който е изгу
бил съоръжение или част от него, полага усилия да го намери в
най-кратък срок.

3. Ако изгубеното съоръжение не може да бъде намерено,
капитанът на кораба информира компетентния орган на неговата
държава-членка на знамето, която в рамките на 24 часа инфор
мира компетентния орган на крайбрежната държава-членка за
следното: 

а) външен идентификационен номер и име на риболовния
кораб;

б) вид на изгубеното съоръжение;

в) час на изгубване на съоръжението;

г) място на изгубване на съоръжението;

д) предприети мерки за намиране на съоръжението.

4. Ако риболовното съоръжение, намерено от компетентните
органи на държавите-членки, не е било обявено за изгубено, тези
органи могат да поискат от капитана на риболовния кораб, изгу
бил съоръжението, да възстанови разходите.
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5. Държава-членка може да освободи от посоченото в параг
раф  1 изискване риболовните кораби на Общността с обща дъл
жина под 12 метра, които плават под нейно знаме, ако те: 

а) оперират единствено в териториалните води на държавата-
членка на знамето или

б) никога не прекарват в морето повече от 24 часа от момента на
тръгването до завръщането в пристанището.

Член 49

Състав на улова

1. Ако уловът, който се задържа на борда на риболовен кораб
на Общността, е бил уловен с мрежи с различни минимални раз
мери на отвора по време на един и същи рейс, съставът на видо
вете се изчислява за всяка част от улова, която е била уловена при
различни условия. За тази цел всички промени в размера на отвора
на мрежата, който е бил използван преди това, както и съставът на
улова на борда в момента на такава промяна се вписват в риболов
ния дневник.

2. Без да се засяга член 44, могат да се приемат подробни пра
вила в съответствие с процедурата, посочена в член  119, за
воденето на борда на план за складиране по видове на прерабо
тени продукти, указващ къде се намират в трюма.

Р а з д е л  2

К о н т р о л н а р и б о л о в н и з о н и с о г р а н и ч е н
д о с т ъ п

Член 50

Контрол на риболовни зони с ограничен достъп

1. Риболовните дейности на риболовните кораби на Общността
и на риболовните кораби на трети държави в риболовни райони,
където Съветът е установил риболовна зона с ограничен достъп, се
контролират от центъра за наблюдение на риболова на крайбреж
ната държава-членка, който има система за засичане и записване
на влизането, транзита и излизането на корабите от риболовните
зони с ограничен достъп.

2. В допълнение към параграф  1 Съветът определя дата, от
която риболовните кораби трябва да имат на борда работеща сис
тема, която подава сигнал на капитана при влизане и излизане от
риболовна зона с ограничен достъп.

3. При влизане на риболовния кораб в риболовна зона с огра
ничен достъп честотата на изпращане на данните е най-малко вед
нъж на всеки 30 минути.

4. Транзитът през риболовна зона с ограничен достъп е позв
олен за всички риболовни кораби, които нямат разрешение да
извършват риболовна дейност в такива зони, при следните
условия: 

а) всички риболовни съоръжения, превозвани на борда, са завър
зани и прибрани по време на транзита; и

б) скоростта по време на транзита е не по-малко от шест възела,
освен в случай на непреодолима сила или неблагоприятни
условия. В такива случаи капитанът незабавно уведомява цен
търа за наблюдение на риболова на държавата-членка на
знамето, която на свой ред информира компетентния орган на
крайбрежната държава-членка.

5. Настоящият член се прилага по отношение на риболовни
кораби на Общността и на риболовни кораби на трети държави с
обща дължина 12 метра или повече.

Р а з д е л  3

З а б р а н а з а р и б о л о в н и д е й н о с т и с н е з а б а в е н
е ф е к т

Член 51

Общи разпоредби

1. Когато се достигне прагово равнище на улов на определен
вид или група от видове, определени в съответствие с посочената в
член 119 процедура, съответната зона временно се затваря за съот
ветните риболовни дейности съгласно настоящия раздел.

2. Праговото равнище на улов се изчислява на основата на
методология за статистически извадки, приета от Комисията в
съответствие с процедурата по член 119, като процент или тегло
на определен вид или група от видове спрямо общия улов от замя
тане за съответната риба.

3. Подробни правила за прилагането на настоящия раздел
могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 119.

Член 52

Прагово равнище на улов при две замятания

1. Когато количеството улов надхвърля праговото равнище на
улова при две последователни замятания, риболовният кораб про
меня риболовната зона с най-малко пет морски мили или две мор
ски мили за риболовни кораби с обща дължина под 12 метра
спрямо всяко местоположение на предходно замятане, преди да
продължи риболова, и информира незабавно компетентните
органи на крайбрежната държава членка.

2. В съответствие с процедурата, посочена в член  119, Коми
сията, по своя инициатива или по искане на съответната държава-
членка, може да променя разстоянията, посочени в параграф 1.

Член 53

Забрана за риболовни дейности с незабавен ефект от
страна на държавите-членки

1. Когато длъжностно лице, контролиращ наблюдател или
научноизследователска платформа установи, че е достигнато
праговото равнище на улов, то длъжностното лице или контро
лиращият наблюдател на крайбрежната държава-членка или този,
който участва в съвместна операция съгласно съвместен план за
разполагане, информира незабавно компетентните органи на
крайбрежната държава-членка.
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2. Въз основа на информацията, получена съгласно параграф 1,
крайбрежната държава-членка решава без отлагане да забрани
риболова в съответната зона с незабавен ефект. За вземането на
това решение тя може да използва и информацията, получена в
съответствие с член  52, или всяка друга налична информация.
Решението за забрана с незабавен ефект определя ясно географ
ската зона на съответните риболовни райони, продължителността
на забраната и условията, управляващи риболова в тази зона за
срока на забраната.

3. Ако зоната, посочена в параграф 2, обхваща различни юрис
дикции, съответната държава-членка незабавно информира съсед
ната крайбрежна държава-членка за установените данни и
решението за забрана. Съседната крайбрежна държава-членка зат
варя своята част от зоната незабавно.

4. Забраната с незабавен ефект, посочена в параграф 2, не е дис
криминационна и се прилага само за риболовни кораби, които са
оборудвани за улова на съответните видове и/или които притежа
ват разрешение за риболов в съответните риболовни райони.

5. Крайбрежната държава-членка информира незабавно Коми
сията, всички държави-членки и третите държави, на чиито рибо
ловни кораби е разрешено да оперират в съответната зона, че е
била установена забрана с незабавен ефект.

6. Комисията може по всяко време да отправи искане към
държавата-членка без отлагане да отмени или да измени забраната
с незабавен ефект ако съответната държава-членка не е предоста
вила достатъчно информация за достигането на праговото равнище
на улов в съответствие с член 51.

7. Риболовните дейности в зоната, посочена в параграф  2, са
забранени, както е определено в решението за забрана с незабавен
ефект.

Член 54

Забрана за риболовни дейности с незабавен ефект от
страна на Комисията

1. Въз основа на информацията, показваща, че е достигнато
прагово равнище на улова, Комисията може да определи зона,
която да е временно затворена, ако самата крайбрежна държава-
членка не е установила такава.

2. Комисията незабавно информира всички държави-членки и
третите държави, чиито риболовни кораби оперират в затворената
зона, и предоставя на своя официален уебсайт карта с координа
тите на временно затворената зона, уточнявайки продължител
ността на забраната и условията, управляващи риболова в тази
специфична затворена зона.

ГЛАВА V

Контрол на любителския риболов

Член 55

Любителски риболов

1. Държавите-членки гарантират, че любителският риболов на
тяхна територия и във водите на Общността се извършва по начин,
съответстващ на целите и правилата на общата политика в областта
на рибарството.

2. Пускането в продажба на улов от любителски риболов се
забранява.

3. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО)
№  199/2008, държавите-членки наблюдават въз основа на план
за статистически извадки улова на запаси, обект на планове за въз
становяване, при любителски риболов, който се извършва от
кораби, плаващи под тяхно знаме, и от кораби на трети държави,
във води под техния суверенитет или юрисдикция. Риболовът от
брега не е включен в това наблюдение.

4. Научният, технически и икономически комитет по риб
арство (НТИКР) оценява биологичното въздействие на любител
ския риболов, посочен в параграф  3. Когато се установи, че
любителският риболов има значително въздействие, Съветът може
да реши, в съответствие с процедурата, посочена в член  37 от
Договора, да предприеме специфични мерки за управление по
отношение на любителския риболов, в съответствие с параграф 3,
като разрешение за риболов и декларация за улова.

5. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

ДЯЛ V

КОНТРОЛ НА ПУСКАНЕТО В ПРОДАЖБА

ГЛАВА  I

Общи разпоредби

Член 56

Принципи за контрол на пускането на пазара

1. Всяка държава-членка е отговорна за контрола на своя тери
тория на прилагането на правилата на общата политика в областта
на рибарството на всички етапи от пускането в продажба на про
дуктите от риболов и аквакултури, от първата продажба до про
дажбата на дребно, включително транспорта.

2. Когато за даден вид риба в законодателството на Общността
е определен минимален размер, операторите, отговорни за покуп
ката, за продажбата, за съхранението или за транспорта, трябва да
бъдат в състояние да докажат съответната географска зона на про
изход на продуктите.

3. Държавите-членки гарантират, че всички продукти от рибо
лов и аквакултури от улов или събиране са поставени в партиди
преди първата продажба.

4. Количества под 30 kg от отделен вид с произход от една и
съща зона на управление и от различни риболовни кораби могат
да бъдат поставени в партиди от организацията на производите
лите, на която е член операторът на риболовния кораб, или от
регистриран купувач преди първата продажба. Организацията на
производителите и регистрираният купувач съхраняват в продъл
жение на най-малко три години информацията относно произхода
на съдържанието на партидите, в които е сложен уловът от раз
лични риболовни кораби.
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Член 57

Общи стандарти за пускане на пазара

1. Държавите-членки гарантират, че продуктите, към които се
прилагат общите стандарти за пускане на пазара, се представят за
първа продажба, предлагат за първа продажба, продават или пус
кат на пазара по друг начин единствено ако отговарят на тези
стандарти.

2. Продуктите, изтеглени от пазара съгласно Регламент (ЕО)
№  104/2000, отговарят на общите стандарти за пускане в про
дажба, по-специално категориите за свежест на рибата.

3. Операторите, отговорни за покупката, за продажбата, за
складирането или за транспорта на партиди продукти от риболов
и аквакултури, трябва да бъдат в състояние да докажат, че про
дуктите отговарят на минималните стандарти за пускане на пазара
на всички етапи.

Член 58

Проследяемост

1. Без да се засяга Регламент (ЕО) № 178/2002 всички партиди
продукти от риболов и аквакултури са проследими на всички
етапи на производството, преработката и разпространението — от
улова или събирането до продажбата на дребно.

2. Продукти от риболов и аквакултури, които са пуснати на
пазара или могат да бъдат пуснати на пазара в Общността, се
етикетират по подходящ начин с цел осигуряване на проследяе
мостта на всяка партида.

3. Партиди продукти от риболов и аквакултури могат да бъдат
слети или разделени след първата продажба само ако е възможно
да бъдат проследени до етапа на улов или събиране.

4. Държавите-членки гарантират, че операторите разполагат
със системи и процедури за идентифициране на всеки оператор, от
когото са се снабдили с партиди продукти от риболов и аквакул
тури, и на когото тези продукти са били доставени. Тази инфор
мация се предоставя на компетентните органи при поискване от
тяхна страна.

5. Минималните изисквания за информация и етикетиране за
всяка партида продукти от риболов и аквакултури включват: 

а) идентификационен номер на всяка партида;

б) външен идентификационен номер и име на риболовния кораб
или име на производствената единица за аквакултури;

в) код алфа-3 по ФАО на всеки вид;

г) дата на улов или дата на производство;

д) количества от всеки вид в килограми, изразени в нетно тегло
или, когато е целесъобразно, брой екземпляри;

е) име и адрес на доставчиците;

ж) информация за потребителите, предвидена в член 8 от Регла
мент (ЕО) № 2065/2001: търговското обозначение, научното
име на видовете, съответната географска зона и производ
ственият метод;

з) дали продуктите от риболов са били предварително замра
зени, или не.

6. Държавите-членки гарантират, че информацията, посочена в
параграф 5, букви ж) и з), е достъпна за потребителите на етап про
дажба на дребно.

7. Посочената в параграф  5, букви  а) — е) информация, не се
прилага за продукти от риболов и аквакултури, внесени в Общ
ността със сертификати за улов, подадени в съответствие с Регла
мент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

8. Държавите-членки могат да освободят от изискванията, уста
новени в настоящия член, малките количества продукти, прода
вани директно от риболовни кораби на потребителите, при
условие че стойността им не надхвърля 50  EUR на ден. Всяко
изменение на прага се приема в съответствие с процедурата, посо
чена в член 119.

9. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

ГЛАВА II

Дейности след разтоварване

Член 59

Първа продажба на продукти от риболов

1. Държавите-членки гарантират, че всички продукти от рибо
лов се пускат в продажба или се регистрират първо в тръжен цен
тър, на регистрирани купувачи или на организации на
производители.

2. Купувачът на продукти от риболов от риболовен кораб на
първа продажба трябва да е регистриран от органите на държавата-
членка, където се извършва първата продажба. За целите на регис
трацията всеки купувач се идентифицира в съответствие със своя
ДДС, данъчен идентификационен номер или друг единствен по
рода си идентификатор в националните бази данни.

3. Купувач, придобил продукти от риболов до  30 kg, които
след това не се предлагат на пазара, а се използват единствено за
собствена консумация, се освобождава от изискванията по настоя
щия член. Всяко изменение на прага се приема в съответствие с
процедурата, посочена в член 119.
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Член 60

Претегляне на продукти от риболов

1. Държавите-членки гарантират, че всички продукти от рибо
лов се претеглят чрез системи, одобрени от компетентните органи,
освен ако не са приели план за статистически извадки, одобрен от
Комисията и основан върху отчитаща риска методика, приета от
Комисията в съответствие с процедурата по член 119.

2. Без да се засягат специфичните разпоредби, претеглянето се
извършва при разтоварването преди продуктите от риболов да
бъдат складирани, транспортирани или продадени.

3. Чрез дерогация от параграф  2, държавите-членки могат да
разрешат претеглянето на продуктите от риболов на борда на
риболовния кораб, при условие че бъде представен план за статис
тически извадки, съгласно посоченото в параграф 1.

4. Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове
или другите организации или лица, които са отговорни за първото
пускане на пазара на продукти от риболов в държава-членка, са
отговорни за прецизността на операцията по претеглянето, освен
ако в съответствие с параграф 3 претеглянето се извършва на борда
на риболовен кораб, при което отговорен е капитанът на кораба.

5. Резултатът от претеглянето се използва за попълване на дек
ларациите за разтоварване, на транспортния документ, на доку
ментите за продажба и на декларациите за приемане.

6. Компетентните органи на държава-членка могат да изискат
всяко количество продукти от риболов, разтоварено за първи път
в тази държава-членка, да бъде претеглено в присъствието на
длъжностни лица, преди да бъде транспортирано от мястото на
разтоварване.

7. Подробни правила за отчитащата риска методика и проце
дурата за претегляне се приемат в съответствие с процедурата по
член 119.

Член 61

Претегляне на продукти от риболов след транспортиране
от мястото на разтоварване

1. Чрез дерогация от член  60, параграф  2, държавите-членки
могат да разрешат претеглянето на продукти от риболов след
транспортиране от мястото на разтоварване, при условие че са
транспортирани до местоназначение на територията на съответ
ната държава-членка и че тази държава-членка е приела план за
контрол, одобрен от Комисията и основан на отчитаща риска
методика, приета от Комисията в съответствие с процедурата по
член 119.

2. Чрез дерогация от параграф  1 компетентните органи на
държавата-членка, в която са разтоварени продуктите от риболов,
могат да разрешат тези продукти да бъдат транспортирани преди
да бъдат претеглени до регистрирани купувачи, регистрирани
тръжни центрове или други организации или лица, които са отго
ворни за първото пускане на пазара на продукти от риболов в
друга държава-членка. Предоставянето на това разрешение зависи
от обща програма за контрол между съответните държави-членки,
посочена в член  94 и одобрена от Комисията и основана на

отчитащата риска методика, приета от Комисията в съответствие с
процедурата по член 119.

Член 62

Попълване и представяне на документите за продажба

1. Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове
или другите организации или лица, оправомощени от държавите-
членки, с годишен финансов оборот от първа продажба на про
дукти от риболов по-малък от 200 000 EUR, които са отговорни
за първото предлагане на пазара на продукти от риболов, разто
варени в държава-членка, изпращат, по възможност по електро
нен път, документ за продажба в рамките на 48 часа след първата
продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято
територия е била извършена първата продажба. Точността на доку
мента за продажба е отговорност на тези купувачи, тръжни цен
трове, организации или лица.

2. Държава-членка може да задължи или да разреши на регис
трирани купувачи, регистрирани тръжни центрове или други орга
низации или лица, оправомощени от държавите-членки, които
имат годишен финансов оборот от първа продажба на продукти от
риболов по-малък от 200 000  EUR, да записват и изпращат по
електронен път данните, посочени в член 64, параграф 1.

3. Ако държавата-членка, на чиято територия е била извър
шена първата продажба, не е държавата-членка на знамето на
риболовния кораб, който е разтоварил рибата, тя гарантира, че
копие от документа за продажба се изпраща, по възможност по
електронен път, на компетентните органи на държавата-членка на
знамето след получаване на съответната информация.

4. Когато първото пускане на пазара на продукти от риболов не
е било извършено в държавата-членка, където са били разтоварени
продуктите, държавата-членка, отговаряща за контрола на първото
пускане на пазара, осигурява изпращане на копие от документа за
продажба, по възможност по електронен път, на компетентните
органи, отговарящи за контрола на разтоварването на съответните
продукти, и на компетентните органи на държавата-членка на
знамето на риболовния кораб след получаване на документа за
продажба.

5. Когато разтоварването се извършва извън Общността, а пър
вата продажба е в трета държава, капитанът на риболовния кораб
или негов представител изпраща, по възможност по електронен
път, копие от документа за продажба или всеки равностоен на него
документ, съдържащ информация на същото ниво, на компетен
тния орган на държавата-членка на знамето в рамките на 48 часа
след първата продажба.

6. В случай че документът за продажба не съответства на фак
турата или на равностоен на нея документ, както е предвидено в
членове  218 и  219 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от
28  ноември 2006  г. относно общата система на данъка върху
добавената стойност

(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

 (1), съответната държава-членка приема необ
ходимите разпоредби, за да гарантира, че информацията за цената
без данък за доставката на стоки на купувача е идентична с посо
чената във фактурата цена. Държавите-членки приемат необходи
мите разпоредби, за да гарантират, че информацията за цената без
данък за доставката на стоки на купувача е идентична с посоче
ната във фактурата цена.
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Член 63

Попълване и изпращане на данните от документите за
продажба по електронен път

1. Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове
или другите организации или лица, оправомощени от държавите-
членки, с годишен финансов оборот от първа продажба на про
дукти от риболов200 000  EUR или повече, записват по
електронен път информацията, посочена в член 64, параграф 1, и
я изпращат по електронен път в рамките на 24 часа след прикл
ючване на първата продажба на компетентните органи на
държавата-членка, на чиято територия е извършена първата
продажба

2. По същия начин държавите-членки изпращат по електронен
път информация за документите за продажба, посочени в член 62,
параграфи 3 и 4.

Член 64

Съдържание на документите за продажба

1. Документите за продажба, посочени в членове  62 и  63,
съдържат следните данни: 

а) външен идентификационен номер и име на риболовния
кораб, който е разтоварил съответните продукти;

б) пристанище и дата на разтоварване;

в) име на оператора или на капитана на риболовния кораб и,
ако е различно, име на продавача;

г) име на купувача и неговия ДДС номер, данъчен идентифика
ционен номер или друг единствен по рода си идентификатор;

д) код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска
зона, в която е бил извършен уловът;

е) количества от всеки вид в килограми тегло на продукта, раз
пределени по вид на представяне на продукта или, когато е
целесъобразно, брой екземпляри;

ж) за всички продукти, обект на стандарти за пускане в про
дажба, когато е уместно, индивидуален размер или тегло,
качество, представяне и доколко са пресни;

з) когато е уместно, предназначение на продуктите, изтеглени от
пазара (приемане, използване за хранене на животни, за про
изводство на храна за животни, за стръв или за цели, раз
лични от хранене);

и) място и дата на продажбата;

й) когато е възможно, референтен номер и дата на фактурата и,
когато е уместно, договор за продажба;

к) където е приложимо, позоваване на декларацията за прие
мане, посочена в член  66, или на документа за транспорт,
посочен в член 68;

л) цена.

2. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 65

Освобождавания от изискванията за документи за
продажба

1. Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в
член 119, може да предостави освобождаване от задължението за
изпращане на документа за продажба на компетентните органи
или на други оправомощени организации на държавата-членка за
продукти от риболов, разтоварени от някои категории риболовни
кораби на Общността с обща дължина под 10 метра или за раз
товарени количества на продукти от риболов до  50 kg еквива
лентно живо тегло по видове. Такива освобождавания могат да
бъдат предоставени само в случаите, когато въпросната държава-
членка е въвела приемлива система за извадки съгласно членове 16
и 25.

2. Купувач, придобил продукти до 30 kg, които след това не се
предлагат на пазара, а се използват единствено за собствена кон
сумация, се освобождава от разпоредбите на членове 62, 63 и 64.
Всяко изменение на този праг се приема в съответствие с процеду
рата, посочена в член 119.

Член 66

Декларация за приемане

1. Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в
многогодишните планове, когато продуктите са предназначени за
продажба на по-късен етап, регистрираните купувачи, регистрира
ните тръжни центрове или другите организации или лица, с годи
шен финансов оборот от първа продажба на продукти от риболов
по-малък от 200 000 EUR, които са отговорни за първото пускане
на пазара на продукти от риболов, разтоварени в държава членка,
изпращат в рамките на 48 часа след приключването на разтовар
ването декларация за приемане на компетентните органи на
държавата-членка, на чиято територия се извършва приемането. За
изпращането на декларацията за приемане и нейната точност са
отговорни регистрираните купувачи, регистрираните тръжни цен
трове или другите организации или лица.

2. Ако държавата-членка, на чиято територия се извършва
приемането, не е държавата-членка на знамето на риболовния
кораб, който е разтоварил рибата, тя гарантира, че копие от дек
ларацията за приемане се изпраща, по възможност по електронен
път, на компетентните органи на държавата-членка на знамето
след получаване на съответната информация.

3. Декларацията за приемане, посочена в параграф 1, съдържа
поне следната информация: 

а) външен идентификационен номер и име на риболовния
кораб, който е разтоварил продуктите;

б) пристанище и дата на разтоварване;

в) име на оператора или на капитана на кораба;

г) код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска
зона, в която е бил извършен уловът;

д) количества от всеки складиран вид в килограми тегло на про
дукта, разпределени по вид на представяне на продукта или,
когато е целесъобразно, брой екземпляри;
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е) име и адрес на съоръженията, където са складирани
продуктите;

ж) когато е приложимо, препратка към документа за транспорт,
посочен в член 68.

Член 67

Попълване и изпращане на данните от декларацията за
приемане по електронен път

1. Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в
многогодишните планове, когато продуктите от риболов са пред
назначени за продажба на по-късен етап, регистрираните купу
вачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации
или лица, с годишен финансов оборот от първа продажба на про
дукти от риболов200 000 EUR или повече, които са отговорни за
първото пускане на пазара на продукти от риболов, разтоварени в
държава-членка, записват по електронен път информацията, посо
чена в член 66, и я изпращат по електронен път в рамките на 24
часа на компетентните органи на държавата-членка, на чиято тери
тория се извършва приемането.

2. Държавите-членки изпращат по електронен път информация
за декларациите за приемане, посочени в член 66, параграф 2.

Член 68

Попълване и представяне на документа за транспорт

1. Продуктите от риболов, разтоварени в Общността в непре
работено състояние или след преработка на борда, за които не са
представени нито документ за продажба, нито декларация за прие
мане съгласно членове 62, 63, 66 и 67, и които се превозват към
място, различно от мястото на разтоварване, се придружават до
осъществяването на първата продажба от документ, издаден от
превозвача. Превозвачът изпраща в рамките на 48 часа след нато
варването документа за транспорт на компетентните органи на
държавата-членка, на чиято територия е било извършено разтовар
ването или на други оправомощени от тях организации.

2. Превозвачът се освобождава от изискването да притежава
документ за транспорт, придружаващ продуктите от риболов,
когато последният е изпратен преди започване на превоза по елек
тронен път на компетентните органи на държавата-членка на
знамето, която, в случай че продуктите се транспортират до
държава-членка различна от тази, в която са разтоварени, веднага
след получаването му препраща транспортния документ на ком
петентните органи на държавата-членка, на чиято територия е дек
ларирано че ще се състои първото предлагане на пазара.

3. В случай че продуктите се транспортират към държава-
членка, различна от държавата-членка на разтоварването, превоз
вачът предава също в срок от 48 часа, считано от натоварването на
продуктите от риболов, копие от документа за транспорт на ком
петентните органи на държавата-членка, на чиято територия е дек
ларирано, че ще се осъществи първото пускане на пазара.
Държавата-членка на първото пускане на пазара може да поиска
допълнителна информация в това отношение от държавата-членка
на разтоварването.

4. Превозвачът носи отговорност за точността на документа за
транспорт.

5. Документът за транспорт съдържа следната информация: 

а) местоназначение на пратката(ите) и идентификационни данни
на транспортното средство;

б) външен идентификационен номер и име на риболовния
кораб, който е разтоварил продуктите;

в) код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска
зона, в която е бил извършен уловът;

г) количества от всеки транспортиран вид в килограми тегло на
продукта, разпределени по вид на представяне на продукта
или, когато е целесъобразно, брой екземпляри;

д) име(на) и адрес(и) на получателя (ите);

е) място и дата на товаренето.

6. Компетентните органи на държавите-членки могат да предо
ставят освобождаване от задължението, определено в параграф 1,
ако продуктите от риболов се транспортират в пристанищната
зона или на не повече от 20 km от мястото на разтоварване.

7. Когато продуктите от риболов, декларирани като продадени
в документ за продажба, се транспортират към място, различно от
това на разтоварването, превозвачът трябва да бъде в състояние да
докаже с документ, че е била извършена продажба.

8. Превозвачът е освободен от задължението, предвидено в нас
тоящия член, ако документът за транспорт е заменен от копие на
предвидената в член 23 декларация за разтоварване относно пре
возваните количества, или от всеки равностоен на нея документ,
съдържащ информация на същото ниво.

ГЛАВА III

Организации на производителите и споразумения за
цени и намеса

Член 69

Наблюдение на организациите на производителите

1. Съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000
държавите-членки провеждат редовни проверки, за да гарантират,
че: 

а) организациите на производителите спазват правилата и усло
вията за признаване;

б) признаването на организация на производителите може да
бъде оттеглено, ако условията, определени в член 5 от Регла
мент (ЕО) №  104/2000, вече не са изпълнени или ако при
знаването се е основавало на невярна информация;

в) признаването се оттегля незабавно и с обратно действие, ако
организацията го е получила или се възползва от него чрез
измама.
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2. С цел да се гарантира спазването на правилата, отнасящи се
за организациите на производителите, както е определено в член 5
и член  6, параграф  1, буква  б) от Регламент (ЕО) №  104/2000,
Комисията провежда проверки и в светлината на такива проверки
може, когато е уместно, да поиска от държавите-членки да оттег
лят признаването.

3. Всяка държава-членка провежда подходящите проверки, за
да гарантира, че всяка организация на производители изпълнява
задълженията, определени в оперативната програма за съответната
риболовна година, както е посочено в Регламент (ЕО)
№ 2508/2000, и прилага санкциите, предвидени в член 9, параг
раф 3 от Регламент (ЕО) № 104/2000, в случай че тези задълже
ния не са изпълнени.

Член 70

Наблюдение на споразуменията за цени и намеса

Държавите-членки провеждат всички проверки, свързани със спо
разуменията за цени и намеса, и по-специално на:

а) изтеглянето на продукти от пазара за цели, различни от кон
сумация от човека;

б) операции по прехвърляне с цел стабилизиране, съхраняване
и/или преработка на продукти, изтеглени от пазара;

в) частно складиране на продукти, замразени в открито море;

г) компенсационно плащане за риба тон, предназначена за
преработка.

ДЯЛ VI

НАДЗОР

Член 71

Наблюдение и откриване на кораби от страна на
държави-членки

1. Държавите-членки упражняват надзор във водите на Общ
ността под техен суверенитет и юрисдикция с помощта на: 

а) наблюдение на риболовни кораби от инспекционни кораби
или наблюдателни въздухоплавателни средства,

б) система за наблюдение на корабите, както е посочено в
член 9; или

в) всякакви други методи за откриване и идентифициране.

2. Ако резултатите от наблюдението или откриването не съот
ветстват на друга информация, до която държавата-членка има
достъп, тя извършва всички необходими проучвания, за да опре
дели подходящи последващи действия.

3. Ако наблюдението или откриването засягат риболовен
кораб на друга държава-членка или на трета държава и информа
цията не съответства на никоя от информациите, до които
крайбрежната държава-членка има достъп, и ако крайбрежната
държава-членка не е в състояние да предприеме по-нататъшни
действия, тя записва своите заключения в доклад от наблюдението
и предава този доклад без забавяне, по възможност по електронен
път, на държавата-членка на знамето или на засегнатата трета дър
жава. В случай на кораб от трета държава, докладът от наблюде
нието се изпраща също и на Комисията или на определения от нея
орган.

4. В случай че длъжностно лице на държава-членка наблюдава
или открие риболовен кораб, занимаващ се с дейности, които
могат да бъдат разглеждани като нарушение на правилата на
общата политика в областта на рибарството, той съставя незабавно
доклад от наблюдението и го изпраща на своите компетентни
органи.

5. Съдържанието на доклада от наблюдението се определя в
съответствие с процедурата по член 119.

Член 72

Действия, които трябва да бъдат предприети след
постъпване на информация от наблюдения и откриване

1. След постъпване на доклад за наблюдение от друга държава-
членка, държавата-членка на знамето реагира незабавно и про
вежда допълнителните проучвания, които са необходими, за да се
набележат подходящи последващи действия.

2. Всички държави-членки, различни от засегнатата държава-
членка на знамето, проверяват при необходимост дали наблюда
ваният кораб е извършвал дейности във водите под тяхна
юрисдикция или суверенитет и дали продукти от риболов, произ
хождащи от този кораб, са били разтоварени или внесени на тяхна
територия, като проверяват съвместимостта на неговите действия
със съответните мерки за опазване и управление.

3. Комисията или определеният от нея орган или, по целесъоб
разност, държавата-членка на знамето и другите държави-членки
също проверяват по подходящ начин документираната информа
ция за наблюдавани кораби, предоставена от отделни граждани,
граждански организации, в това число екологични организации,
както и от представители на заинтересованите страни в риб
арството и търговията с риба.

Член 73

Контролиращи наблюдатели

1. Когато програмата на Общността за наблюдение с цел конт
рол е изготвена от Съвета, контролиращите наблюдатели на борда
на риболовните кораби проверяват съвместимостта на действията
на риболовния кораб с правилата на общата политика в областта
на рибарството. Те изпълняват всички задачи, предвидени в прог
рамата за наблюдение, и по-специално проверяват и записват
риболовните дейности на кораба и съответните документи.

2. Контролиращите наблюдатели притежават подходяща ква
лификация за изпълнението на задачите си. Те са независими от
собственика, капитана и членовете на екипажа на риболовния
кораб. Те не поддържат никакви стопански отношения с
оператора.
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3. Контролиращите наблюдатели се стараят по възможност да
не затрудняват и да не пречат с присъствието си на борда на рибо
ловните дейности и нормалната експлоатация на кораба.

4. В случай че даден контролиращ наблюдател забележи тежко
нарушение, той незабавно уведомява компетентните органи на
държавата-членка на знамето.

5. Контролиращите наблюдатели изготвят доклад от наблюде
нието, по възможност в електронен формат, и незабавно го изпра
щат — като използват, ако се счете за необходимо, електронните
средства за изпращане на информация на борда на риболовния
кораб — на своите компетентни органи и на компетентните органи
на държавата-членка на знамето. Държавите-членки въвеждат док
лада в базата данни, посочена в член 78.

6. Ако в доклада от наблюдението се посочва, че наблюда
ваният кораб извършва риболовни дейности в нарушение на пра
вилата на общата политика в областта на рибарството,
компетентните органи, посочени в параграф  4, предприемат под
ходящи действия за разследване на случая.

7. Капитаните на риболовни кораби от Общността осигуряват
подходящо настаняване на назначените контролиращи наблю
датели, улесняват тяхната работа и не ги възпрепятстват при изпъл
нение на служебните им задължения. Капитаните на риболовни
кораби на Общността предоставят на контролиращите наблю
датели и достъп до съответните части на кораба, в това число до
улова, както и до корабните документи, включително до елек
тронните документи.

8. Всички разноски, породени от дейността на контролиращите
наблюдатели по настоящия член, се поемат от държавите-членки
на знамето. Държавите-членки могат да прехвърлят тези разноски,
напълно или частично, върху операторите на риболовните кораби,
плаващи под тяхно знаме и участващи в съответните риболовни
дейности.

9. Подробни правила за прилагането на настоящия член могат
да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 119.

ДЯЛ VII

ИНСПЕКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВА  I

Общи разпоредби

Член 74

Провеждане на инспекции

1. Държавите-членки съставят и поддържат актуален списък на
длъжностните лица, отговарящи за провеждането на инспекции.

2. Тези длъжностни лица изпълняват своите задължения в
съответствие със законите на Общността. Те провеждат недис
криминиращи инспекции по море, в пристанища, по време на
транспорт, в преработвателни помещения и при предлагане на
продуктите от риболов на пазара.

3. Длъжностните лица проверяват по-специално: 

а) редовността на улова — намиращ се на борда, складиран,
превозван, преработван или предлаган на пазара — и
редовността на свързаната с него документация или на елек
тронните съобщения, отнасящи се до него;

б) редовността на риболовните съоръжения по отношение на
целевите видове и на намиращия се на борда улов;

в) ако е необходимо, плана за складиране и разделното съхра
нение на видове;

г) маркирането на риболовните съоръжения и

д) данните за двигателя, посочени в член 40.

4. Длъжностните лица могат да проверяват всички подлежащи
на инспекция зони, палуби и помещения. Те могат да контроли
рат също улова, преработен или непреработен, мрежите или дру
гите риболовни съоръжения, оборудването, контейнерите и
пакетите с риба или продукти от риболов, както и всички свър
зани с това документи или електронни съобщения, които счетат за
необходими за проверката на спазването на правилата на общата
политика в областта на рибарството. Те могат също да разпитват
лица, за които се предполага, че имат информация по въпроси,
предмет на инспекцията.

5. Длъжностните лица провеждат инспекциите по начин,
причиняващ възможно най-малко пречки или неудобства за
кораба или транспортното средство и неговите дейности, както и
за съхраняването, преработката и предлагането на пазара на улова.
Доколкото е възможно, те предотвратяват увреждането на улова
по време на инспекцията.

6. Подробни правила за прилагането на настоящия член, и
по-специално за методиката и провеждането на инспекциите, се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 75

Задължения на оператора

1. Операторът улеснява безопасния достъп до кораба, транс
портното средство или помещението, където продуктите от рибо
лов се съхраняват, преработват или предлагат. Той гарантира
безопасността на длъжностните лица и не им пречи, не ги заплашва
или възпрепятства при изпълнение на задълженията им.

2. Подробни правила за прилагането на настоящия член могат
да бъдат приети в съответствие с процедурата по член 119.
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Член 76

Доклад от инспекцията

1. Длъжностните лица изготвят доклад след всяка инспекция и
го предават на своите компетентни органи. По възможност докла
дът се записва и изпраща по електронен път. В случай на инспек
ция на риболовен кораб, плаващ под знамето на друга държава-
членка, копие от доклада от инспекцията се изпраща без забавяне
на съответната държава-членка на знамето, когато по време на
инспекцията се установи нарушение. В случай на инспекция на
риболовен кораб, плаващ под знамето на трета държава, копие от
доклада от инспекцията се изпраща без забавяне на компетентните
органи на съответната трета държава, когато по време на инспек
цията се установи нарушение. В случай на инспекция, провеждана
във води под юрисдикцията на друга държава-членка, копие от
доклада от инспекцията се изпраща без забавяне на тази
държава-членка.

2. Длъжностните лица съобщават резултатите от инспекцията
на оператора, който има възможност да представи своето стано
вище относно инспекцията и резултатите от нея. Становището на
оператора се включва в доклада от инспекцията. Длъжностните
лица отразяват извършването на инспекцията в риболовния
дневник.

3. Копие от доклада от инспекцията се изпраща възможно най-
бързо на оператора и при всички случаи не по-късно от 15
работни дни след приключване на инспекцията.

4. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 77

Допустимост на докладите от инспекция и наблюдение

Докладите от инспекция и наблюдение, изготвени от инспектори
на Общността, от длъжностни лица на друга държава-членка или
от длъжностни лица на Комисията, представляват допустими дока
зателства за нуждите на административни или съдебни произ
водства на всяка държава-членка. За установяването на фактите те
се третират по същия начин като докладите от инспекциия и набл
юдение на държавите-членки.

Член 78

Електронна база данни

1. Държавите-членки създават и поддържат актуализирана
електронна база данни, в която се съхраняват всички доклади от
инспекции и наблюдения, изготвени от техни длъжностни лица.

2. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 79

Инспектори на Общността

1. Комисията изготвя списък с инспектори на Общността в
съответствие с процедурата по член 119.

2. Без да се засяга основната отговорност на крайбрежните
държави-членки, инспекторите на Общността могат да извършват
инспекции в съответствие с настоящия регламент във водите на
Общността и на риболовни кораби на Общността извън водите на
Общността.

3. На инспекторите на Общността може да бъде възложена
проверката на 

а) прилагането на специалните програми за контрол и инспек
ции, приети в съответствие с член 95;

б) международните програми за контрол в сектора на риб
арството, по които Общността има задължение да осигурява
контрол.

4. За осъществяването на техните задачи и при спазване на
параграф 5, инспекторите на Общността имат незабавно достъп до: 

а) всички зони на борда на риболовните кораби на Общността
и всички други кораби, извършващи риболовни дейности,
публичните сгради и места и средствата за транспорт и

б) цялата информация и документите, необходими за осъщест
вяване на техните задачи, по-специално риболовния дневник,
декларациите за разтоварване, сертификатите за улов, декла
рацията за трансбордиране, документите за продажба и други
свързани документи,

до същата степен и при същите условия, с каквито разполагат
длъжностните лица на държавата-членка, в която се провежда
инспекцията.

5. Инспекторите на Общността не разполагат с полицейски
правомощия нито с правомощия в областта на правоприлагането
извън територията на тяхната държава-членка по произход или
извън водите на Общността, които са под суверенитета и юрисдик
цията на тяхната държава-членка на произход.

6. Когато са назначени за инспектори на Общността, длъжност
ните лица на Комисията или на определения от нея орган не раз
полагат с полицейски правомощия, нито с правомощия в областта
на правоприлагането.

7. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

ГЛАВА II

Инспекции извън водите на инспектиращата
държава-членка

Член 80

Инспекции на риболовни кораби извън водите на
инспектиращата държава-членка

1. Без да се засяга основната отговорност на крайбрежната
държава-членка, дадена държава-членка може да инспектира
риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, във всички води на
Общността, които не са под суверенитета на друга държава-членка.
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2. Държава-членка може да извършва инспекции на риболовни
кораби на друга държава-членка в съответствие с настоящия рег
ламент, във връзка с риболовни дейности във всички води на Общ
ността, които не са под суверенитета на друга държава-членка: 

а) след като е получила разрешение от заинтересованата
крайбрежна държава-членка, или

б) когато са приети специални програми за контрол и инспек
ции в съответствие с член 95.

3. Всяка държава-членка има право да инспектира риболовни
кораби на Общността, плаващи под знамето на друга държава-
членка в международни води.

4. Всяка държава-членка има право да инспектира риболовни
кораби на Общността, плаващи под нейното собствено знаме или
под знамето на друга държава-членка във води на трети държави в
съответствие с международните споразумения.

5. Държавите-членки назначават компетентния орган, който
ще действа като контактна точка за целите на настоящия член.
Контактната точка на държавите-членки е на разположение
денонощно.

Член 81

Заявления за разрешение

1. Крайбрежната държава-членка взема решение по заявления
от държава-членка за разрешение за провеждане на инспекции на
риболовни кораби във води на Общността, извън води под ней
ния суверенитет или юрисдикция, както е посочено в член  80,
параграф 2, буква а), в рамките на 12 часа от подаване на заявле
нието или в рамките на подходящ срок, когато причината за заяв
лението е текуща операция, започнала във водите на
инспектиращата държава-членка.

2. Подалата заявление държава-членка се уведомява за реше
нието незабавно. Решенията се съобщават също на Комисията или
на определения от нея орган.

3. Заявленията за разрешение се отхвърлят изцяло или час
тично, само доколкото това се налага поради основателни при
чини. Отказите и причините за тях се изпращат незабавно до
подалата заявление държава-членка и до Комисията или опреде
ления от нея орган.

ГЛАВА III

Нарушения, установени по време на инспекциите

Член 82

Процедура в случай на нарушение

Ако събраната при инспекцията информация или всякакви други
имащи отношение данни дават основание на длъжностното лице
да предполага, че е извършено нарушение на правилата на общата
политика в областта на рибарството, длъжностното лице:

а) отбелязва предполагаемото нарушение в доклада от
инспекцията;

б) предприема всички необходими действия за отговорното
пазене на доказателствата, отнасящи се до подобно предпола
гаемо нарушение;

в) незабавно предава доклада от инспекцията на своите компе
тентни органи;

г) информира физическото или юридическото лице, заподозр
яно в извършване на нарушението или задържано при извър
шване на нарушението, че нарушението може да доведе до
присъждане на съответен брой точки в съответствие с член 92.
Тази информация се отразява в доклада от инспекцията.

Член  83

Нарушения, установени извън водите на инспектиращата
държава-членка

1. Ако в резултат на извършена инспекция съгласно член 80 се
установи нарушение, инспектиращата държава-членка без отла
гане изпраща резюме на доклада от инспекцията на крайбрежната
държава-членка или, в случай на инспекция извън водите на Общ
ността, на държавата-членка на знамето на съответния риболовен
кораб. На крайбрежната държава-членка и на държавата-членка
на знамето се предоставя пълен доклад от инспекцията в срок от
15 дни след извършването и.

2. Крайбрежната държава-членка или, при инспекция извън
водите на Общността, държавата-членка на знамето на съответния
риболовен кораб предприема всички целесъобразни мерки по
отношение на нарушението, посочено в параграф 1.

Член 84

Засилени последващи мерки по повод определени тежки
нарушения

1. Държавата-членка на знамето или крайбрежната държава-
членка, в чиито води даден риболовен кораб е заподозрян, че е: 

а) посочил неверни данни за улова на запаси, обект на многого
дишен план, с повече от 500 kg или 10 %, изчислено като
процентен дял от данните в риболовния дневник, в зависи
мост от това кое е по-голямо; или

б) извършил някое от тежките нарушения, посочени в член 42
от Регламент (ЕО) №  1005/2008 или в член  90, параграф  1
от настоящия регламент в рамките на една година след извър
шването на първото такова тежко нарушение,

може да изиска от риболовния кораб да се отправи незабавно към
пристанище за провеждане на пълно разследване, в допълнение
към мерките, посочени в глава IX от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

2. Крайбрежната държава-членка информира незабавно и в
съответствие с предвидените в нейното национално право проце
дури държавата-членка на знамето за разследването, посочено в
параграф 1.

3. Длъжностните лица могат да останат на борда на риболов
ния кораб до приключването на пълното разследване, предприето
съгласно параграф 1.

13/343LзюъсяиксйепорвЕанкинтсевнелаицифОGB.г9002.21.22

`



Официален вестник на Европейския съюз 22.12.2009 г.

4. Капитанът на риболовния кораб по параграф  1 прекратява
всички риболовни дейности и се отправя към пристанището, ако
към него е отправено такова искане.

ГЛАВА IV

Производства във връзка с нарушения, установени по
време на инспекциите

Член 85

Производства

Без да се засяга член 83, параграф 2 и член 86, когато бъде открито
нарушение на правилата на общата политика в областта на риб
арството в процеса на инспекция от компетентните органи на инс
пектиращата държава-членка или след това, тези компетентни
органи предприемат подходящи мерки в съответствие с дял  VIII
срещу капитана на съответния кораб или срещу всяко друго
юридическо или физическо лице, което носи отговорност за
нарушението.

Член 86

Прехвърляне на производства

1. Държавата-членка, на чиято територия или в чиито води е
установено нарушение, може да прехвърли съдебното производ
ство по повод това нарушение на компетентните органи на
държавата-членка на знамето или на държавата-членка, чийто
гражданин е нарушителят, със съгласието на съответната държава-
членка и при условие че прехвърлянето допринася за постигане на
резултатите, посочени в член 89, параграф 2.

2. Държавата-членка на знамето може да прехвърли съдебното
производство по повод дадено нарушение на компетентните
органи на инспектиращата държава-членка със съгласието на съот
ветната държава-членка и при условие че прехвърлянето допри
нася за постигане на резултатите, посочени в член 89, параграф 2.

Член 87

Нарушения, установени от инспектори на Общността

Държавите-членки предприемат всички целесъобразни мерки по
отношение на нарушения, установени от инспектор на Общността,
във водите под техен суверенитет или юрисдикция или на рибо
ловен кораб, плаващ под тяхно знаме.

Член 88

Коригиращи мерки при липса на производство от страна
на държавата-членка на разтоварване или трансбордиране

1. Ако държавата-членка на разтоварване или трансбордиране
не е държавата-членка на знамето и нейните компетентни органи
не предприемат подходящи мерки срещу носещите отговорност
физически или юридически лица или не прехвърлят производ
ството в съответствие с член  86, незаконно разтоварените или
трансбордирани количества могат да бъдат приспаднати от кво
тата, отпусната на държавата-членка на разтоварване или
трансбордиране.

2. Количествата риба, които трябва да бъдат приспаднати от
квотата на държавата-членка на разтоварване или трансбордиране,
се определят в съответствие с процедурата, определена в член 119,
след като Комисията е консултирала двете засегнати
държави-членки.

3. Ако държавата-членка на разтоварване или трансбордиране
вече не разполага със съответната квота, се прилага член  37. За
тази цел незаконно разтоварените или трансбордирани количества
риба се приемат за равностойни на щетите, понесени от държавата-
членка на знамето, както е упоменато в горепосочения член.

ДЯЛ VIII

ПРАВОПРИЛАГАНЕ

Член 89

Мерки за осигуряване на спазване

1. Държавите-членки осигуряват систематичното предприе
мане на подходящи мерки, включително административни или
наказателни производства в съответствие с тяхното национално
законодателство срещу физически или юридически лица,
заподозрени в нарушаване на някое от правилата на общата поли
тика в областта на рибарството.

2. Общият размер на санкциите и съпътстващите санкции се
изчислява съгласно съответните разпоредби на националното зако
нодателство по начин, който гарантира, че те действително лиша
ват нарушителите от икономическите облаги, извлечени от
нарушенията, без да се засяга законното им право да упражняват
професията си. Тези санкции са в състояние да произведат ефект,
пропорционален на степента на тежест на тези нарушения по такъв
начин, че да възпират ефективно извършването на нарушения от
същия вид.

3. Държавите-членки могат да приложат система, при която
глобата е пропорционална на оборота на юридическото лице или
на получената или очаквана финансова изгода в резултат на извър
шване на нарушението.

4. Компетентните органи на държавата-членка, имаща юрис
дикция при дадено нарушение, уведомяват без отлагане и в съот
ветствие с процедурите съгласно националното законодателство
държавите-членки на знамето, държавата-членка, чийто гражда
нин е нарушителят, или всяка друга държава-членка, имаща инте
рес да следи административното или съдебното производство или
други предприети мерки, за окончателното решение във връзка с
това нарушение, включително и присъдения в съответствие с
член 92 брой точки.

Член 90

Санкции за тежки нарушения

1. В допълнение към член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008,
за целите на настоящия регламент, в зависимост от тежестта на
въпросното нарушение, която се определя от компетентния орган
на държавата-членка при отчитане на критерии като естеството на
нанесената щета, нейната стойност, икономическото положение на
нарушителя и степента на нарушението или неговата повторяе
мост, за тежки нарушения се считат и следните деяния: 
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а) неизпращането на декларация за разтоварване или на доку
мент за продажба, когато разтоварването на улова е извър
шено в пристанището на трета държава,

б) манипулирането на двигателя с цел да се увеличи мощността
му отвъд максималната постоянна мощност, вписана в серти
фиката му,

в) неразтоварването на видове, които са обект на квота, уловени
при риболовна операция, освен ако това неразтоварване би
противоречило на задълженията съгласно правилата на
общата политика в областта на рибарството, по отношение на
риболовни райони или риболовни зони, в които се прилагат
тези правила.

2. Държавите-членки вземат мерки за налагане на ефективни,
пропорционални и възпиращи административни санкции на
извършилите тежки нарушения физически лица или на отговор
ните за нарушения юридически лица, в съответствие със санкциите
и мерките, предвидени в глава IХ от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

3. Без да се засяга член  44, параграф  2 от Регламент (ЕО)
№  1005/2008 държавите-членки налагат санкция, която е дей
ствително възпираща и, където е приложимо, изчислена въз основа
на стойността на продуктите от риболов, получени чрез извършва
нето на тежко нарушение.

4. При определяне на санкцията държавите-членки вземат под
внимание също и стойността на щетите, нанесени на съответните
рибни ресурси и на морската среда.

5. Държавите-членки могат също, или алтернативно, да нала
гат и ефективни, пропорционални и възпиращи наказателно
правни санкции.

6. Предвидените в настоящата глава санкции могат да се при
дружават от други санкции или мерки, и по-специално от предви
дените в член 45 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Член 91

Незабавни мерки за правоприлагане

Държавите-членки предприемат незабавни мерки, за да предотвра
тят продължаването на извършването на тежки нарушения от
страна на капитаните на риболовни кораби или на други физиче
ски и юридически лица, заловени при извършване на тежко нару
шение по смисъла на член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Член 92

Точкова система за тежки нарушения

1. Държавите-членки прилагат точкова система за тежките
нарушения, посочени в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент
(ЕО) № 1005/2008, въз основа на която притежателят на лицен
зия за риболов получава съответен брой точки в резултат на нару
шение на правилата на общата политика в областта на
рибарството.

2. Когато е извършено тежко нарушение на правилата на
общата политика в областта на рибарството от физическо лице или
отговорността за това пада върху юридическо лице, притежателят
на лицензия за риболов получава съответния брой точки за това
нарушение. Определеният брой точки преминава към всеки бъдещ
притежател на лицензията за риболов за съответния риболовен
кораб, когато корабът бъде продаден, прехвърлен или собстве
ността върху него бъде променена по друг начин след датата на
нарушението. Притежателят на лицензия за риболов има право на
преразглеждане на случая в съответствие с националното
законодателство.

3. Ако общият брой точки достигне или надвиши определено
количество, лицензията за риболов се отнема автоматично за срок
от най-малко два месеца. При повторно временно отнемане на
лицензията за риболов в резултат на получаване на съответния
брой точки срокът на отнемане е четири месеца, при трето отне
мане на лицензията за риболов - осем месеца, а при четвърто отне
мане на лицензията за риболов в резултат на получаване на
съответния брой точки срокът на отнемане е една година. При
положение че притежателят получи съответния брой точки за пети
път, лицензията за риболов се отнема окончателно.

4. Ако притежателят на лицензия за риболов не извърши друго
тежко нарушение в срок от три години след последното тежко
нарушение, всички точки в лицензията за риболов се заличават.

5. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

6. Държавите-членки установяват също точкова система, въз
основа на която капитанът на кораба получава съответния брой
точки, ако извърши тежко нарушение на правилата на общата
политика в областта на рибарството.

Член 93

Национални регистри на нарушенията

1. Държавите-членки вписват в национален регистър всички
нарушения на правилата на общата политика в областта на риб
арството, извършени от кораби, плаващи под тяхно знаме или от
техни граждани, включително присъдените им санкции и брой
точки. Държавите-членки вписват в своят национален регистър и
нарушения, извършени от риболовни кораби, плаващи под тяхно
знаме или от техни граждани, подложени на съдебно преследване
в друга държава-членка, след като бъдат уведомени за окончател
ното решение от държавата-членка, имаща юрисдикция, съгласно
член 90.

2. При предприемане на последващи мерки по отношение на
нарушения на правилата на общата политика в областта на риб
арството, държава-членка може да поиска от други държави-
членки да предоставят информация, съдържаща се в техния
национален регистър за риболовните кораби или лицата,
заподозрени или заловени при извършването на въпросното
нарушение.

3. Когато една държава-членка поиска информация от друга
държава-членка във връзка с предприети мерки по отношение на
дадено нарушение, втората държава-членка може да предостави
съответната информация за въпросните риболовни кораби и лица.

GB.г9002.21.22



Официален вестник на Европейския съюз 22.12.2009 г.

4. Данните, които се съдържат в националния регистър на
нарушенията, се съхраняват само за периода от време, необходим
за постигане на целите на настоящия регламент, но най-малко три
календарни години, считано от годината след годината на впис
ване на данните.

ДЯЛ IХ

ПРОГРАМИ ЗА КОНТРОЛ

Член 94

Общи програми за контрол

Държавите-членки могат да осъществяват, помежду си и по соб
ствена инициатива, програми за контрол, инспекция и надзор по
отношение на риболовните дейности.

Член 95

Специални програми за контрол и инспекции

1. В съответствие с определената в член 119 процедура и съв
местно със съответната държава-членка Комисията може да опре
дели кои риболовни райони ще бъдат включени в специалните
програми за контрол и инспекции.

2. В посочените в параграф  1 специални програми за контрол
и инспекции се определят целите, приоритетите, процедурите,
както и референтните показатели за инспекционните дейности.
Тези референтни показатели се основават на управление на риска
и се преразглеждат периодично след извършване на анализ на
постигнатите резултати.

3. След влизането в сила на многогодишен план и преди вли
зането в действие на специалните програми за контрол и инспек
ции, всяка държава-членка определя референтни показатели за
инспекционните дейности, основани на управлението на риска.

4. Заинтересованите държави-членки предприемат необходи
мите мерки, за да осигурят изпълнението на специалните програми
за контрол и инспекции, по-специално по отношение на необхо
димите човешки и материални ресурси и периодите и зоните, в
които те се осъществяват.

ДЯЛ Х

ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА

Член 96

Общи принципи

1. Комисията контролира и оценява прилагането от държавите-
членки на правилата на общата политика в областта на риб
арството, като прави преглед на информацията и документите,
организира проверки, независими инспекции и одити и подпомага
координацията и сътрудничеството между тях. За тази цел Коми
сията може по собствена инициатива и със собствени средства да
започва и извършва разследвания, проверки, инспекции и одити.
Тя може да проверява по-специално: 

а) въвеждането в действие и прилагането на правилата на общата
политика в областта на рибарството от държавите-членки и
техните компетентни органи;

б) въвеждането в действие и прилагането на правилата на общата
политика в областта на рибарството във води на трета дър
жава съгласно международно споразумение с тази държава;

в) съответствието на националните административни практики и
дейности по инспекции и надзор с правилата на общата поли
тика в областта на рибарството;

г) наличието на изискваните документи и тяхното съответствие
с приложимите правила;

д) условията, при които дейностите по контрола се упражняват
от държавите-членки;

е) установяването на нарушения и свързаното с тях
производство;

ж) сътрудничеството между държавите-членки.

2. Държавите-членки сътрудничат на Комисията с цел да улес
нят изпълнението на нейните задачи. Държавите-членки гаранти
рат, че мисиите, свързани с проверки, независими инспекции и
одити, провеждани съгласно настоящия дял, няма да бъдат раз
гласявани по начин, който да навреди на мисиите, провеждани на
място. Когато длъжностни лица на Комисията срещнат трудности
при изпълнението на задълженията си, съответните държави-
членки предоставят на Комисията средства за изпълнение на ней
ните задачи и дават възможност на длъжностните лица на
Комисията да направят оценка на специфичните операции по
контрол и инспекции. 

Държавите-членки оказват на Комисията необходимото съдей
ствие за изпълнението на тези задачи. 

Член 97

Комптентност на длъжностните лица на Комисията

1. Длъжностните лица на Комисията могат да извършват про
верки и инспекции на риболовни кораби, както и в помещения на
предприятия и други организации, които извършват дейностти в
областта на общата политика в областта на рибарството, и имат
достъп до всякаква информация и документи, които са им необ
ходими за да упражняват своите правомощия, до същата степен и
при същите условия, както длъжностните лица на държавата-
членка, в която се извършва проверката или инспекцията.

2. Длъжностните лица на Комисията имат право да правят
копия от съответните досиета и да вземат необходимите проби, ако
имат разумни основания да смятат, че правилата на общата поли
тика в областта на рибарството са били нарушени. Те могат да
поискат да се установи самоличността на всяко лице, което се
намира в инспектираните помещения.
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3. Длъжностните лица на Комисията не разполагат с правомо
щия, надхвърлящи тези на националните инспектори, нито разпо
лагат с полицейски правомощия или правомощия в областта на
правоприлагането.

4. Длъжностните лица на Комисията представят писмено пъл
номощно, в което са посочени тяхната самоличност и длъжност.

5. Комисията изготвя писмени инструкции за своите
длъжностни лица, посочващи техните правомощия и целите на
тяхната мисия.

Член 98

Проверки

1. Винаги, когато бъде счетено за необходимо от страна на
Комисията, нейните длъжностни лица могат да присъстват по
време на контролни дейности, извършвани от националните кон
тролни органи. В рамките на тези мисии за проверка Комисията
установява подходящи контакти с държавите-членки, за да се
определи, при възможност, взаимно приемлива програма за
проверката.

2. Съответната държава-членка взема мерки, за да осигури
съгласието на заинтересованите организации или лица да бъдат
подложени на посочените в параграф 1 проверки.

3. Ако предвидените в рамките на първоначалната програма за
проверка операции по контрол и инспекции не могат да бъдат
проведени по фактически причини, длъжностните лица на Коми
сията, във взаимодействие и със съгласието на компетентните
органи на заинтересованата държава-членка, променят първона
чалната програма за проверка.

4. При осъществяване на морски или въздушни операции по
контрол и инспекции капитанът на кораба или на въздушното
средство носи еднолична отговорност за операциите по контрол и
инспекции. При упражняване на правомощията си той отчита над
лежно посочената в параграф 1 програма за проверка.

5. Комисията може да постигне споразумение нейните
длъжностни лица, посещаващи дадена държава-членка, да бъдат
придружени от едно или повече длъжностни лица на друга
държава-членка в качеството на наблюдатели. По искане на Коми
сията изпращащата държава-членка определя, дори и в кратък
срок при необходимост, националните длъжностни лица, избрани
за наблюдатели. Държавите-членки могат също така да съставят
списък от национални длъжностни лица, които Комисията може
да покани да присъстват на подобни операции по контрол и
инспекции. Комисията може по собствено усмотрение да кани
национални длъжностни лица от този списък или измежду онези,
които са и и 
съка на всички държави-членки.

6. Длъжностните лица на Комисията могат да решат, ако смет
нат за необходимо, да проведат мисиите за проверка, посочени в
настоящия член, без предварително уведомление.

Член  99

Независими инспекции

1. Ако съществува основание за съмнение, че при прилагането
на правилата на общата политика в областта на рибарството са въз
никнали нередности, Комисията може да провежда независими
инспекции. Тя провежда такива инспекции по нейна собствена
инициатива и в отсъствието на длъжностни лица от съответната
държава-членка.

2. Всички оператори могат да бъдат обект на независими
инспекции, ако такива бъдат счетени за необходими.

3. В рамките на независимите инспекции на територията или
във водите под суверенитета или юрисдикцията на държава-членка
се прилагат процедурните правила на тази държава-членка.

4. Ако длъжностните лица на Комисията установят тежко
нарушение на разпоредбите на настоящия регламент на терито
рията или във водите суверенитета или юрисдикцията на дадена
държава-членка, те незабавно уведомяват компетентните органи на
съответната държава-членка, които вземат всички подходящи
мерки във връзка с това нарушение.

Член  100

Одити

Комисията може да провежда одити на системите за контрол на
държавите-членки. В частност тези одити включват оценката на:

а) системата за управление на квоти и усилия;

б) системата за проверка на данни, в това число и системите за
кръстосани проверки на данните от системите за наблюдение
на корабите, данните за улова, за усилието и за предлагането
на пазара и данните, свързани с регистъра на риболовния флот
на Общността, както и проверката на лицензии и разрешения
за риболов;

в) административната организация, в това число пригодността
на наличния персонал и наличните средства, обучението на
персонала, разграничаването на функциите на всички вкл
ючени в системата за контрол органи, както и наличните
механизми за съгласуване на работата и за съвместна оценка
на резултатите на тези органи;

г) системите на работа, включително и процедурите за контрол
на определените пристанища;

д) националните програми за контролна дейност, в това число
определянето на равнище на инспекциите и тяхното
прилагане;

е) националната система за налагане на санкции, включително
пригодността на наложените санкции, продължителността на
процедурите, пропуснатите поради деянията на нарушителите
икономически изгоди, както и възпиращия характер на тази
система от санкции.
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Член 101

Доклади от проверки, независими инспекции и одити

1. Комисията информира съответните държави-членки за пред
варителните заключения от проверките и независимите инспек
ции, в еднодневен срок след провеждането им.

2. Длъжностните лица на Комисията изготвят доклад от про
верката, независимата инспекция или одита след всяка проверка,
независима инспекция или одит. Докладът се предоставя на заин
тересованата държава-членка в срок от един месец след приключ
ване на проверката, независимата инспекция или одита.
Държавите-членки имат възможност да представят своите забе
лежки по заключенията на доклада в срок от един месец.

3. Държавите-членки предприемат необходимите действия въз
основа на доклада по параграф 2.

4. Комисията публикува окончателния доклад от проверката,
независимата инспекция или одита, заедно със забележките на
заинтересованата държава-членка, в зоната с ограничен достъп на
своя официален уебсайт.

Член 102

Последващи действия във връзка с докладите от
проверки, независими инспекции или одити

1. Държавите-членки предоставят на Комисията всяка пои
скана от нея информация, която има отношение към прилагането
на настоящия регламент. При представянето на искането за инфор
мация Комисията определя разумен срок, в рамките на който да
бъде предоставена информацията.

2. Ако Комисията счете, че са възникнали нередности при при
лагането на правилата на общата политика в областта на риб
арството или че съществуващите разпоредби и методи на контрол
в някои държави-членки са неефективни, тя информира съответ
ните държави-членки, които след това провеждат администра
тивно разследване, в което могат да участват длъжностни лица на
Комисията.

3. Заинтересованите държави-членки информират Комисията
за резултатите от разследването и представят на Комисията док
лад, изготвен в рамките на три месеца, считано от искането на
Комисията. Комисията може съгласно надлежно обосновано
искане от държавата-членка да удължи този период за разумен
срок от време.

4. Ако административното разследване по параграф 2 не доведе
до отстраняване на нередностите или ако Комисията установи про
пуски в системата за контрол на държава-членка при проверките
или независимите инспекции, посочени в членове  98 и  99, или
при посочените в член  100 одити, Комисията определя план за
действие заедно с държавата-членка. Държавата-членка пред
приема всички необходими мерки за изпълнение на този план за
действие.

ДЯЛ ХI

МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА
ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО ОТ

СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА  I

Финансови мерки

Член 103

Временно спиране и прекратяване на финансовата помощ
от Общността

1. Комисията може да вземе решение за временно спиране за
период с продължителност до осемнадесет месеца на част от или
на всички плащания по финансовата помощ от Общността съгла
сно Регламент (ЕО) № 1198/2006 и член 8, буква а) от Регламент
(ЕО) № 861/2006, когато съществуват доказателства, че: 

а) ефективността на финансираните мерки е засегната или има
вероятност да бъде засегната от неспазването на правилата на
общата политика в областта на рибарството, по-специално в
областта на опазването и управлението на риболовните
ресурси, адаптирането на контрола на риболовния флот и
риболова;

б) неспазването се дължи пряко на засегнатата държава-членка,
и

в) неспазването може да доведе до сериозна заплаха за опазва
нето на живите водни ресурси или за ефективното действие на
системата на Общността за контрол и правоприлагане;

и когато Комисията въз основа на наличната информация, а когато
е уместно и след проверка на обясненията на засегнатата държава-
членка, стигне до извода, че тази държава-членка не е предприела
подходящи мерки за подобряване на ситуацията и не е в състоя
ние да го направи в близко бъдеще.

2. Ако държавата-членка не съумее да демонстрира през
периода на временното спиране, че е предприела оздравителни
действия за осигуряване на спазването и прилагане на правилата в
бъдеще, или че не съществува сериозна опасност за правилното
функциониране на системата на Общността за контрол и прила
гане в бъдеще, Комисията може да прекрати отпускането на цялата
или част от финансовата помощ от Общността, чиито плащания са
временно спряни в съответствие с параграф 1. Такова прекратяване
може да бъде предприето само след като съответното плащане е
било спряно за 12 месеца.

3. Преди да предприеме мерките, посочени в параграфи 1 и 2,
Комисията информира в писмена форма засегнатата държава-
членка за своите констатации относно нередностите в системата за
контрол на държавата-членка и за своето намерение да вземе посо
ченото в параграф  1 или 2 решение, и изисква от нея да пред
приеме коригиращи действия в рамките на период, чиято
продължителност се определя от Комисията в зависимост от
тежестта на нарушението и не може да бъде по-малка от един
месец.
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4. Ако държавата-членка не отговори на посоченото в параг
раф 3 писмено уведомление в рамките на срок, който се определя
в съответствие със същия параграф, Комисията може да вземе реше
нието, посочено в параграф  1 или 2, въз основа на наличната в
този момент информация.

5. Размерът на временно спряната или прекратена помощ е
пропорционален на характера и значимостта на несъответствията
от страна на държавата-членка с прилаганите правила за опазване,
контрол, инспекции или прилагане и със сериозността на
заплахата за опазването на живите водни ресурси или за ефектив
ното действие на системата на Общността за контрол и правоп
рилагане и отчита степента, до която е засегната или има
вероятност да бъде засегната ефективността на финансираните
мерки. Като ограничаващ фактор за този размер се отчита
относителният дял на засегнатите от несъответствията риболовни
и сродни дейности в рамките на финансираните с помощта дей
ности, посочени в параграф 1.

6. Решенията съгласно настоящия член се вземат, след като се
обърне дължимото внимание на всички свързани обстоятелства и
по начин, гарантиращ действителна икономическа връзка между
предмета на несъответствието и мярката, до която се отнася вре
менното спиране на плащанията или прекратяване на финансовата
помощ от Общността.

7. Временното спиране се отменя, ако предвидените в параг
раф 1 условия вече не са налице.

8. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

ГЛАВА II

Забрана на риболовните дейности

Член 104

Забрана на риболовните дейности поради неспазване на
целите на общата политика в областта на рибарството

1. Ако една държава-членка не изпълнява своите задължения
за прилагане на многогодишен план и ако Комисията има доказа
телства, че неизпълнението на тези задължения представлява
сериозна заплаха за опазването на съответните запаси, Комисията
може да постанови временна забрана на риболовните дейности,
засегнати от тези недостатъци, за съответната държава-членка.

2. Комисията уведомява писмено засегнатата държава-членка за
своите констатации и за съответната документация и определя на
държавата-членка срок, който не надвишава десет работни дни, за
да докаже, че съответните рибни запаси могат да бъдат експлоати
рани без опасност.

3. Посочените в параграф  1 мерки се прилагат само ако
държавата-членка не отговори на искането на Комисията в даде
ния в параграф  2 срок или ако отговорът е неудовлетворителен
или показва ясно, че необходимите мерки не са били взети.

4. Комисията вдига забраната след като държавата-членка
докаже писмено в удовлетворителна за Комисията степен, че рибо
ловните дейности могат да бъдат извършвани без опасност.

ГЛАВА III

Приспадане и прехвърляне на квоти и риболовно усилие

Член 105

Приспадане на квоти

1. Когато Комисията установи, че дадена държава-членка е пре
вишила квотите, които са и и о т п
ликата от бъдещите квоти на съответната държава-членка.

2. Когато се установи превишаване на квота, разпределено
количество или дял за запас или група от запаси, определени на
дадена държава-членка за дадена година, Комисията приспада от
годишната квота, разпределено количество или дял за следващата
или следващите години на държавата-членка, превишила ограни
чението, количества, получени чрез умножение по коефициент в
съответствие със следната таблица: 

Степен на превишаване на риболовните
квоти според разрешените разтоварвания

на суша
Коефициент

До 5 % Размер на превишението * 1,0

От 5 % до 10 % Размер на превишението * 1,1

От 10 % до 20 % Размер на превишението * 1,2

От 20 % до 40 % Размер на превишението * 1,4

От 40 % до 50 % Размер на превишението * 1,8

Степен на превишаване над 50 % Размер на превишението * 2,0

Независимо от това, при всички случаи на превишаване на разре
шените количества улов за разтоварване на брега, равно или
по-малко от 100 тона, се прилага намаление, равно на превишав
ането на улова * 1,00.

3. В допълнение към коефициентите на умножение по параг
раф 2, се прилага коефициент на умножение 1,5, ако: 

а) държава-членка е превишила нееднократно своята квота, раз
пределено количество или дял за запас или група от запаси в
рамките на предходните две години и превишаванията са
подлежали на приспадане съгласно параграф 2;

б) в наличните научно-технически и икономически препоръки,
и по-конкретно в докладите, изготвени от НТИКР, се уста
нови, че превишаването представлява сериозна заплаха за
опазването на съответните запаси; или

в) запасът е обект на многогодишен план.

4. В случай на превишаване на квота, разпределено количество
или дял от запас или група запаси, определени на държава-членка
през предходни години, след консултация със съответната
държава-членка Комисията може да приспадне квоти в съответ
ствие с посочената в член  119 процедура от бъдещите квоти на
тази държава-членка, за да отчете нивото на превишението.
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5. Ако приспадането съгласно параграфи 1 и 2 не може да бъде
извършено от превишените квота, разпределено количество или
дял за даден запас или група от запаси, тъй като държавата-членка
не притежава или не притежава в достатъчна степен квота, разпре
делено количество или дял за даден запас или група от запаси,
Комисията, след консултация със съответната държава-членка,
може да приспадне през следващата или следващите години от
квоти за други запаси или групи от запаси, предоставени на
държавата-членка в същата географска зона или в зона със същата
търговска стойност в съответствие с параграф 1.

6. Подробни правила за прилагането на настоящия член, и
по-конкретно за определянето на съответните количества, могат да
се приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 106

Приспадане на риболовно усилие

1. Когато Комисията установи, че дадена държава-членка е пре
вишила риболовното усилие, което и е отпуснато, Комисията
приспада разликата от бъдещото риболовно усилие за съответната
държава-членка.

2. Когато е превишено предоставеното на държава-членка
риболовно усилие в географска зона или риболовен район, Коми
сията приспада през следващата или следващите години от
риболовното усилие на тази държава-членка за съответната гео
графска зона или риболовен район, като умножава по коефициент
в съответствие със следната таблица: 

Степен на превишаване на допустимото
риболовно усилие Коефициент

До 5 % Размер на превишението* 1,0

От 5 % до 10 % Размер на превишението* 1,1

От 10 % до 20 % Размер на превишението* 1,2

От 20 % до 40 % Размер на превишението* 1,4

От 40 % до 50 % Размер на превишението* 1,8

Степен на превишаване над 50 % Размер на превишението* 2,0

3. Ако приспадането съгласно параграф  2 не може да бъде
извършено от превишеното максимално допустимо риболовно
усилие, тъй като държавата-членка не притежава или не прите
жава в достатъчна степен максимално допустимо риболовно уси
лие, Комисията може да приспадне през следващата или
следващите години от риболовното усилие, определено за
държавата-членка в същата географска зона в съответствие с
параграф 2.

4. Подробни правила за прилагането на настоящия параграф, и
по-конкретно за определянето на съответното риболовно усилие,
могат да се приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 107

Намаляване на квоти поради неспазване на правилата на
общата политика в областта на рибарството

1. Ако съществуват доказателства, че от страна на държава-
членка не са спазени правила за запаси, които са обект на много
годишни планове, и че това може да доведе до сериозна заплаха за
опазването на тези запаси, Комисията може да приспадне през
следващата или следващите години от годишните квоти, разпреде
лени количества или дялове от даден запас или група от запаси за
тази държава-членка, като прилага принципа на пропорционал
ност и взема предвид вредите, причинени на тези запаси.

2. Комисията уведомява писмено засегнатата държава-членка за
своите констатации и поставя на държавата-членка срок, не над
вишаващ 15 работни дни, да докаже, че съответните рибни запаси
могат да бъдат експлоатирани без опасност.

3. Посочените в параграф  1 мерки се прилагат само ако
държавата-членка не отговори на искането на Комисията в даде
ния в параграф  2 срок или ако отговорът е неудовлетворителен
или показва ясно, че необходимите мерки не са били взети.

4. Подробни правила за прилагането на настоящия член, и
по-конкретно за определянето на съответните количества, се прие
мат в съответствие с процедурата по член 119.

ГЛАВА IV

Извънредни мерки

Член 108

Извънредни мерки

1. Ако са налице доказателства, включително и получени въз
основа на направени от Комисията извадки, че риболовни дейно
сти и/или мерки, предприети от държава-членка или държави-
членки, противоречат на мерките за опазване и управление, приети
в рамките на многогодишни планове, или представляват заплаха за
морската екосистема, което изисква незабавни действия, Коми
сията може при обосновано искане на държава-членка или по соб
ствена инициатива да вземе решение за прилагане на извънредни
мерки със срок на действие не повече от шест месеца. Комисията
може да вземе ново решение за удължаване на извънредните мерки
за срок от не повече от шест месеца.

2. Посочените в параграф  1 извънредни мерки са пропорцио
нални на заплахата и могат да включват между другото: 

а) преустановяване на риболовни дейности на кораби, плаващи
под знамето на засегнатите държави-членки;

б) забрана на риболовни дейности;
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в) забрана за оператори от Общността, които приемат разтовар
ване, поставяне в клетки за угояване или отглеждане, или
трансбордиране на риба и продукти от риболов, уловени от
кораби, плаващи под знамето на съответните държави-членки;

г) забрана за предлагане на пазара или използване за търговски
цели на риба и продукти от риболов, уловени от кораби, пла
ващи под знамето на съответните държави-членки;

д) забрана за доставяне на жива риба за отглеждане в рибни
ферми във водите под юрисдикцията на съответните
държави-членки;

е) забрана за приемане на жива риба, уловена от кораби, пла
ващи под знамето на съответните държави-членки, за отглеж
дане в рибни ферми във водите под юрисдикцията на другите
държави-членки;

ж) забрана за риболовни кораби, плаващи под знамето на съот
ветните държави-членки, да извършват риболов във води под
юрисдикцията на други държави-членки;

з) подходящи промени на риболовните данни, представени от
държавите-членки.

3. Държавата-членка уведомява едновременно Комисията и
съответните държави-членки за искането си по параграф  1. Дру
гите държави-членки могат да представят на Комисията писмените
си забележки в срок от пет работни дни, считано от датата на
получаване на искането. Комисията се произнася по това искане в
срок от 15 работни дни, считано от датата на получаване на
искането.

4. Извънредните мерки произвеждат действие незабавно. Те се
съобщават на засегнатите държави-членки и се публикуват в Офи
циален вестник на Европейския съюз.

5. Заинтересованите държави-членки могат да сезират Съвета за
решението на Комисията в срок от 15 работни дни, считано от
датата на получаване на уведомлението.

6. Съветът, който гласува с квалифицирано мнозинство, може
да вземе различно решение в срок до един месец от датата, на
която е сезиран.

ДЯЛ ХII

ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА I

Анализ и одит на данни

Член 109

Общи принципи при анализ на данни

1. Не по-късно от 31  декември 2013  г. държавите-членки
изграждат компютризирана база данни за валидиране на данните,
записани в съответствие с настоящия регламент, както и система за
валидиране.

2. Държавите-членки правят необходимото за това всички
данни, записани съгласно настоящия регламент, да бъдат точни,
пълни ипредадени в сроковете, определени в рамките на общата
политика в областта на рибарството. По-конкретно: 

а) държавите-членки извършват кръстосани проверки и анализи
и проверяват следните данни чрез автоматизирани
компютърни алгоритми и механизми:

i) данни от системата за наблюдение на корабите;

ii) данни за риболовните дейности, по-конкретно риболов
ния дневник, декларацията за разтоварване, деклара
цията за трансбордиране и предварителното
уведомление;

iii) данни от декларации за приемане, документи за транс
порт и документи за продажба;

iv) данни от лицензии и разрешения за риболов;

v) данни от доклади от инспекции;

vi) данни относно мощността на двигателя;

б) където е уместно, на кръстосани проверки, анализи и про
верки подлежат и следните данни:

i) данни от системата за откриване на кораби;

ii) данни от наблюдения;

iii) данни, свързани с международни споразумения в
областта на рибарството;

iv) данни за влизане във и излизане от риболовни зони, мор
ски зони, в които се прилагат специални правила за
достъп до водите и ресурсите, регулаторни зони на регио
нални организации за управление на рибарството и
подобни организации, и води на трета държава;

v) данни от системата за автоматично разпознаване.

3. Системата за валидиране трябва да дава възможност за неза
бавно откриване на несъответствия, грешки и липсваща информа
ция в данните.

4. Държавите-членки гарантират, че базата данни показва ясно
всякакви несъответствия, открити от системата за валидиране на
данните. Базата данни също така отбелязва всички коригирани
данни и посочва причината за корекцията.

5. При установяване на несъответствие в данните съответната
държава-членка извършва необходимото разследване и ако
съществува подозрение, че е извършено нарушение, предприема
необходимите действия.

6. Държавите-членки гарантират, че в базата данни са посочени
ясно датите на получаване, въвеждане и валидиране на данните,
както и датите на предприемане на мерките при установени
несъответствия.
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7. Ако посочените в параграф 2 данни не се изпращат по елек
тронен път, държавите-членки вземат мерки те да бъдат въведени
ръчно в базата данни без забавяне.

8. Държавите-членки изготвят национален план за прилагането
на системата за валидиране, обхващаща данните, изброени в параг
раф  2, букви  а) и  б), и предприемането на мерките във връзка с
несъответствията. Планът дава възможност на държавите-членки
въз основа на управлението на риска да установят приоритети за
валидирането и кръстосаната проверка и предприемането на мерки
във връзка с несъответствията. Планът се представя на Комисията
за одобрение до 31 декември 2011 г. Комисията одобрява плано
вете до 1 юли 2012 г., след като е дала на държавите-членки въз
можност да нанесат корекции. Измененията на плана се представят
всяка година на Комисията за одобрение.

9. Ако в резултат на собствено разследване Комисията установи
несъответствия в данните, въведени в базата данни на държавата-
членка, и след като е представила документация и се е консулти
рала с държавата-членка, тя може да изиска от държавата-членка
да разследва причината за несъответствието и при необходимост да
коригира данните.

10. Посочените в настоящия регламент бази данни, създадени
от държавите-членки, и събраните от тях данни се смятат за автен
тични при условията, установени съгласно националното
законодателство.

Член 110

Достъп до данни

1. Държавите-членки осигуряват на Комисията или на опреде
ления от нея орган достъп от разстояние до всички данни по
член  115, по всяко време и без да е необходимо предварително
уведомление. Освен това на Комисията се осигурява възможност да
прехвърля ръчно и автоматично в собствените си системи такива
данни за всякакъв период от време и за всякакъв брой риболовни
кораби.

2. Държавите-членки предоставят достъп на длъжностните
лица на Комисията въз основа на електронни сертификати, изда
дени от Комисията или определения от нея орган. 

Достъпът се предоставя в посочената в член 115 зона с ограничен
достъп на уебсайта на съответната държава-членка. 

3. Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в параграфи 1
и  2, до 30  юни 2012  г. държавите-членки могат да изпълняват
заедно с Комисията или с определения от нея орган пилотни про
екти, свързани с достъпа от разстояние в реално време до данните
на държавите-членки, отнасящи се до възможностите за риболов,
които са вписани и валидирани съгласно настоящия регламент.
Когато и Комисията, и съответната държава-членка са удовлетво
рени от резултатите на пилотния проект и при условие че достъпът
от разстояние функционира съгласно договореното, въпросната
държава-членка вече няма да бъде задължена да докладва за рибо
ловните си възможности по начина, описан в член 33, параграфи 2
и 8. Форматът и процедурите във връзка с достъпа до данни се раз
глеждат и изпитват. До 1  януари 2012  г. държавите-членки уве
домяват Комисията дали планират да осъществят пилотни
проекти. Считано от 1  януари 2013  г. Съветът може да вземе
решение за друг начин и други интервали на изпращане на дан
ните от държавите-членки на Комисията.

Член 111

Обмен на данни

1. Всяка държава-членка на знамето осигурява пряк електро
нен обмен на съответна информация с други държави-членки и
когато е уместно — с Комисията или с определения от нея орган,
и по-специално: 

а) данни от системата за наблюдение на корабите, когато нейни
кораби се намират във води на друга държава-членка

б) информация от риболовните дневници, когато нейни кораби
извършват риболов във води на друга държава-членка

в) декларации за разтоварване и за трансбордиране, когато тези
операции се осъществяват в пристанища на друга
държава-членка

г) предварителното уведомление, когато корабът се е насочил
към пристанище на друга държава-членка.

2. Всяка крайбрежна държава-членка осигурява пряк електро
нен обмен на съответна информация с други държави-членки и
когато е уместно — с Комисията или с определения от нея орган,
по-специално чрез изпращане на: 

а) информация от документите за продажба — на държавата-
членка на знамето, когато първата продажба е извършена от
риболовен кораб на друга държава-членка;

б) информация от декларациите за приемане, когато рибата е
складирана в друга държава-членка, различна от държавата-
членка на знамето или държавата-членка на разтоварването;

в) информация от документите за продажба и от декларациите
за приемане — на държавата-членка, където е извършено
разтоварването.

3. Подробни правила за прилагането на настоящата глава, и
по-специално за проверка на качеството, спазването на сроковете
за предоставянето на данни, кръстосаните проверки, анализите и
проверката на данните, както и за установяването на стандартен
формат за прехвърлянето и обмена на данните, се приемат в съот
ветствие с процедурата, посочена в член 119.

ГЛАВА II

Поверителност на данните

Член 112

Защита на личните данни

1. Настоящият регламент не променя и по никакъв начин не
засяга степента на защита на лицата във връзка с обработката на
лични данни съгласно разпоредбите на общностното и национал
ното законодателство, като по-специално не променя нито задъл
женията на държавите-членки, свързани с обработката от тяхна
страна на лични данни съгласно Директива 95/46/ЕО, нито задъл
женията на институциите и органите на Общността, свързани с
обработката от тяхна страна на лични данни съгласно Регламент
(ЕО) № 45/2001 при изпълнение на задълженията им.
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2. Правата на лицата във връзка с техните регистрационни
данни, обработвани в националните системи, се упражняват в
съответствие със законодателството на държавата-членка, която
съхранява личните им данни, и по-специално с разпоредбите за
прилагане на Директива 95/46/ЕО, а по отношение на регистра
ционните им данни, обработвани от системите на Общността, се
упражняват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 113

Поверителност на служебната и търговската тайна

1. Държавите-членки и Комисията предприемат всички необ
ходими стъпки, за да гарантират, че данните, събирани и получа
вани в рамките на настоящия регламент, се третират в съответствие
с приложимите правила за служебна и търговска тайна.

2. Данните, обменяни между държавите-членки и Комисията,
не се предават на лица, различни от лицата в институциите на
държавите-членки или на Общността, чиито функции изискват да
имат такъв достъп, освен ако държавите-членки, предаващи дан
ните, са дали своето изрично съгласие.

3. Данните, посочени в параграф 1, не се използват за цели, раз
лични от предвидените в настоящия регламент, освен ако орга
ните, предоставящи данните, са дали своето изрично съгласие за
използване на данните за други цели и при условие че разпоред
бите, действащи в държавата-членка на органа, получаващ дан
ните, не забраняват такова използване.

4. Данните, предадени в рамките на настоящия регламент на
лица, работещи за компетентните органи, съдилища, други пуб
лични институции и Комисията или определения от нея орган,
чието разкриване би било в противоречие със: 

а) опазването на правото на личен живот и неприкосновеността
на личността в съответствие със законодателството на Общ
ността относно защитата на личните данни;

б) търговските интереси на физическо или юридическото лице,
включително интелектуалната собственост;

в) съдебни производства и правни становища; или

г) обхвата на инспекции или разследвания,

са обект на приложимите правила относно поверителността.
Информация може да се разкрива винаги когато това е необходимо
за прекратяването или забраната на нарушения на правилата на
общата политика в областта на рибарството.

5. Посочените в параграф 1 данни се ползват от същата защита
като предвидената за подобни данни според националното зако
нодателство на получаващата държава-членка и според съответ
ните разпоредби, приложими за институции на Общността.

6. Настоящият член не се тълкува като препятствие за използ
ването на данните, получени съгласно настоящия регламент в рам
ките на правните действия или производства, предприети в отговор
на неспазване на правилата на общата политика в областта на

рибарството. Компетентните органи на държавата-членка, преда
ваща данните, се информират за всички случаи, в които посоче
ните данни са били използвани за тези цели.

7. Настоящият член не засяга задълженията, произтичащи от
международните конвенции за взаимопомощ по наказателно
правни въпроси.

ГЛАВА III

Официални уебсайтове

Член 114

Официални уебсайтове

1. За целите на настоящия регламент всяка държава-членка
изготвя преди 1  януари 2012  г. най-малко един официален уеб
сайт, достъпен чрез интернет и предлагащ данните, изброени в
членове  115 и  116. Държавите-членки съобщават на Комисията
интернет адреса на своя официален уебсайт. Комисията може да
разработи общи стандарти и процедури, за да осигури прозрачна
комуникация между държавите-членки, както и между
държавите-членки, Агенцията на Общността за контрол на риб
арството и Комисията, в това число и редовното изпращане на
извадки от записите на риболовни дейности във връзка с възмож
ностите за риболов.

2. Всеки уебсайт на държава-членка се състои от зона със сво
боден достъп и зона с ограничен достъп. На своя уебсайт всяка
държава-членка въвежда, поддържа и актуализира необходимите
за осъществяване на контрол данни съгласно настоящия регламент.

Член  115

Зона със свободен достъп на уебсайта

В зоната със свободен достъп на техния уебсайт държавите-членки
публикуват незабавно или осигуряват пряка връзка за достъп до:

а) имената и адресите на компетентните органи, отговарящи за
издаването на лицензии за риболов и разрешителни за рибо
лов, посочени в член 7;

б) списъка на определените за трансбордиране пристанища,
посочващ тяхното работно време, както е указано в член 20;

в) един месец след влизане в сила на многогодишен план и след
одобрение от страна на Комисията — списъка на определе
ните пристанища, като указва тяхното работно време, както е
посочено в член 43, и в срок от 30 дни след това публикува
съответните условия за записване и докладване на количест
вата от видовете съгласно многогодишния план за всяко
разтоварване;

г) решението за забрана с незабавен ефект, определящо ясно гео
графските координати на съответните риболовни райони,
продължителността на забраната и условията, управляващи
риболова в тази зона за срока на забраната, както е посочено
в член 53, параграф 2.
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д) подробна информация за контактната точка за целите на пре
даване и изпращане на риболовни дневници, предварителни
уведомления, декларации за трансбордиране, декларации за
разтоварване, документи за продажба, декларации за прие
мане и документи за транспорт, както е посочено в чле
нове 14, 17, 20, 23, 62, 66 и 68;

е) карта с координатите на зоната, в която е въведена временна
забрана с незабавен ефект, както е посочено в член  54, и
информация за времетраенето на забраната и условията за
риболовни дейности в посочената зона за срока на забраната;

ж) решението за въвеждане на забрана за риболов по силата на
член 35 и всички необходими подробности.

Член 116

Зона с ограничен достъп на уебсайта

1. В зоната с ограничен достъп на уебсайта всяка държава-
членка въвежда, поддържа и актуализира достъпа до следните спи
съци и бази данни: 

а) списъците на служители, отговарящи за инспекции, както е
посочено в член 74;

б) електронната база данни за работа с доклади от инспекции и
надзор, изготвени от длъжностни лица, както е посочено в
член 78;

в) компютърните записи на системата за наблюдение на кора
бите, направени от нейния център за наблюдение на рибо
лова, както е посочено в член 9;

г) електронната база данни, съдържаща списък на всички лицен
зии за риболов и разрешения за риболов, издадени и управ
лявани съгласно настоящия регламент, с ясно посочени
условия и информация за всички случаи на временно и окон
чателно отнемане;

д) начина за измерване на непрекъснатия период от 24 часа,
посочен в член 26, параграф 6;

е) електронната база данни, съдържаща всички имащи отноше
ние данни за възможностите за риболов, както е посочено в
член 33;

ж) национални програми за контролна дейност, както е посо
чено в параграф 46;

з) електронната база данни за проверка на изчерпателността и
качеството на събраните данни, както е посочено в член 109.

2. Всяка държава-членка гарантира: 

а) достъпа от разстояние на Комисията или на определения от
нея орган до всички данни, посочени в настоящия член, чрез
сигурна 24-часова интернет връзка седем дни в седмицата;

б) прекия обмен на съответна информация по електронен път с
други държави-членки и с Комисията или с определения от
нея орган.

3. Държавата-членка предоставя достъп на длъжностни лица
на Комисията въз основа на електронни сертификати, издадени от
Комисията или от определения от нея орган.

4. Данните в зоните с ограничен достъп на уебсайтовете са
достъпни само за специални потребители, които са упълномощени
за целта от съответните държави-членки или от Комисията или
определения от нея орган. Данните, до които тези лица имат
достъп, се ограничават до необходимите им за изпълнение на тех
ните задължения и извършване на дейности за осигуряване на
съответствие с общата политика в областта на рибарството и
поради това са подчинени на правилата, регулиращи поверител
ността на използване на такива данни.

5. Данните в зоните с ограничен достъп на уебсайтовете се
съхраняват само за периода от време, необходим за постигане на
целите на настоящия регламент, но винаги най-малко за три кален
дарни години, отчетени от годината, следваща годината на впис
ване на данните. Личните данни, които трябва да се обменят в
съответствие с настоящия регламент за исторически, статистиче
ски или научни цели, се обменят само в анонимен вид или, ако
това не е възможно, само при кодиране на самоличността на
субектите на данни.

6. Подробни правила за прилагането на настоящата глава се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

ДЯЛ ХIII

ПРИЛАГАНЕ

Член 117

Административно сътрудничество

1. Органите, отговарящи за прилагането на настоящия регла
мент в държавите-членки, сътрудничат помежду си, с компетен
тните органи на трети държави, с Комисията и с определения от
нея орган, за да осигурят спазването на настоящия регламент.

2. За посочените в параграф 1 цели се създава система за взаи
мопомощ, която включва правила за обмен на информация по
предварителна заявка или спонтанно.

3. Държавата-членка, в която са извършени риболовните дей
ности, изпраща на Комисията по нейно искане и по електронен
път съответната информация едновременно с изпращането и до
държавата-членка на знамето на риболовния кораб.

4. Подробни правила за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 118

Задължения за докладване

1. На всеки пет години държавите-членки представят на Коми
сията доклад за прилагането на настоящия регламент.

2. Въз основа на представените от държавите-членки доклади
и на собствени наблюдения, Комисията изготвя на всеки пет
години доклад, който предоставя на Европейския парламент и на
Съвета.
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3. Комисията прави оценка на въздействието на настоящия рег
ламент върху общата политика в областта на рибарството пет
години след влизането в сила на настоящия регламент.

4. Държавите-членки изпращат до Комисията доклад, посоч
ващ правилата, използвани при изготвянето на доклади по основ
ните данни.

5. Подробни правила относно съдържанието и формата на док
ладите на държавите-членки за прилагането на настоящия член се
приемат в съответствие с процедурата по член 119.

Член 119

Процедура на комитети

1. Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно
член 30 от Регламент (ЕС) № 2371/2002.

2. При позоваване на настоящия член се прилагат членове  4
и 7 от Решение 1999/468/ЕО. 

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО,
се определя на един месец. 

ДЯЛ XIV

ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЯНА

Член 120

Изменения на Регламент (ЕО) № 768/2005

Регламент (ЕО) № 768/2005 се изменя, както следва:

1. В член 3 се добавя следната буква:

„и) да подпомага еднаквото прилагане на системата за конт
рол на общата политика в областта на рибарството, като
включва по-специално:

— организация на оперативната координация на дей
ностите по контрол на държавите-членки за прила
гането на специфични програми по контрол и
инспекция, програми за контрол, свързани с неза
конен, недеклариран и нелрегулиран (ННН) риболов
и международни програми по контрол и инспекция;

— инспекции, необходими за изпълнението на зада
чите на Агенцията в съответствие с член 17а.“

2. В член 5

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Оперативната координация от страна на Аген
цията обхваща контрола на дейностите в рамките на
общата политика в областта на рибарството.“;

б) добавя се следният параграф:

„3. За целите на разширената оперативна координа
ция между държавите-членки Агенцията може да
разработи заедно със съответните държави-членки опе
ративни планове и да координира тяхното прилагане.“;

3. Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Подпомагане на Комисията и на държавите-членки

Агенцията сътрудничи на Комисията и на държавите-членки,
за да осигури във висока степен единно и ефективно изпълне
ние на техните задължения по общата политика в областта на
рибарството, включително и борбата с ННН риболов и тех
ните отношения с трети държави. Агенцията по-специално:

а) разработва и развива основна програма за обучение на
инструкторите от инспекторатите по рибарство на
държавите-членки и осигурява допълнителни курсове на
обучение и семинари за тези длъжностни лица и други
членове на персонала, които извършват дейности по
контрол и провеждане на испекции;

б) разработва и развива основна програма за обучение на
инспекторите на Общността преди първата им задача и
осигурява редовно актуализирано допълнително обуче
ние и семинари за тези длъжностни лица;

в) по искане на държавите-членки организира съвместното
набавяне на стоки и услуги, имащи отношение към дей
ностите по контрол и инспекция, извършвани от
държавите-членки, както и подготовката и координа
цията на изпълнението на съвместни пилотни проекти от
държавите-членки;

г) разработва съвместни оперативни процедури във връзка
със съвместните дейности по осъществяване на контрол и
инспекция, предприети от две или повече
държави-членки;

д) разработва критерии за обмена на средства за контрол и
инспекция между държавите-членки и между
държавите-членки и трети държави, както и за осигуря
ването на такива средства от държавите-членки.

е) извършва анализи на риска въз основа на данните за
улова, разтоварването и риболовното усилие, както и
анализ на риска от недокладвани разтоварвания на суша,
като наред с други дейности сравнява данните за улова и
вноса с данните за износа и националната консумация;

ж) разработва по искане на Комисията или държава-членка
обща методика и процедури за инспекции;

з) подпомага държавите-членки, по тяхно искане, при
изпълнението на задълженията им, както и на задълже
нията на Общността и останалите им международни
задължения, включително и борбата с ННН риболов, и
на задълженията, поети в рамките на регионални орга
низации за управление на рибарството;
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и) насърчава и координира разработването на единни мето
дики за управление на риска в области от нейната
компетентност;

й) координира и насърчава сътрудничеството между
държавите-членки и общите стандарти за разработка на
планове за статистически извадки, определени в Регла
мент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г.
за създаване на система за контрол на Общността за
гарантиране на спазването на правилата на общата поли
тика в областта на рибарството .

(*) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.“.

4. Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Изпълнение на задълженията на Общността по
отношение на контрола и инспекцията

1. Агенцията, по искане на Комисията, координира дей
ностите на държавите-членки по осъществяване на контрол и
инспекция въз основа на международните програми за конт
рол и инспекция, като изготвя съвместни планове за
разполагане.

2. Агенцията може да придобива, да отдава под наем или
да наема оборудването, необходимо за изпълнение на съвмест
ните планове за разполагане, посочени в параграф 1.“.

5. Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Изпълнение на специфични програми за контрол и
инспекция

1. Агенцията координира изпълнението на специфичните
програми за контрол и инспекция, разработени в съответствие
с член  95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, чрез съвместни
планове за разполагане.

2. Агенцията може да придобива, да отдава под наем или
да наема оборудването, необходимо за изпълнение на съвмест
ните планове за разполагане, посочени в параграф 1.“.

6. След глава III се вмъква следната глава:

„ГЛАВА IIIа

КОМПЕТЕНТНОСТ НА АГЕНЦИЯТА

Член 17а

Назначаване на длъжностни лица на Агенцията за
инспектори на Общността

Длъжностни лица на Агенцията могат в международни води
да бъдат назначавани за инспектори на Общността в съответ
ствие с член 79 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 17б

Мерки, предприемани от Агенцията

Когато е подходящо, Агенцията:

а) издава наръчници за хармонизираните стандарти за
инспекции;

б) разработва ръководства, отразяващи най-добрите прак
тики в сферата на контрола на общата политика в
областта на рибарството, в това число и ръководства за
обучение на служители по контрола, и ги актуализира
редовно;

в) предоставя на Комисията и необходимата техническа и
административна подкрепа за изпълнението на нейните
задачи.

Член  17в

Сътрудничество

1. Държавите-членки и Комисията сътрудничат и оказват
необходимата подкрепа на Агенцията за изпълнение на ней
ната мисия.

2. Предвид различните правни системи в отделните дър
жави членки Агенцията подпомага сътрудничеството между
държавите-членки и между тях и Комисията при разработката
на хармонизирани стандарти за контрол в съответствие със
законодателството на Общността и с оглед на най-добрите
практики в държавите-членки и на международните
стандарти.

Член  17г

Група за спешни действия

1. Ако Комисията по собствена инициатива или по искане
на най-малко две държави-членки установи ситуация, криеща
сериозен пряк, непряк или потенциален риск за общата поли
тика в областта на рибарството, и този риск не може да бъде
предотвратен, премахнат или намален чрез наличните сред
ства и не може да бъде управляван по подходящ начин, Аген
цията трябва да бъде информирана незабавно.

2. В отговор на подобно уведомление от страна на Коми
сията или по собствена инициатива Агенцията сформира неза
бавно група за спешни действия и информира Комисията за
това.

Член 17д

Задачи на групата за спешни действия

1. Групата за спешни действия, сформирана от агенцията,
отговаря за събирането и оценката на цялата съответна инфор
мация и за установяването на съществуващите възможности за
най-ефективно и бързо предотвратяване, отстраняване или
намаляване на риска за общата политика в областта на
рибарството.
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2. Групата за спешни действия може да иска съдействие от
всеки публичноправен или частноправен субект, чийто
експертен потенциал счита за необходим за даването на ефек
тивен отговор на извънредната ситуация.

3. Агенцията осъществява необходимата координация за
даване на адекватен и своевременен отговор на възникналата
извънредна ситуация.

4. Ако е уместно, групата за спешни действия информира
обществеността за съответните рискове и за предприетите
мерки.

Член 17е

Многогодишна работна програма

1. Многогодишната работна програма на агенцията опре
деля нейните общи цели, мандат, задачи, показатели за напре
дък и приоритети за всяка дейност на агенцията за срок от пет
години. Тя включва представяне на плана за политика
относно персонала и прогноза на бюджетните кредити, необ
ходими за постигане на целите за този 5-годишен срок.

2. Многогодишната работна програма се представя съгла
сно системата за основано на дейностите управление и
разработената от Комисията методика. Тя се приема от адми
нистративния съвет.

3. Работната програма, посочена в член  23, параграф  2,
буква в), се основава на многогодишната работна програма. Тя
ясно посочва допълненията, промените или заличаванията в
сравнение с програмата за предходната година, както и напре
дъка при постигането на общите цели и приоритети на много
годишната работна програма.

Член 17ж

Сътрудничество в областта на морското дело

Агенцията дава своя принос за прилагането на интегрираната
морска политика на ЕС и по-специално за сключването на
административни спогодби с други органи по въпроси от
обхвата на настоящия регламент след одобрение от админист
ративния съвет. Изпълнителният директор информира Коми
сията и държавите-членки за това в ранния етап на тези
преговори.

Член 17з

Подробни правила

Подробни правила за прилагане на настоящата глава се прие
мат в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параг
раф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Тези правила могат да обхващат по-специално изработването
на планове в отговор на спешни ситуации, създаването на
група за спешни действия и практическите процедури, които
да се приложат.“

Член 121

Изменения на други регламенти

1. В Регламент (ЕО) № 847/96 член 5 се заличава.

2. Регламент (ЕО) № 2371/2002 се изменя, както следва: 

а) член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Система за контрол и правоприлагане на Общността

Достъпът до водите и ресурсите и осъществяването на дейно
сти, както е определено в член  1, се контролират и се съоб
разяват с правилата на общата политика в областта на
рибарството. За тази цел се изгражда система на Общността за
контрол, инспекции и прилагане на правилата на общата
политика в областта на рибарството.“;

б) членове 22—28 се заличават.

3. В Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 г.
относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията
на северна мерлуза

(1)  ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1.

 (1) членове 7, 8, 10, 11, 12 и 13 се заличат.

4. В Регламент (ЕО) №  2115/2005 на Съвета oт 20  декември
2005  г. за установяване на план за възстановяването на черната
писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната
част на Атлантическия океан

(2)  ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 3.

 (2), член 7 се заличава.

5. В Регламент (ЕО) №  2166/2005 на Съвета oт 20  декември
2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите
от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния ибери
йски полуостров

(3)  ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5.

 (3) глава IV се заличава.

6. В Регламент (ЕО) №  388/2006 на Съвета oт 23  февруари
2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоа
тация на запаса от морски език в Бискайския залив

(4)  ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1.

 (4) глава IV се
заличава.

7. В Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за
съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на
запаса от морски език в Западния Ламанш

(5)  ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7.

 (5) глава IV се заличава.

8. В Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г.
за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности,
експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море

(6)  ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1.

 (6) 
глава IV се заличава.
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9. В Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 
2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в 
Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоати
рат тези запаси

(1)  ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1.

 (1) член 10, параграфи 3 и 4, член 11, параграфи 2 
и  3, членове  12, 13, 15, член  18, параграфи 2 и  3, членове  19 
и 20, член 22, втора алинея, членове 23, 24 и 25 се заличават.

10. В Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 
2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, 
намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по 
експлоатация на този запас

(2)  ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6.

 (2) членове 5 и 6 се заличават.

11. В Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 
2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атланти
ческа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези 
запаси

(3)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

 (3) членове 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 и 29 се 
заличават.

Член 122

Отмяна

1. Регламент (ЕИО) № 2847/93 се отменя с изключение на чле
нове  6, 8 и  11, които се отменят считано от датата на влизане в 
сила на правилата за прилагане на членове 14, 21 и 23 от настоя
щия регламент, и на член  5, член  9, параграф  5, членове  13, 21 
и 34, които се отменят, считано от 1 януари 2011 г.

2. Регламенти (ЕО) № 1627/94 се отменя, считано от датата на 
влизане в сила на правилата за прилагане на член 7 от настоящия 
регламент.

3. Регламент (ЕО) №  1966/2006 се отменя, считано от
1 януари 2011 г.

Член 123

Позоваване

Позоваването на отменените регламенти и на разпоредбите, зали
чени в съответствие с член  121 се считат за позовавания на нас
тоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието 
в приложение II.

ДЯЛ ХV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 124

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага считано от 1 януари 2010 г.

При все това,

а) член 33, параграфи 6 и 9, членове 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 
68, 73, 78 и  84, член  90, параграфи 2, 3 и  4, членове  93 
и 117 и член 121, параграфи 3—11 се прилагат считано от
1 януари 2011 г.;

б) членове 6, 7, 14, 21 и 23 се прилагат от датата на влизане в 
сила на правилата за прилагането им;

в) член 92 се прилага шест месеца след влизането в сила на пра
вилата за прилагането му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2009 година.

За Съвета
Председател

E. ERLANDSSON
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

КОНКРЕТНИ РЕФЕРЕНТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИНСПЕКЦИЯ ЗА МНОГОГОДИШНИ ПЛАНОВЕ

Цел

1. Всяка държава-членка определя конкретни референтни показатели за инспекция в съответствие с настоящото приложение. 

Стратегия

2. Инспекциите и надзорът на риболовната дейност са насочени главно към риболовни кораби, за които се предполага, че 
осъществяват риболов на видове, които са обект на многогодишен план. Провеждането на случайни инспекции на тран
спортирането и търговията с видове, обект на многогодишен план, служи като допълнителен механизъм за кръстосана 
проверка на ефективността на инспекцията и наблюдението. 

Приоритети

3. На различните видове риболовни съоръжения се придава различен приоритет в зависимост от степента, в която флотът е 
засегнат от ограниченията на възможностите за риболов. Поради тази причина всяка държава членка установява кон
кретните си приоритети. 

Целеви референтни показатели

4. Не по-късно от един месец след датата на влизане в сила на регламент, установяващ многогодишен план, държавите-
членки изпълняват своите графици за провеждане на инспекции, като отчитат изложените по-долу цели. 

Държавите-членки определят и описват стратегията за определяне на статистически извадки, която ще се прилага. 

По искане на Комисията държавата-членка и предоставя достъп до прилагания план за статистически извадки. 

а) Ниво на инспекция в пристанищата

По правило точността, която трябва да се достигне, следва да е поне равностойна на тази, която би била получена 
чрез използване на метода на простата случайна извадка, като инспекциите обхващат 20 % от общото тегло на раз
товарения в дадена държава членка вид, обект на многогодишен план.

б) Ниво на инспекция на пускането на пазара

Инспекция на 5 % от количествата от вида, предмет на многогодишен план, предлагани за продажба на търг.

в) Ниво на инспекция в открито море

Гъвкав референтен показател: определя се след подробен анализ на риболовната дейност във всяка зона. Референ
тните показатели за инспекции в открито море указват броя на дните за патрулиране в зоните на управление, с въз
можност за въвеждане на отделен показател за дните за патрулиране в конкретни зони.

г) Ниво на надзор от въздуха

Гъвкав референтен показател: определя се след подробен анализ на извършваната във всяка зона риболовна дейност, 
като се вземат предвид наличните ресурси, с които разполага държавата-членка.

74/343LзюъсяиксйепорвЕанкинтсевнелаицифОGB.г9002.21.22

`



Официален вестник на Европейския съюз 22.12.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 2847/93 Настоящият регламент

Член 1, параграф 1 Членове 1 и 2

Член 1, параграф 2 Член 5, параграф 3

Член 1, параграф 3 Член 2

Член 2 Член 5

Член 3 Член 9

Член 4, параграф 1 Член 5

Член 4, параграф 2 Член 75

Член 5, букви а) и б) Член 74

Член 5, буква в) Член 8

Член 6 Членове 14, 15 и 16

Член 7 Членове 17 и 18

Член 8 Членове 23, 24 и 25

Член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 и 9 Членове 62, 63, 64, 65 и 68

Член 9, параграфи 4б и 5 Членове 66 и 67

Член 11 Членове 20, 21 и 22

Член 13 Член 68

Член 14 Член 59

Член 15, параграф 1, 2 и 4 Членове 33 и 34

Член 15, параграф 3 Член 36

Член 16 Член 117

Член 17 Член 5

Член 19 Членове 112 и 113

Дял IIА Дял IV, глава I, раздел 2

Член 20, параграф 1 Член 47

Член 20, параграф 2 Член 49

Член 21, параграф 1 Член 33

Член 21, параграф 2 Член 35

Член 21, параграф 3 Член 36

Член 21, параграф 4 Член 37

Член 21а Член 35

Член 21б Член 34

Член 21в Член 36

Член 23 Член 105

Дял V Дял IV, глава II и член 109

Член 28, параграф 1 Член 56

Член 28, параграф 2 Членове 57 и 70

Член 28, параграф 2а Член 56

Член 29 Членове 96, 97, 98 и 99

Член 30 Член 102

Член 31, параграфи 1 и 2 Членове 89 и 90

Член 31, параграф 4 Член 86
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Член 32, параграф 1 Член 85

Член 32, параграф 2 Член 88

Член 33 Член 86

Член 34 Член 117

Член 34а Член 117

Член 34б Член 98

Член 34в Член 95

Член 35 Член 118

Член 36 Член 119

Член 37 Членове 112, 113

Член 38 Член 3

Член 39 Член 122

Член 40 Член 124

Регламент (ЕО) № 1627/94 Настоящ регламент

Целият регламент Член 7

Регламент (ЕО) № 847/96 Настоящ регламент

Член 5 Член 106

Регламент (ЕО) № 2371/2002 Настоящ регламент

Член 21 Членове 1, 2

Член 22, параграф 1 Членове 6, 7, 8, 9, 14 и 75

Член 22, параграф 2 Членове 58, 59, 62, 68 и 75

Член 23, параграф 3 Член 5, параграфи 3 и 5 и член 11

Член 23, параграф 4 Членове 105 и 106

Член 24 Член 5, дял VII и членове 71 и 92

Член 25 Дял VII, глави III и IV и член 89

Член 26, параграф 1 Член 96

Член 26, параграф 2 Член 108

Член 26, параграф 4 Член 36

Член 27, параграф 1 Членове 96—99

Член 27, параграф 2 Членове 101 и 102

Член 28, параграф 1 Член 117

Член 28, параграф 3 Членове 80, 81 и 83

Член 28, параграф 4 Член 79

Член 28, параграф 5 Член 74

Регламент (ЕО) № 811/2004 Настоящ регламент

Член 7 Член 14, параграф 2

Член 8 Член 17

Член 10 Член 14, параграф 3

Член 11 Член 44

Член 12 Член 60, параграф 6

Регламент (ЕО) № 2166/2005 Настоящ регламент

Член 9 Член 14, параграф 3

Член 10 Член 60, параграф 1

Член 12 Член 44

Член 13 Член 60, параграф 6
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Регламент (ЕО) № 2115/2005 Настоящ регламент

Член 7 Член 14, параграф 3

Регламент (ЕО) № 388/2006 Настоящ регламент

Член 7 Член 14, параграф 3

Член 8 Член 60, параграф 1

Член 10 Член 44

Член 11 Член 60, параграф 6

Регламент (ЕО) № 509/2007 Настоящ регламент

Член 6 Член 14, параграф 3

Член 8 Член 44

Член 9 Член 60, параграф 6

Регламент (ЕО) № 676/2007 Настоящ регламент

Член 10 Член 14, параграф 2

Член 11 Член 14, параграф 3

Член 12 Член 60, параграф 1

Член 14 Член 44

Член 15 Член 60, параграф 6

Регламент (ЕО) № 1098/2007 Настоящ регламент

Член 15 Член 14, параграф 3

Член 19 Член 60, параграф 1

Член 24 Член 46

Регламент (ЕО) № 1342/2008 Настоящ регламент

Член 19, параграф 1 Член 109, параграф 2

Член 19, параграф 2 Член 115

Член 20 Член 60

Член 22 Член 42

Член 23 Член 46)

Член 24 Член 17

Член 25 Член 43

Член 26 Член 14, параграф 2

Член 27 Член 44

Член 28 Член 60, параграф 6
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