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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2008 НА СЪВЕТА
от 29 септември 2008 година
за създаване на система на Общността за предотвратяване,
възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО)
№ 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна
на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999
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),
като взе предвид становището на Европейския икономическия и
социален комитет (2),
след консултация с Комитета на регионите,
като има предвид, че:
(1)

Общността е страна по Конвенцията на Организацията на
обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г.
(UNCLOS), ратифицирала е Споразумението на Органи
зацията на обединените нации за прилагане на разпоредбите
на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември
1982 г., отнасящи се до съхранението и управлението на
рибните видове, чието движение се извършва както във
вътрешността, така и извън изключителните икономически
зони, и на трансгранично и далекомигриращи рибни видове
от 4 август 1995 г. (Споразумение на ООН за рибните
видове) и е приела Споразумението за насърчаване на спаз
ването на международните мерки за опазване и управление
от риболовните кораби в открито море от 24 ноември 1993 г.
на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (Спораз
умението на ФАО за съответствие). В по-голямата си част
посочените разпоредби установяват принципа за задъл
жението на всички държави да приемат подходящи мерки
за устойчиво управление на морските ресурси и да си
сътрудничат за осъществяване на тази цел.

(2)

Целта на общата политика в областта на рибарството,
изложена в Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от
20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата
експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата
политика в областта на рибарството (3), е да гарантира
експлоатация на живите водни ресурси, която създава
условия за необходимата устойчивост както в икономически
и екологичен план, така и от социална гледна точка.

(3)

Незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов
представлява една от най-сериозните заплахи за устойчивата
експлоатация на живите водни ресурси, подкопаваща самата
основа на общата политика в областта на рибарството и
международните усилия за насърчаване на по-добро
управление на световния океан; ННН риболовът пред
ставлява също и сериозна заплаха за морското биологично

(1) Становище от 23 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).
(2) Становище от 29 май 2008 г. (все още непубликувано в Официален
вестник). Становище, прието след незадължителна консултация.
(3) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
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разнообразие, към която трябва да се подходи в съответствие
с целите, определени в Съобщението на Комисията „Спиране
на загубата на биологично разнообразие до 2010 г. и след
това“.
(4)

През 2001 г. ФАО прие Международен план за действие за
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов, който бе подкрепен
от Общността. Освен това с активната подкрепа на
Общността регионални организации за управление на
риболова създадоха набор от мерки, предназначени да проти
водействат на незаконния, недеклариран и нерегулиран
риболов.

(5)

В съответствие с поетите международни ангажименти и
предвид мащабите и неотложността на проблема,
Общността следва съществено да засили действията си
срещу ННН риболова и да приеме нови регулаторни мерки,
които да обхванат всички аспекти на явлението.

(6)

Действията на Общността следва най-вече да бъдат насочени
срещу видовете поведение, попадащи в определението за
ННН риболов, и които причиняват най-сериозни щети на
морската среда, устойчивостта на рибните запаси и
социално-икономическото положение на рибарите, спазващи
правилата за опазване и управление на рибните ресурси.

(7)

В съответствие с определението за ННН риболов, обхватът
на настоящия регламент следва да включва и риболовните
дейности, извършвани в открито море и в морски води под
юрисдикцията или суверенитета на крайбрежни държави,
включително морски води под юрисдикцията или сувере
нитета на държави-членки.

(8)

За да бъде правилно разгледано вътрешното измерение на
ННН риболова, от съществено значение е Общността да
приеме необходимите мерки за по-строго спазване на
правилата на общата политика в областта на рибарството.
Разпоредби за тази цел следва да бъдат вмъкнати в
настоящия регламент за периода до изменението 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 рибар
ството (1).

(9)

Правилата на Общността, и по-специално дял II от Регламент
(ЕИО) № 2847/93 предвиждат всеобхватна система за
контрол на законността на улова от риболовните кораби на
Общността. Настоящата система, приложима за рибните
продукти, уловени от риболовни кораби на трети държави
и внесени в Общността, не гарантира равностойна степен
на контрол; този недостатък представлява сериозен стимул
за чуждестранни оператори, извършващи ННН риболов, да
предлагат продуктите си в Общността и по този начин да
повишават рентабилността на своята дейност; като найголемия пазар и вносител на рибни продукти в света,
Общността носи специфична отговорност за предотвратяване
вноса на нейна територия на рибни продукти с произход от
ННН риболов. Ето защо следва да бъде въведен нов режим,
който да осигури необходимия контрол върху веригата за
доставки на рибни продукти, внасяни в Общността.

(10)

Правилата на Общността, които уреждат достъпа до приста
нищата на Общността на риболовни кораби, плаващи под
знамето на трета държава, следва да станат по-строги, с цел
да се гарантира адекватен контрол на законността на рибните
продукти, разтоварвани от риболовни кораби, плаващи под

(1) ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.
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знамето на трета държава. Това по-специално следва да пред
полага достъп до пристанища на Общността да се разрешава
само на риболовни кораби, плаващи под знамето на трета
държава, които могат да представят точна информация за
законността на своя улов и да осигурят заверката на тази
информация от съответната държава на знамето.
(11)

Трансбордирането в открито море не се поддава на адекватен
контрол от държавите на знамето или от крайбрежните
държави и е обичайният похват на операторите, извършващи
ННН риболов, за да прикрият незаконния характер на улова
си. Ето защо Общността има основания да разрешава
дейности по трансбордиране само в определени пристанища
на държавите-членки, в пристанища на трети държави между
риболовни кораби на Общността или, извън водите на
Общността, между риболовни кораби на Общността и
риболовни кораби, регистрирани като транспортни кораби
към регионална организация за управление на риболова.

(12)

Целесъобразно е да бъдат регламентирани условията, редът и
честотата, с която държавите-членки извършват дейности по
преглеждане, инспекция и проверка въз основа на правилата
за управление на риска.

(13)

Забранява се търговията с Общността на рибни продукти,
произтичащи от ННН риболов. За да може забраната да
действа ефективно и да се гарантира, че всички предлагани
рибни продукти, внесени в Общността и изнесени от нея, са
уловени в съответствие с международните мерки за опазване
и управление и, в зависимост от случая, съгласно други
разпоредби, приложими за съответния риболовен кораб, се
въвежда схема за сертифициране, приложима за всяка
търговия на рибни продукти с Общността.

(14)

Общността следва да отчита ограничения капацитет на разви
ващите се държави за прилагане на схемата за сертифи
циране.

(15)

Целесъобразно е съгласно тази схема да се изисква
сертификат като предварително условие за внос на рибни
продукти в Общността. Сертификатът следва да съдържа
информация, доказваща законността на съответните
продукти. Той следва да бъде заверен от държавата на
знамето, под която плава риболовният кораб, уловил съот
ветната риба, в съответствие с международноправното
задължение на държавата да гарантира, че риболовните
кораби, плаващи под нейно знаме, спазват международните
правила за опазване и управление на рибните ресурси.

(16)

От съществено значение е схемата за сертифициране да се
прилага за всеки внос на морски рибни продукти в
Общността и за всеки износ от Общността. Схемата следва
да се прилага също така за рибни продукти, транспортирани
или преработени в държава, различна от държавата на
знамето, преди да стигнат до територията на Общността.
Ето защо за такива продукти следва да се прилагат
специфични изисквания, за да се гарантира, че пристигащите
на територията на Общността продукти не се различават от
онези, чиято законност е била заверена от държавата на
знамето.

(17)

Без да се засяга обемът или честотата на търговията, е необ
ходимо да се гарантира еднаква степен на контрол над
всички внесени рибни продукти чрез въвеждане на
специфични процедури за предоставяне на статут на
„одобрен икономически оператор“.
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(18)

Износът на улов от риболовни кораби, плаващи под знамето
на държава-членка, също следва да подлежи на схемата за
сертифициране в рамките на сътрудничеството с трети
държави.

(19)

Държавите-членки, за които е предназначен вносът на
продуктите, следва да могат да проверяват валидността на
сертификатите за улов, придружаващи пратката, и да имат
правото да отказват внос, когато не са изпълнени условията,
установени в регламента по отношение на сертификата за
улов.

(20)

За да се подобри ефикасността, от съществено значение е
дейностите по преглеждане, инспекция и проверка на
транзитно преминаващи или трансбордирани рибни
продукти да се извършват предимно от държавите-членки,
които са крайното им местоназначение.

(21)

В помощ на контролните органи в държавите-членки при
изпълнението на задачите им по контрол на законността на
търгуваните с Общността рибни продукти, както и за пред
упреждаване на операторите от Общността, следва да бъде
създадена система за предупреждение на Общността, пред
назначена да разпространява при необходимост информация
за случаите на основателни съмнения относно спазването от
определени трети държави на приложимите правила за
опазване и управление.

(22)

От съществено значение е Общността да приеме възпиращи
мерки спрямо риболовни кораби, които извършват ННН
риболов и не са подложени на целесъобразни ответни
действия от страна на съответната държава на знамето за
ННН риболов.

(23)

За тази цел Комисията, в сътрудничество с държавитечленки, Агенцията на Общността за контрол на риболова,
трети държави и други органи, следва да определи въз
основа на правилата за управление на риска риболовните
кораби, за които има подозрения, че извършват ННН
риболов, и да изиска информация от компетентната
държава на знамето за установяване достоверността на
констатациите.

(24)

За да се улеснят проверките, свързани с риболовни кораби, за
които се допуска, че са извършили ННН риболов, и за да се
предотврати продължаването на предполагаемото нарушение,
такива риболовни кораби следва да подлежат на специфични
изисквания за контрол и инспекция от държавите-членки.

(25)

Когато въз основа на получената информация са налице
достатъчно основания да се смята, че риболовни кораби,
плаващи под знамето на трета държава, са извършвали
ННН риболов и че компетентните държави на знамето не
са предприели ефективни ответни действия за такъв ННН
риболов, Комисията следва да впише въпросните кораби в
списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов.

(26)

Когато въз основа на получената информация са налице
достатъчно основания да се смята, че риболовни кораби на
Общността са извършвали ННН риболов и че компетентните
държави-членки на знамето не са предприели ефективни
ответни действия за такъв ННН риболов съгласно
настоящия регламент и Регламент (ЕИО) № 2847/93,
Комисията следва да впише въпросните кораби в списъка
на Общността на кораби, извършващи ННН риболов.
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(27)

За да бъде компенсирана липсата на ефективни действия от
държавите на знамето по отношение на риболовни кораби,
плаващи под тяхно знаме и вписани в списъка на Общността
на кораби, извършващи ННН риболов, и за да бъде огра
ничена по-нататъшната риболовна дейност на такива
кораби, държавите-членки следва да прилагат подходящи
мерки спрямо тези кораби.

(28)

За да се гарантират правата на риболовните кораби, вписани
в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН
риболов, както и правата на техните държави на знамето,
процедурата по вписване следва да допуска възможността
държавата на знамето да информира Комисията за пред
приетите мерки и, когато е възможно — съответните собст
веници или оператори да бъдат изслушани на всеки етап от
процедурата, както и да бъде възможно отписването на
риболовен кораб, когато критериите за вписването му вече
не са налице.

(29)

За да се създаде единна рамка в Общността и да се избегне
многообразието от списъци на риболовни кораби,
извършващи ННН риболов, риболовните кораби, вписани в
такива списъци, приети от регионални организации за
управление на риболова, следва да бъдат автоматично
вписвани в съответния списък, съставен от Комисията.

(30)

Един от главните фактори за ННН риболова, който следва да
бъде разгледан от Общността, е неизпълнението от страна на
някои държави на задължението им съгласно междуна
родното право в качеството им на държава на знамето,
пристанищна държава, крайбрежна държава или държава на
пазара, както и липсата на предприети целесъобразни мерки,
за да се гарантира спазването на правилата за опазване и
управление на рибните ресурси от техни риболовни кораби
или граждани.

(31)

За тази цел наред с действията си на международно и на
регионално равнище Общността следва да има право да
посочва тези държави, които не сътрудничат, въз основа на
прозрачни, ясни и обективни критерии, почиващи на между
народни стандарти, и след като им предостави достатъчно
време за отговор на предварителната нотификация — да
приема недискриминационни, законни и съразмерни мерки
по отношение на такива държави, включително търговски
мерки.

(32)

Приемането на търговски мерки по отношение на други
държави зависи от Съвета. Тъй като съставянето на списък
на държави, които не сътрудничат, следва да доведе до
търговски контрамерки по отношение на съответните
държави, целесъобразно е Съветът да запази правото си да
упражнява пряко изпълнителни правомощия в този
конкретен случай.

(33)

От съществено значение е гражданите на държавите-членки
да бъдат ефективно възпирани от действия, с които се
извършва или се подпомага извършването на ННН риболов
от риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави
и действащи извън Общността, без да се засяга първосте
пенната отговорност на държавата на знамето. Поради това
държавите-членки следва да въведат необходимите мерки и
да си сътрудничат помежду си и с трети държави за устано
вяване самоличността на техни граждани, извършващи ННН
риболов, за гарантиране на тяхното адекватно санкциониране
и за проверка на дейностите на техни граждани, свързани с
кораби на трети държави извън Общността.
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(34)

Устойчивият висок брой тежки нарушения на правилата на
общата политика в областта на рибарството във водите на
Общността или от оператори на Общността се дължи до
голяма степен на недостатъчно възпиращия размер на
санкциите, предвидени в законодателството на държавитечленки при тежки нарушения на тези правила. Този
недостатък се съчетава с широко разнообразие в размера на
санкциите сред държавите-членки, което насърчава неза
конните оператори да извършват дейности в морските води
или на територията на държавите-членки с най-нисък размер
на санкциите. За да се преодолее този недостатък и като се
доразвиват съответните разпоредби на регламенти (ЕО)
№ 2371/2002 и (ЕИО) № 2847/93, целесъобразно е в
рамките на Общността да се сближат максималните
размери на административните санкции, предвидени при
тежки нарушения на правилата на общата политика в
областта на рибарството, като се отчита стойността на
рибните продукти, получени чрез извършване на тежко
нарушение, неговата повторяемост и стойността на вредите
за съответните рибни ресурси и морска среда, както и да се
установят незабавни принудителни и допълнителни мерки.

(35)

Наред с поведение, представляващо тежко нарушение на
правилата, уреждащи риболовните дейности, извършването
на търговска дейност, пряко свързана с ННН риболов, вклю
чително търговия или внос на рибни продукти, произтичащи
от ННН риболов, или фалшифицирането на документи също
следва да се считат за тежки нарушения, които налагат
приемането на хармонизирани максимални нива на адми
нистративни санкции от държавите-членки.

(36)

Предвидените санкции при тежки нарушения на настоящия
регламент следва да се налагат също на юридически лица,
тъй като нарушенията до голяма степен се извършват в
интерес на юридически лица или в тяхна полза.

(37)

Разпоредбите за наблюдение на риболовни кораби в морето,
приети в рамките на някои регионални организации за
управление на риболова, следва да се прилагат по хармо
низиран начин в Общността.

(38)

Сътрудничеството между държавите-членки, Комисията и с
трети държави е от съществено значение за ефикасното
разследване и санкциониране на ННН риболов, както и за
прилагането на мерките, установени в настоящия регламент.
За задълбочаването на това сътрудничество следва да се
създаде система за взаимопомощ.

(39)

В съответствие с принципа на пропорционалност, за пости
гането на основната цел да се премахне ННН риболовът е
необходимо и целесъобразно да се установят правила за
прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент.
Настоящият регламент не надхвърля необходимото за
постигане на преследваните цели в съответствие с член 5,
трета алинея от Договора.

(40)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент,
следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО
на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и
реда за упражняване на изпълнителните правомощията, пред
оставени на Комисията (1).

(41)

Настоящият регламент определя ННН риболова като особено
тежко нарушение на приложимите закони, правила и
разпоредби, тъй като сериозно затруднява постигането на

(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
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целите на нарушените норми и застрашава устойчивостта на
съответните запаси или опазването на морската среда.
Предвид ограничения обхват на регламента, прилагането му
трябва да се основава и да допълва прилагането на Регламент
(ЕИО) № 2847/93, който установява основната рамка за
контрол и наблюдение на риболовните дейности съгласно
общата политика в областта на рибарството. Съответно
настоящият регламент засилва правилата на Регламент
(ЕИО) № 2847/93 в областта на пристанищните инспекции
на риболовни кораби от трети държави, които се отменят и
се заменят с режима на пристанищни инспекции, установен в
глава II от настоящия регламент. Наред с това настоящият
регламент предвижда в глава IХ режим на санкции,
приложим по-специално за ННН риболовни дейности. След
ователно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2847/93
относно санкциите остават приложими за други нарушения
на правилата на общата политика в областта на рибарството,
различни от разглежданите в настоящия регламент.
(42)

Защитата на лицата във връзка с обработката на лични данни
се урежда от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския
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 свободното
движение на такива данни (1), който е напълно приложим за
обработката на лични данни за целите на настоящия
регламент, по-специално относно правата на субектите на
данни за достъп, поправка, блокиране и заличаване на
данни и известяването на трети страни, които поради това
не са допълнително конкретизирани в настоящия регламент.

(43)

Влизането в сила на разпоредби от настоящия регламент по
въпроси, обхванати от регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО)
№ 1093/94 (2), (ЕО) № 1447/1999 (3), (ЕО) № 1936/2001 (4) и
(ЕО) № 601/2004 (5) на Съвета, следва да доведе до пълната
или частична отмяна на посочените регламенти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и обхват
1.
Настоящият регламент създава система на Общността за пред
отвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран
и нерегулиран (ННН) риболов.
(1) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1093/94 на Съвета от 6 май 1994 г. относно устано
вяване на условията, при които риболовните кораби от трети страни
могат да разтоварят директно и да търгуват със своя улов на приста
нищата на Общността (ОВ L 121, 12.5.1994 г., стр. 3).
(3) Регламент (ЕО) № 1447/1999 на Съвета от 24 юни 1999 г. за създаване
на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата
на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 167, 2.7.1999 г.,
стр. 5).
(4) Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета от 27 септември 2001 г. за
определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните
дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове (ОВ L 263,
3.10.2001 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне
на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната
от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика
(ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 16).
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2.
За целите на параграф 1 всяка държава-членка предприема
подходящи мерки в съответствие с правото на Общността, за да
гарантира ефикасността на тази система. Държавите-членки
осигуряват достатъчно средства на своите компетентни органи, за
да могат те да изпълняват задачите си съгласно настоящия
регламент.
3.
Системата, предвидена в параграф 1, се прилага за всички
ННН риболовни дейности, както и свързани с тях дейности,
извършвани на територията на държави-членки, към които се
прилага Договора, или във водите на Общността, в морските
води под юрисдикцията или суверенитета на трети държави и в
открито море. ННН риболов, извършван в морските води на отвъд
морските територии и държави, посочени в приложение II към
Договора, се разглежда като ННН риболов, извършван в
морските води на трети държави.
Член 2
Определения
За целите на настоящия рагламент:
1. „незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов“ или „(ННН)
риболов“ означава риболовни дейности, считани за незаконни,
недекларирани или нерегулирани;
2. „незаконен риболов“ означава риболовни дейности:
а) извършвани от местни или чуждестранни риболовни кораби
във води под юрисдикцията на държава без разрешението на
същата или в нарушение на приетите от нея закони и подза
конови актове;
б) извършвани от риболовни кораби, плаващи под знамето на
държави, които участват в съответната регионална орга
низация за управление на риболова, но действащи в
нарушение на мерките за опазване и управление, приети
от тази организация и задължителни за държавите, или в
нарушение на съответните норми на приложимото между
народно право; или
в) извършвани от риболовни кораби в нарушение на нацио
налното законодателство или на международни задължения,
включително поетите от сътрудничещи си държави пред
съответната регионална организация за управление на
риболова;
3. „недеклариран риболов“ означава риболовни дейности:
а) които не са декларирани или са декларирани невярно пред
съответния национален орган в нарушение на национални
закони и подзаконови актове; или
б) които са извършвани в района, попадащ в обхвата на
компетентност на съответна регионална организация за
управление на риболова и не са декларирани или са декла
рирани невярно в нарушение на процедурите за деклариране
на тази организация;
4. „нерегулиран риболов“ означава риболовни дейности:
а) извършвани в района, попадащ в обхвата на съответна
регионална организация за управление на риболова, от
риболовни кораби без националност, от риболовни кораби,
плаващи под знамето на държава, неучастваща в органи
зацията, или от структура, занимаваща се с риболов по
начин, който е в противоречие или в нарушение на
мерките за опазване и управление на тази организация; или
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б) извършвани в райони или по отношение на рибни запаси, за
които няма приложими мерки за опазване и управление, от
риболовни кораби по начин, противоречащ на отговорността
на държавите за опазването на живите морски ресурси
съгласно международното право;
5. „риболовен кораб“ означава всеки кораб, независимо от голе
мината му, който се използва или е предназначен да се
използва за търговска експлоатация на рибни ресурси, вклю
чително помощни кораби, кораби фабрики и кораби,
участващи в трансбордиране, както и транспортни кораби,
оборудвани за транспорт на рибни продукти, с изключение на
кораби-контейнери;
6. „риболовен кораб на Общността“ означава риболовен кораб,
плаващ под знамето на държава-членка, и регистриран в
Общността;
7. „разрешение за риболов“ означава право да се извършват
риболовни дейности за определен период, в дадена зона или
за даден вид риболов;
8. „рибни продукти“ означава всички продукти, които попадат в
обхвата на глава 03 и тарифни позиции 1604 и 1605 от Комби
нираната номенклатура, създадена с Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и
статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), с
изключение на продуктите, посочени в приложение I от
настоящия регламент;
9. „мерки за опазване и управление“ означава мерки за опазването
на един или повече видове живи морски ресурси, които са
приети и са в сила съгласно съответните правила на междуна
родното право и/или на правото на Общността;
10. „трансбордиране“ означава пренатоварването на всички или на
част от рибните продукти, намиращи се на борда на риболовен
кораб, на друг риболовен кораб;
11. „внос“ означава внасянето на рибни продукти на територията
на Европейската общност, включително с цел трансбордиране в
пристанища на нейна територия;
12. „непряк внос“ означава внос от територията на трета държава,
различна от държавата на знамето на риболовния кораб,
отговорен за улова;
13. „износ“ означава всяко пренасяне на рибни продукти, уловени
от кораби, плаващи под знамето на държава-членка, вклю
чително изнасяне от територията на Общността, от трети
държави или от риболовни полета;
14. „реекспорт“ означава всяко пренасяне на рибни продукти от
територията на Общността, които преди това са били внесени
на територията на Общността;
15. „регионална организация за управление на риболова“ означава
подрегионална, регионална или друга подобна организация с
компетентност съгласно международното право да определя
мерки за опазване и управление на живи морски ресурси,
поставени под нейна отговорност по силата на конвенцията
или споразумението, с което е създадена;
(1) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.
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16. „договаряща страна“ означава договаряща страна по между
народна конвенция или споразумение за учредяване на
регионална организация за управление на риболова, както и
държави, риболовни структури или структури, които
сътрудничат с такава организация и се ползват със статут на
сътрудничеща недоговаряща страна по отношение на такава
организация;
17. „наблюдение“ означава всеки случай на наблюдение на
риболовен кораб, който може да отговаря на един или
няколко от критериите, посочени в член 3, параграф 1, от
страна на компетентен орган на държава-членка, отговарящ за
морските инспекции, или от страна на капитана на риболовен
кораб на Общността или на трета държава;
18. „съвместна риболовна дейност“ означава всяка дейност с
участието на два или повече риболовни кораба, при която от
риболовните съоръжения на един риболовен кораб се
прехвърля улов на друг кораб или при която техниката,
използвана от тези риболовни кораби, изисква общо
риболовно съоръжение;
19. „юридическо лице“ означава всеки правен субект, ползващ се с
такъв статут съгласно приложимото национално право, с
изключение на държави или публични органи при упражняване
на държавна власт, както и на обществени организации;
20. „риск“ означава вероятността от настъпването на събитие,
засягащо рибни продукти, внесени на територията на
Общността или изнесени от нея, което препятства правилното
прилагане на настоящия регламент или прилагането на мерките
за опазване и управление;
21. „управление на риска“ е системното определяне на риска и
прилагането на всички необходими мерки за ограничаване
излагането на риск. Това включва дейности като събиране на
данни и информация, анализ и оценка на риска, предписване и
предприемане на действия и редовен мониторинг и преглед на
процеса и резултатите от него въз основа на международни,
общностни или национални източници или стратегии;
22. „открито море“ означава цялата част от морето, определена в
член 86 от Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право (UNCLOS);
23. „пратка“ означава продукти, които или са изпратени едно
временно от един износител до един получател, или са
включени в единен транспортен документ, покриващ превоза
им от износителя до получателя.
Член 3
Риболовни кораби, извършващи ННН риболовни дейности
1.
За риболовен кораб се смята, че извършва ННН риболовни
дейности, ако се докаже, че в нарушение на мерките за опазване
и управление, приложими за района, в който са извършени
дейностите, риболовният кораб:
а) е извършвал риболов без валидни лиценз, разрешение или разре
шително, издадени от държавата на знамето или от съответната
крайбрежна държава, или
б) не е изпълнил задълженията си да отчете и декларира улова или
свързаните с него данни, включително данни, предадени чрез
Системите за наблюдение на риболовните кораби, или пред
известията съгласно член 6, или
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в) е извършвал риболов в закрит район, по време на закрит сезон,
или без квота или след изчерпването ѝ, или отвъд ограничената
дълбочина, или
г) е извършвал целеви риболов на запас, за който е обявен мора
ториум или чийто улов е забранен, или
д) е използвал забранени или неотговарящи на изискванията
риболовни съоръжения, или
е) е подправил или прикрил своята маркировка, самоличност или
регистрация, или
ж) е укрил, подправил или унищожил доказателства, свързани с
разследване, или
з) е възпрепятствал длъжностните лица при изпълнение на техните
задължения по повод на инспекция дали се спазват прило
жимите мерки за опазване и управление, или е възпрепятствал
наблюдатели при изпълнение на техните задължения по
наблюдение дали се спазват приложимите правила на
Общността, или
и) е взел на борда, трансбордирал или разтоварил маломерна риба
в нарушение на действащото законодателство, или
й) е трансбордирал или участвал в съвместна риболовна дейност,
подпомагане или снабдяване на други риболовни кораби, за
които е установено, че са извършвали ННН риболов по
смисъла на настоящия регламент, и в частност кораби,
вписани в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН
риболов, или в такъв списък на регионална организация за
управление на риболова; или
к) е извършвал риболовна дейност в района на регионална орга
низация за управление на риболова по начин, несъответстващ
или нарушаващ мерките за опазване и управление на органи
зацията, като плава под знамето на държава, която не членува
в организацията или не ѝ сътрудничи, съгласно установеното от
същата организация, или
л) няма националност и следователно е кораб без националност
съгласно международното право.
2.
Дейностите, посочени в параграф 1, се считат за тежки
нарушения съгласно член 42, в зависимост от тежестта на
въпросното нарушение, която се определя от компетентния орган
на държавата-членка, като се вземат предвид критерии като нане
сената щета, нейната стойност, степента на нарушението или
неговата повторяемост.
ГЛАВА II
ИНСПЕКЦИИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В
ПРИСТАНИЩА НА ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ
РАЗДЕЛ 1

Условия на достъп до пристанище за риболовни кораби на
трети държави
Член 4
Схеми на пристанищни инспекции
1.
С цел предотвратяване, възпиране и премахване на ННН
риболова се поддържа ефективна схема на пристанищни
инспекции на риболовни кораби на трети държави, посещаващи
пристанищата на държави-членки.
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2.
Достъпът до пристанища на държави-членки, предоставянето
на пристанищни услуги и извършването на дейности по разто
варване или трансбордиране в такива пристанища се забранява за
риболовни кораби на трети държави, освен ако те отговарят на
изискванията на настоящия регламент, с изключение на случаите
на непреодолима сила или бедствие по смисъла на член 18 от
UNCLOS (непреодолима сила или бедствие) за услуги, абсолютно
необходими за справяне с такива ситуации.
3.
Трансбордирането между риболовни кораби на трети държави
или между такива кораби и риболовни кораби, плаващи под
знамето на държава-членка, е забранено във води на Общността и
се извършва само на пристанище в съответствие с разпоредбите на
настоящата глава.
4.
Риболовни кораби, плаващи под знамето на държава-членка,
не могат да трансбордират улов от риболовни кораби на трети
държави в морето извън водите на Общността, освен ако рибо
ловните кораби не са регистрирани като транспортни кораби към
регионална организация за управление на риболова.
Член 5
Определени пристанища
1.
Държавите-членки определят пристанища или места в близост
до брега, където са разрешени дейностите по разтоварване или
трансбордиране на рибни продукти и пристанищните услуги,
посочени в член 4, параграф 2.
2.
Достъпът до пристанищни услуги и извършването на
дейности по разтоварване или трансбордиране от риболовни
кораби на трети държави се разрешава само в определените
пристанища.
3.
Не по-късно от 15 януари всяка година държавите-членки
предават на Комисията списък на определените пристанища.
Всички настъпили впоследствие промени по списъка се
съобщават на Комисията не по-късно от 15 дни преди промяната
да породи действие.
4.
Комисията незабавно публикува списъка на определените
пристанища в Официален вестник на Европейския съюз и на своя
уебсайт.
Член 6
Предизвестие
1.
Най-малко 3 работни дни преди очаквания час на пристигане
в пристанището капитаните на риболовни кораби на трети държави
или техни представители уведовяват компетентните органи на
държавите-членки, чиито определени пристанища или места за
разтоварване желаят да използват, за следната информация:
а) идентификация на кораба;
б) име на определеното пристанище и цел на посещението, разто
варване, трансбордиране, достъп до услуги;
в) разрешение за риболов или, в зависимост от случая, разрешение
за подпомагане на риболовна дейност или за трансбордиране на
рибни продукти;
г) дати на риболовното пътуване;
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д) очаквана дата и час на пристигане в пристанището;
е) количествата от всеки вид, държан на борда или, в зависимост
от случая, доклад за липса на улов;
ж) зоната или зоните, в които е извършен уловът или където се е
състояло трансбордирането, дали във водите на Общността, в
зони под юрисдикцията или суверенитета на трета държава,
или в открито море;
з) количествата от всеки вид, които трябва да се разтоварят или
трансбордират.
Капитани на риболовни кораби на трети държави или техни пред
ставители се освобождават от задължението да съобщят инфор
мацията, която се съдържа в букви а), в), г), ж) и з), когато серти
фикатът за улов е бил заверен в съответствие с глава III с оглед
разтоварването или трансбордирането на целия улов на територията
на Общността.
2.
Уведомлението, посочено в параграф 1, се придружава от
сертификат за улов, заверен в съответствие с глава III, ако рибо
ловният кораб на трета държава носи на борда си рибни продукти.
►C1 Разпоредбите на член 13 ◄ за признаването на документи за
улова или контролни формуляри на пристанищната държава, които
са част от документацията на улова или схемите на пристанищен
контрол, приети от регионални организации за управление на
риболова, се прилагат mutatis mutandis.
3.
В съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2,
Комисията може да освобождава някои категории риболовни
кораби на трети държави от задължението по параграф 1 за
определен срок, подлежащ на подновяване, или да разпореди
друг срок за предизвестие, като вземе предвид, inter alia, вида
рибен продукт, разстоянието между риболовните полета, местата
за разтоварване и пристанищата, в които са регистрирани или
вписани съответните кораби.
4.
Настоящият член се прилага без да се засяга действието на
специалните разпоредби, съдържащи се в споразуменията в
областта на рибарството, сключени между Общността и трети
държави.
Член 7
Разрешение
1.
Без да се засяга член 37, точка 5, риболовен кораб на трета
държава получава разрешение за достъп до пристанището, само ако
информацията по член 6, параграф 1 е пълна и, в случай че рибо
ловният кораб на трета държава носи на борда си рибни продукти,
придружена от сертификат за улов, посочен в член 6, параграф 2.
2.
Разрешението за започване на дейности по разтоварване или
трансбордиране в пристанището се издава след преглеждане
доколко представената информация е пълна, както е постановено
в параграф 1, и, когато е целесъобразно, след инспекция съгласно
раздел 2.
3.
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член приста
нищната държава-членка може да разреши достъп до пристанище и
разтоварване на товара или на част от него в случаите, когато
информацията, посочена в член 6, параграф 1, е непълна или
преглеждането или проверката ѝ още не е приключило, но в
такива случаи задържа съответните рибни продукти на съхранение
под контрола на компетентните органи. Рибните продукти се осво
бождават за продажба, приемане или транспортиране само след
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получаване на информацията, посочена в член 6, параграф 1, или
след приключване на процеса на преглеждане или проверка. Ако
процесът не е приключил в срок от 14 дни след разтоварването,
пристанищната държава-членка може да конфискува рибните
продукти и да се разпореди с тях съгласно националните
правила. Разходите за съхранението се поемат от операторите.
Член 8
Регистрация

на

дейностите
по
трансбордиране

разтоварване

или

1.
Капитаните на риболовни кораби на трета държава или техни
представители изпращат на органите на държавите-членки, на
чиито определени пристанища използват съоръжения за разто
варване или трансбордиране, по възможност по електронен път,
преди започване на дейности по разтоварване или трансбордиране,
декларация, посочваща количеството рибни продукти по видове,
което трябва да бъде разтоварено или трансбордирано, датата и
мястото на всеки улов. Капитаните и техните представители
носят отговорност за точността на тези декларации.
2.
Държавите-членки съхраняват посочените в параграф 1
декларации в оригинал или на хартиен носител, ако са подадени
по електронен път, за срок от три години или повече, в съот
ветствие с националните правила.
3.
Процедурите и формулярите, свързани с декларацията за
разтоварване и трансбордиране, се определят в съответствие с
процедурата, посочена в член 54, параграф 2.
4.
До края на първия месец от всяко календарно тримесечие
държавите-членки нотифицират по електронен път Комисията за
количествата, разтоварени и/или трансбордирани през предходното
тримесечие на техни пристанища от риболовни кораби на трети
държави.

РАЗДЕЛ 2

Пристанищни инспекции
Член 9
Общи принципи
1.
Всяка година държавите-членки извършват в своите
определени пристанища инспекции на поне 5 % от дейностите по
разтоварване и трансбордиране от риболовни кораби на трети
държави, съгласно показателите, определени чрез процедурата,
посочена в член 54, параграф 2, въз основа на правилата за
управление на риска, без да се засяга приемането на по-високи
граници от регионалните организации за управление на риболова.
2.
Следните риболовни кораби подлежат на инспекция във
всички случаи:
а) риболовните кораби, наблюдавани съгласно член 48;
б) риболовните кораби, за които е докладвано в рамките на
уведомление по системата на Общността за предупреждение в
съответствие с глава IV;
в) риболовните кораби, за които съгласно член 25 според
Комисията се предполага, че са извършвали ННН риболов;
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г) риболовните кораби, които фигурират в списък на кораби, които
са извършвали ННН риболов, приет от регионална организация
за управление на риболова и съобщен на държавите-членки
съгласно член 30.
Член 10
Процедура на инспекция
1.
Длъжностните лица, отговарящи за инспекциите („длъж
ностни лица“), са оправомощени да проверяват всички зони,
палуби и помещения на риболовния кораб, улова (преработен или
не), мрежите или други съоръжения, оборудването и всякаква доку
ментация, за която длъжностните лица преценят, че е необходима
проверка в съответствие с приложимите закони, подзаконови
актове или международни мерки за управление и опазване. Длъж
ностните лица могат също да разпитват лица, за които се смята, че
имат информация по съществото на инспекцията.
2.
В инспекцията се включва наблюдението на всички дейности
по разтоварване или трансбордиране, както и насрещна проверка на
количествата по видове, посочени в предизвестието за разто
варване, и фактически разтоварените или трансбордирани коли
чества по видове.
3.
Длъжностните лица подписват своите доклади за инспекцията
в присъствието на капитана на риболовния кораб, който има
правото да добавя или да поиска добавяне на всякаква информация,
която счита за подходяща. Длъжностните лица вписват в бордовия
дневник извършването на инспекцията.
4.
Копие от доклада за инспекцията се предава на капитана на
кораба, който може да го препрати до собственика на кораба.
5.
Капитанът сътрудничи и оказва съдействие при инспекциите
на риболовния кораб и не възпрепятства длъжностните лица, не ги
заплашва, нито оказва намеса при изпълнението на техните
задължения.
Член 11
Процедура в случай на нарушения
1.
В случай че информацията, събрана по време на инспекцията,
предоставя доказателства на длъжностното лице да счита, че даден
риболовен кораб е извършвал ННН риболовна дейност съгласно
критериите, определени в член 3, длъжностното лице:
а) отбелязва подозираното нарушение в доклада за инспекцията;
б) предприема всички необходими действия, за да гарантира запаз
ването на доказателствата, отнасящи се до подозираното
нарушение;
в) незабавно предава доклада за инспекцията на компетентния
орган.
2.
Ако резултатите от инспекцията предоставят доказателства, че
риболовен кораб на трета държава е извършвал ННН риболов
съгласно критериите, определени в член 3, компетентните органи
на пристанищната държава-членка не разрешават на такъв кораб да
разтоварва или трансбордира своя улов.
3.
Инспектиращата държава-членка незабавно нотифицира
Комисията или определен от нея орган за решението си по
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параграф 2 да не разреши дейности по разтоварване или трансбор
диране, като прилага копие от доклада за инспекцията, а Комисията
или определеният от нея орган незабавно го предават на компет
ентния орган на държавата на знамето, под което плава инспекти
раният риболовен кораб, с копие до държавата или държавите на
знамето, под което плават корабите донори, когато инспектираният
риболовен кораб е участвал в дейности по трансбордиране. Когато
е целесъобразно, копие от нотификацията се изпраща и на изпъл
нителния секретар на регионалната организация за управление на
риболова, в чийто район на компетентност е извършен уловът.
4.
Когато подозираното нарушение е извършено в открито море,
пристанищната държава-членка съдейства на държавата на знамето
в извършването на разследването и според случая налага
санкциите, предвидени в законодателството на тази пристанищна
държава-членка, при условие че в съответствие с международното
право тази държава на знамето изрично се е съгласила да
прехвърли своята компетентност. Освен това когато подозираното
нарушение е извършено в морските води на трета държава, приста
нищната държава-членка съдейства и на крайбрежната държава в
извършването на разследването и според случая налага санкциите,
предвидени в законодателството на пристанищната държава-членка,
при условие че в съответствие с международното право тази край
брежна държава изрично се е съгласила да прехвърли своята
компетентност.

ГЛАВА III
СХЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ВНОСА И ИЗНОСА НА РИБНИ
ПРОДУКТИ

Член 12
Сертификати за улов
1.
Вносът в Общността на рибни продукти от ННН риболов се
забранява.
2.
За да се осигури ефективността на забраната по параграф 1,
рибни продукти се внасят в Общността само когато са придружени
от сертификат за улов, в съответствие с настоящия регламент.
3.
Сертификатът за улов по параграф 2 се заверява от държавата
на знамето, под което плават риболовният кораб или кораби,
извършили улова, от който са получени рибните продукти. Серти
фикатът служи за удостоверяване съобразността на улова с прило
жимите закони, подзаконови актове и международни мерки за
опазване и управление.
4.
Сертификатът за улов съдържа цялата информация по
образеца в приложение II и се заверява от публичен орган на
държавата на знамето, съответно оправомощен да потвърди
точността на информацията. По споразумение с държавите на
знамето в рамките на сътрудничеството по член 20, параграф 4,
сертификатът за улов може да бъде съставен, заверен или пред
ставен по електронен път или да бъде заменен с електронни
системи за проследяване, осигуряващи същата степен на контрол
от страна на органите.
5.
Списъкът на продуктите в приложение I, които са изключени
от обхвата на прилагане на сертификата за улов, може да се прераз
глежда всяка година въз основа на резултатите от информацията,
събрана съгласно глави II, III, IV, V, VIII, X и XII, и да се изменя в
съответствие с процедурата, посочена в член 54, параграф 2.
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Член 13
Схеми за документиране на улова, договорени и действащи в
рамките на регионална организация за управление на риболова
1.
Документи за улова, както и всякакви свързани с тях
документи, заверени в съответствие със схемите за документиране
на улова, приети от регионална организация за управление на
риболова, които са признати за съответстващи на предвидените в
настоящия регламент изисквания, се приемат за сертификати за
улов по отношение на рибни продукти от видове, за които се
прилагат такива схеми за документиране на улова, и подлежат на
изискванията за преглеждане и проверка, възложени на държаватачленка вносител съгласно членове 16 и 17, и на разпоредбите за
отказ на внос, определени в член 18. Списъкът на тези схеми за
документиране на улова се определя съгласно процедурата,
посочена в член 54, параграф 2.
2.
Параграф 1 се прилага, без да се засягат действащите
специални разпоредби, с които посочените схеми за документиране
на улова се прилагат в правото на Общността.
Член 14
Непряк внос на рибни продукти
1.
За да внесе рибни продукти, съставляващи единна пратка,
транспортирани в същото състояние до Общността от трета
държава, различна от държавата на знамето, вносителят представя
на органите на държавите-членки на вноса:
а) сертификата(ите) за улов, заверен(и) от държавата на знамето, и
б) документирано доказателство, че рибните продукти не са били
обект на други дейности освен разтоварване, повторно нато
варване или всякаква дейност, предназначена да ги запази в
добро и оригинално състояние, и че са били под надзора на
компетентните органи на тази трета държава.
Документираните доказателства се представят под формата на:
i) когато е целесъобразно, единен транспортен документ,
издаден за преминаването от територията на държавата на
знамето през територията на тази трета държава; или
ii) документ, издаден от компетентните органи на тази трета
държава:
— който дава точно описание на рибните продукти, посочва
датите на разтоварване и повторно натоварване на
продуктите и, когато е приложимо, наименованията на
използваните кораби или други транспортни средства, и
— който посочва условията, при които рибните продукти са
останали в тази трета държава.
Когато съответните видове са предмет на схема за документиране
на улова на регионална организация за управление на улова, която
е призната съгласно член 13, посоченият по-горе документ може да
бъде заменен със сертификат за реекспорт от тази схема за доку
ментиране на улова, при условие че третата държава съответно е
изпълнила нейните изисквания за нотифициране.
2.
За да внесе рибни продукти, съставляващи единна пратка,
които са били преработени в трета държава, различна от
държавата на знамето, вносителят представя на органите на
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държавата-членка на вноса декларация, която е съставена от прера
ботвателното предприятие в тази трета държава, одобрена е от
нейните
компетентни
органи
съгласно
формуляра
в
приложение IV, и която:
а) съдържа точно описание на непреработените и преработените
продукти и съответните им количества;
б) посочва, че преработените продукти са били преработени в тази
трета държава от улова, придружен със заверен(и) от държавата
на знамето сертификат(и) за улов; и
в) се придружава от:
i) оригинален(ни) сертификат(и) за улов, когато целият улов е
бил използван за преработване на рибните продукти,
изнасяни в единна пратка, или
ii) копие от оригиналния(ите) сертификат(и) за улов, когато част
от улова е бил използван за преработване на рибните
продукти, изнасяни в единна пратка.
Когато съответните видове са предмет на схема за документиране
на улова на регионална организация за управление на улова, която
е призната съгласно член 13, декларацията може да бъде заменена
със сертификат за реекспорт от тази схема за документиране на
улова, при условие че третата държава на преработване съответно
е изпълнила нейните изисквания за нотифициране.
3.
Документите и декларацията, посочени съответно в
параграф 1, буква б) и параграф 2 от настоящия член, могат да
се изпращат по електронен път в рамките на сътрудничеството по
член 20, параграф 4.

Член 15
Износ на улов, извършен от риболовни кораби, плаващи под
знамето на държава-членка
1.
Износът на улов, извършен от риболовни кораби, плаващи
под знамето на държава-членка, подлежи на заверка на сертификат
за улов от компетентните органи на държавата-членка на знамето в
съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 4, ако това се
изисква в рамките на сътрудничеството по член 20, параграф 4.
2.
Държавите-членки на знамето нотифицират Комисията за
компетентните си органи за заверка на сертификатите за улов,
посочени в параграф 1.

Член 16
Представяне и преглеждане на сертификатите за улов
1.
Завереният сертификат за улов се представя от вносителя на
компетентните органи на държавата-членка, за която е пред
назначен вносът, не по-късно от три работни дни преди
очаквания час на пристигане на мястото на влизане на територията
на Общността. Срокът от три работни дни може да се адаптира в
съответствие с вида рибен продукт, разстоянието до мястото на
влизане в територията на Общността или използваното транспортно
средство. Въз основа на правилата за управление на риска тези
компетентни органи преглеждат сертификата за улов с оглед на
информацията, предоставена в нотификацията, която е получена
от държавата на знамето в съответствие с членове 20 и 22.
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2.
Чрез дерогация от параграф 1 вносителите, които се ползват
със статут на „одобрени икономически оператори“, могат да
информират компетентните органи на държавата-членка за присти
гането на продуктите в срока, посочен в параграф 1, и да пред
ставят заверения сертификат за улов и свързаните с него
документи, посочени в член 14, на органите с цел преглеждане в
съответствие с параграф 1 от настоящия член или проверка в съот
ветствие с член 17.
3.
Критериите, по които компетентните органи на държавачленка предоставят статут на „одобрен икономически оператор“
на даден вносител, включват:
а) установяване на вносителя на територията на тази държавачленка;
б) достатъчен брой и обем операции, свързани с внос, които да
обосновават прилагането на процедурата, посочена в параграф 2;
в) подходяща степен на съответствие с изискванията на мерките за
опазване и управление;
г) удовлетворителна система на управление на търговската и,
където е целесъобразно, транспортната и преработвателната
документация, която дава възможност за подходящо
преглеждане и проверки за целите на настоящия регламент;
д) съществуване на улеснения във връзка с извършването на това
преглеждане и проверки;
е) където е целесъобразно, практически стандарти за компет
ентност или професионална квалификация, пряко свързани с
осъществяваните дейности; и
ж) където е целесъобразно, доказана платежоспособност.
Държавите-членки съобщават на Комисията името и адреса на
„одобрените икономически оператори“ във възможно най-кратък
срок, след като им предоставят този статут. Комисията съобщава
тази информация на държавите-членки по електронен път.
Правилата, свързани със статута на „одобрен икономически
оператор“, могат да се определят в съответствие с процедурата,
посочена в член 54, параграф 2.
Член 17
Проверки
1.
Компетентните органи на държавите-членки могат да
извършват всички проверки, които считат за необходими, за гаран
тиране на правилното прилагане на разпоредбите на настоящия
регламент.
2.
Проверките могат да се състоят по-специално в оглед на
продуктите, проверка на декларираните данни, както и наличност
и автентичност на документите, проверка на счетоводните отчети
на оператори, както и на друга документация, инспекция на транс
портните средства, включително контейнерите и местата за
съхранение на продуктите, и официални разследвания и други
подобни действия, наред с пристанищната инспекция на
риболовни кораби съгласно глава II.
3.
Проверките се съсредоточават върху риска, идентифициран
въз основа на критерии, разработени на национално или на
общностно равнище, съгласно правилата за управление на риска.
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Държавите-членки нотифицират Комисията за своите национални
критерии в срок от 30 работни дни след 29 октомври 2008 г. и
актуализират тази информация. Критериите на Общността се
определят в съответствие с процедурата, посочена в член 54,
параграф 2.
4.

Проверки се извършват при всеки случай, когато:

а) проверяващият орган на държавата-членка има основания да се
съмнява в автентичността на самия сертификат за улов, на
печата или на подписа за заверка, положен от съответния
орган на държавата на знамето, или
б) проверяващият орган на държавата-членка разполага с
информация, която подлага на съмнение спазването от страна
на риболовния кораб на приложимите закони, подзаконови
актове или мерки за опазване и управление, или изпълнението
на други изисквания съгласно настоящия регламент, или
в) риболовни кораби, риболовни дружества или други оператори са
били докладвани във връзка с предполагаеми ННН риболов,
включително риболовни кораби, докладвани на регионална орга
низация за управление на риболова съгласно инструмент, приет
от такава организация, за съставяне на списъци на кораби, за
които се предполага, че са извършвали дейности по незаконен,
недеклариран и нерегулиран риболов, или
г) държави на знамето или реекспортиращи държави са били
докладвани на регионална организация за управление на
риболова съгласно инструмент, приет от такава организация, за
изпълнение на търговски мерки по отношение на държави на
знамето, или
д) е било публикувано
параграф 1.

предупреждение

съгласно

член

23,

5.
Държавите-членки могат да решат да извършват проверки на
случаен принцип в допълнение към проверките, посочени в
параграфи 3 и 4.
6.
За целите на проверката компетентните органи на държавитечленки могат да потърсят съдействието на компетентните органи на
държавата на знамето или на третата държава, различна от
държавата на знамето, както е посочено в член 14, в който случай:
а) в искането за съдействие се посочват причините за възникване
на основателни съмнения у компетентните органи на съот
ветната държава-членка относно валидността на сертификата,
на съдържащите се в него твърдения и/или относно съот
ветствието на продуктите с мерките за опазване и управление.
В подкрепа на искането за съдействие се изпраща копие от
сертификата за улов, както и всяка информация или документи,
сочещи, че информацията в сертификата е неточна. Искането се
изпраща незабавно на компетентните органи на държавата на
знамето или на третата държава, различна от държавата на
знамето, както е посочено в член 14;
б) процедурата на проверка приключва в срок от 15 дни от датата
на искането за проверка. В случай че компетентните органи на
съответната държава на знамето не могат да спазят срока, прове
ряващите органи в държавата-членка могат, по искане на
държавата на знамето или на третата държава, различна от
държавата на знамето, както е посочено в член 14, да удължат
срока за отговор с не повече от 15 дни.
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7.
Освобождаването на продуктите за пускане на пазара
временно се прекратява до получаване на резултатите от проце
дурите за проверка, посочени в параграфи 1—6. Разходите за
съхранението се поемат от оператора.
8.
Държавите-членки нотифицират Комисията за компетентните
си органи по преглеждането и проверките на сертификатите за улов
в съответствие с член 16 и параграфи 1—6 от настоящия член.
Член 18
Отказ на внос
1.
Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавитечленки отказват вноса в Общността на рибни продукти, без за това
да е необходимо искане за представяне на допълнителни доказа
телства или искане за съдействие, адресирано до държавата на
знамето, когато са уведомени, че:
а) вносителят не е бил в състояние да представи сертификат за
улов за съответните продукти или да изпълни своите задължения
съгласно член 16, параграф 1 или 2;
б) предназначените за внос продукти не съвпадат с посочените в
сертификата за улов;
в) сертификатът за улов не е заверен от публичен орган на
държавата на знамето съгласно член 12, параграф 3;
г) сертификатът за улов не съдържа цялата изисквана информация;
д) вносителят не е в състояние да докаже, че рибните продукти
отговарят на условията по член 14, параграф 1 или 2;
е) риболовен кораб, фигуриращ в сертификата за улов като кораб
по произход на улова, е включен в списък на Общността на
кораби, извършващи ННН риболов, или в списъци на кораби,
извършващи ННН риболов, посочени в член 30;
ж) сертификатът за улов е заверен от органите на държава на
знамето, посочена като несътрудничеща държава в съответствие
с член 31.
2.
Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавитечленки отказват вноса на всякакви рибни продукти в Общността
след искане за съдействие по член 17, параграф 6, когато:
а) са получили отговор, според който износителят няма право да
иска заверка на сертификат за улов; или
б) са получили отговор, според който продуктите не са съобразени
с мерките за опазване и управление или не са спазени други
условия по настоящата глава; или
в) не са получили отговор в определения срок; или
г) са получили отговор, който не съответства на въпросите,
зададени в искането.
3.
Когато се отказва внос на рибни продукти съгласно параграфи
1 или 2, държавите-членки могат да конфискуват и унищожат тези
рибни продукти, да се разпореждат с тях или да ги продават в
съответствие с националното право. Приходите от продажбата
могат да се използват за благотворителност.
4.
Всяко лице има право да обжалва решенията, взети от компет
ентните органи съгласно параграфи 1, 2 или 3, които го засягат.
Правото на обжалване се упражнява съгласно действащите
разпоредби в съответната държава-членка.
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5.
Компетентните органи на държавите-членки нотифицират за
отказа за внос държавата на знамето и, когато е целесъобразно,
третата държава, различна от държавата на знамето, както е
посочено в член 14. Копие от нотификацията се изпраща на
Комисията.
Член 19
Транзитно преминаване и трансбордиране
1.
Когато на входния пункт на Общността рибните продукти са
поставени под режим транзит и са транспортирани до друга
държава-членка, където ще бъдат поставени под друг митнически
режим, в тази държава-членка се прилагат разпоредбите на членове
17 и 18.
2.
Когато на входния пункт на Общността рибните продукти са
поставени под режим транзит и са транспортирани на друго място
в същата държава-членка, където ще бъдат поставени под друг
митнически режим, държавите-членки могат да прилагат разпо
редбите на членове 16, 17 и 18 на входния пункт или на местоназ
начението. Във възможно най-кратък срок държавите-членки ноти
фицират Комисията за мерките, предприети за прилагането на
настоящия параграф, и актуализират тази информация. Комисията
публикува тези нотификации на своя уебсайт.
3.
Когато на входния пункт на Общността рибните продукти се
трансбордират и транспортират по море до друга държава-членка, в
тази държава-членка се прилагат разпоредбите на членове 17 и 18.
4.
Държавите-членки на трансбордирането съобщават на
държавите-членки
на
местоназначението
информацията,
съдържаща се в транспортните документи относно естеството на
рибните продукти, тяхното тегло, пристанището на товарене и
спедитора в третата държава, имената на транспортните кораби и
пристанищата на трансбордиране и местоназначение, веднага след
получаване на тази информация и преди очакваната дата на
пристигане в пристанището на местоназначение.
Член 20
Нотификации от държавата на знамето и сътрудничество с
трети държави
1.
Сертификати за улов, заверени от дадена държава на знамето
за целите на настоящия регламент, се приемат при условие, че
Комисията е получила нотификация от съответната държава на
знамето, с която се удостоверява, че:
а) държавата на знамето е създала вътрешна организация за
прилагане, контрол и изпълнение на законите, подзаконовите
актове и мерките за опазване и управление, които нейните
риболовни кораби са длъжни да спазват;
б) публичните ѝ органи са оправомощени да удостоверяват
верността на информацията, съдържаща се в сертификатите за
улов, и да извършват проверки на такива сертификати по искане
на държавите-членки. Нотификацията съдържа и необходимата
информация за определяне кои са въпросните органи.
2.
Информацията, която трябва да се съдържа в нотификацията
по параграф 1, се съдържа в приложение III.
3.
Комисията информира държавата на знамето за получаването
на нотификация по параграф 1. Ако държавата на знамето не
осигури всички елементи, посочени в параграф 1, Комисията
посочва на държавата на знамето кои от елементите липсват и
иска нова нотификация.
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4.
Когато е целесъобразно, Комисията установява админист
ративно сътрудничество с трети държави в области, свързани с
прилагането на разпоредбите за сертифициране на улова,
определени в настоящия регламент, включително използването на
електронни средства за съставяне, заверяване или представяне на
сертификатите за улов и когато е целесъобразно — на документите,
посочени в член 14, параграф 1 и член 14, параграф 2.
Това сътрудничество цели да:
а) гарантира, че рибните продукти, внесени в Общността, произ
хождат от улов, извършен съгласно приложимите закони, подза
конови актове или мерки за опазване и управление;
б) улесни изпълнението от държавите на знамето на формалностите
във връзка с достъпа до пристанища за риболовни кораби, вноса
на рибни продукти и изискванията за проверка на сертификатите
за улов, определени в глава II и в настоящата глава;
в) осигури извършването на проверки на място от Комисията или
определен от нея орган с цел да се провери ефективното
изпълнение на договореностите за сътрудничество;
г) осигури създаването на рамка за обмен на информация между
двете страни в подкрепа на изпълнението на договореностите за
сътрудничество.
5.
Сътрудничеството по параграф 4 не се смята за предварително
условие за прилагането на настоящата глава спрямо внос, произ
хождащ от улов, който е извършен от риболовни кораби, плаващи
под знамето на която и да е държава.
Член 21
Реекспорт
1.
Реекспортът на продукти, внесени със сертификат за улов
съгласно настоящата глава, се разрешава чрез заверка от компет
ентните органи на държавата-членка, от която се предвижда извър
шването на реекспорт, на раздел „реекспорт“ от сертификата за
улов или на копие от него, когато рибните продукти, които
престои да се реекспортират, представляват част от внесените
продукти.
2.
Процедурата, определена в член 16, параграф 2, се прилага
mutadis mutandis, когато рибните продукти се реекспортират от
одобрен икономически оператор.
3.
Държавите-членки нотифицират Комисията за компетентните
си органи по заверка и проверка на раздел „реекспорт“ от серти
фикатите за улов в съответствие с процедурата, определена в
член 15.
Член 22
Съхраняване и разпространение на документация
1.
Комисията води регистър на държавите и техните
компетентни органи, посочени по реда на настоящата глава,
който съдържа:
а) държавите-членки, които са посочили своите компетентни
органи по заверка, преглеждане и проверка на сертификати за
улов и сертификати за реекспорт в съответствие с членове 15,
16, 17 и 21;
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б) държавите на знамето, за които са получени нотификации по
реда на член 20, параграф 1, като се посочват онези от тях, с
които е установено сътрудничество с трети държави съгласно
член 20, параграф 4.
2.
Комисията публикува на своя уебсайт и в Официален вестник
на Европейския съюз списъка на държавите и техните компетентни
органи, посочени в параграф 1, като редовно актуализира тази
информация. Комисията предоставя по електронен път на
органите на държавите-членки, отговарящи за заверка и проверка
на сертификати за улов, подробна информация за органите на
държавите на знамето, на които е възложена заверката и проверката
на сертификати за улов.
3.
Комисията публикува на своя уебсайт и в Официален вестник
на Европейския съюз списъка на схемите за документиране на
улова, които са признати съгласно член 13, и редовно актуализира
тази информация.
4.
Държавите-членки съхраняват оригиналите на сертификатите
за улов, представени за целите на вноса, сертификатите за улов,
заверени за целите на износа, и заверените раздели за реекспорт
от сертификатите за улов, за срок от три години или повече в
съответствие с националните правила.
5.
Одобрените икономически оператори съхраняват оригиналите
на документите, посочени в параграф 4, за срок от три години или
повече в съответствие с националните правила.
ГЛАВА IV
СИСТЕМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ОБЩНОСТТА

Член 23
Публикуване на предупреждения
1.
Когато получената съгласно глави II, III, V, VI, VII, VIII, X
или XI информация поражда основателни съмнения във връзка със
спазването по отношение на риболовни кораби или рибни продукти
от определени трети държави, на приложимите закони, подза
конови актове, включително приложими закони или подзаконови
актове, съобщени от трети държави, с които е установено посо
ченото в член 20, параграф 4 административно сътрудничество,
или на международни мерки за опазване и управление,
Комисията публикува на своя уебсайт и в Официален вестник на
Европейския съюз предупредително известие към операторите, за да
осигури предприемането на подходящи мерки от държавите-членки
по отношение на съответните трети държави съгласно настоящата
глава.
2.
Комисията незабавно съобщава информацията, посочена в
параграф 1 на органите на държавите-членки и на съответната
държава на знамето, и когато е целесъобразно — на третата
държава, различна от държавата на знамето, както е посочено в
член 14.
Член 24
Действия след публикуването на предупредителни известия
1.
При получаване на информацията, съобщена съгласно член
23, параграф 2, когато е целесъобразно и в съответствие с
правилата за управление на риска, държавите-членки:
а) идентифицират текущите пратки с рибни продукти, които
предстои да бъдат внесени и които попадат в обхвата на пред
упредителното известие, след което съгласно разпоредбите на
член 17 извършват проверка на сертификата за улов и, когато
е целесъобразно, на посочените в член 14 документи;
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б) предприемат мерки, за да гарантират, че бъдещите пратки с
рибни продукти, предназначени за внос, които попадат в
обхвата на предупредителното известие, подлежат съгласно
разпоредбите на член 17 на проверка на сертификата за улов
и, когато е целесъобразно, на посочените в член 14 документи;
в) идентифицират предишните пратки с рибни продукти, които
попадат в обхвата на предупредителното известие, и
извършват необходимите проверки, включително проверка на
представените до момента сертификати за улов;
г) съгласно разпоредбите на международното право подлагат рибо
ловните кораби, които попадат в обхвата на предупредителното
известие, на необходимите проучвания, разследвания или
инспекции в морето, в пристанищата или на други места за
разтоварване.
2.
Държавите-членки съобщават в най-кратък срок на Комисията
заключенията от своите проверки и искания за проверки, както и
предприетите действия при установено неспазване на приложимите
закони, подзаконови актове или международни мерки за опазване и
управление.
3.
Когато Комисията реши, че с оглед на заключенията от извър
шените съгласно параграф 1 проверки са отпаднали основателните
съмнения, които са довели до публикуване на предупредителното
известие, тя незабавно:
а) публикува на своя уебсайт и в Официален вестник на Евро
пейския съюз известие, с което отменя предходното предупре
дително известие;
б) информира за отменянето държавата на знамето и, когато е
целесъобразно, третата държава, различна от държавата на
знамето, както е посочено в член 14; и
в) информира държавите-членки по подходящ начин.
4.
Когато Комисията реши, че с оглед на заключенията от извър
шените съгласно параграф 1 проверки остават налице основателни
съмнения, които мотивират предупредителното известие, тя
незабавно:
а) актуализира предупредителното известие чрез нова публикация
на своя уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз;
б) информира държавата на знамето и, когато е целесъобразно,
третата държава, различна от държавата на знамето, както е
посочено в член 14;
в) информира държавите-членки по подходящ начин; и
г) когато е целесъобразно, отнася въпроса до регионалната орга
низация за управление на риболова, чиито мерки за опазване и
управление може да са били нарушени.
5.
Когато Комисията реши, че с оглед на заключенията от извър
шените съгласно параграф 1 проверки съществуват достатъчно
основания да се смята, че установените факти могат да пред
ставляват случай на неспазване на приложимите закони, подза
конови актове или международни мерки за опазване и управление,
тя незабавно:
а) публикува ново предупредително известие за тях на своя
уебсайт и в Официален вестник на Европейския съюз;
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б) информира държавата на знамето и предприема съответните
процедури и стъпки съгласно глави V и VI;
в) когато е целесъобразно, информира третата държава, различна
от държавата на знамето, както е посочено в член 14;
г) информира държавите-членки по подходящ начин;
д) когато е целесъобразно, отнася въпроса до регионалната орга
низация за управление на риболова, чиито мерки за опазване и
управление може да са били нарушени.

ГЛАВА V
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, ИЗВЪРШВАЩИ
ННН РИБОЛОВ

Член 25
Съмнения за ННН риболов
1.

Комисията или определен от нея орган събира и анализира:

а) цялата информация за ННН риболов, получена съгласно глави
II, III, IV, VIII, X и XI, и/или
б) всяка друга имаща отношение информация, когато е целесъ
образно, например:
i) данни за улова;
ii) търговска информация, получена от националните статис
тически органи и други надеждни източници;
iii) корабни регистри и бази данни;
iv) програми на регионална организация за управление на
риболова относно документи за улова или статистически
документи;
v) доклади за наблюдение или друга дейност по отношение на
риболовни кораби, за които се предполага, че извършват
ННН риболов, както е посочено в член 3, и списъци на
кораби, извършващи ННН риболов, представени или
приети от регионални организации за управление на
риболова;
vi) доклади съгласно Регламент (ЕИО) № 2847/93 за риболовни
кораби, за които се предполага, че извършват ННН риболов,
както е посочено в член 3;
vii) всяка друга имаща отношение информация, получена inter
alia в пристанищата и на риболовните полета.
2.
Държавите-членки могат по всяко време да представят на
Комисията всякаква допълнителна информация, която може да
има значение за съставянето на списък на Общността на кораби,
извършващи ННН риболов. Комисията или определен от нея орган
разпространява информацията заедно с всички представени доказа
телства, до държавите-членки и съответните държави на знамето.
3.
Комисията, или определен от нея орган, поддържа досие за
всеки риболовен кораб, за който са докладвани съмнения, че
участва в ННН риболов, като досието се актуализира с всяка ново
получена информация.
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Член 26
Предполагаем ННН риболов
1.
Комисията идентифицира риболовни кораби, за които е
получена достатъчно информация съгласно член 25, за да се пред
полага, че е възможно да извършват ННН риболов, които налагат
необходимост от официално проучване със съответната държава на
знамето.
2.
Комисията нотифицира държавите на знамето, чиито
риболовни кораби са идентифицирани съгласно параграф 1, за
официално искане за проучване във връзка със съмненията за
извършване на ННН риболов от съответните кораби, плаващи под
тяхно знаме. Нотификацията:
а) съдържа цялата информация, събрана от Комисията във връзка
със съмненията за извършване на ННН риболов;
б) съдържа официално искане до държавата на знамето да пред
приеме всички необходими мерки за разследване на съмненията
за извършване на ННН риболов и своевременно да информира
Комисията за резултатите от разследването;
в) съдържа официално искане до държавата на знамето за
незабавно предприемане на принудителни действия, ако се
докаже основателността на съмненията относно съответния
риболовен кораб, и информиране на Комисията за предприетите
мерки;
г) отправя искане до държавата на знамето да уведоми собственика
или, когато е целесъобразно, оператора на съответния риболовен
кораб относно подробното изложение на основанията за евен
туално включване в списъка и за последиците, които могат да
произтекат, ако риболовният кораб бъде включен в списъка на
Общността на кораби, извършващи ННН риболов, съгласно член
37. Освен това към държавите на знамето се отправя искане за
предоставяне на информация на Комисията за собствениците на
риболовни кораби и, когато е целесъобразно, за операторите, за
да се гарантира, че тези лица могат да бъдат изслушани съгласно
член 27, параграф 2;
д) информира държавата на знамето за разпоредбите на глави VI и
VII.
3.
Комисията нотифицира държавите-членки на знамето, чиито
кораби са идентифицирани съгласно параграф 1, за официално
искане за проучване във връзка със съмненията за извършване на
ННН риболов от съответните кораби, плаващи под тяхно знаме.
Нотификацията:
а) съдържа цялата информация, събрана от Комисията във връзка
със съмненията за извършване на ННН риболов;
б) съдържа официално искане до държавата-членка на знамето да
предприеме всички необходими мерки в съответствие с
Регламент (ЕИО) № 2847/93 за разследване на съмненията за
ННН риболов или, когато е целесъобразно, да докладва всички
предприети мерки за разследването му и своевременно да
информира Комисията за резултатите от разследването;
в) съдържа официално искане до държавата-членка на знамето за
своевременно предприемане на принудителни действия, ако се
докаже основателността на съмненията относно съответния
риболовен кораб, и информиране на Комисията за предприетите
мерки;
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г) отправя искане до държавата-членка на знамето да уведоми
собственика и, когато е целесъобразно, оператора на риболовния
кораб, относно подробното изложение на основанията за евен
туално включване в списъка и за последиците, които могат да
произтекат, ако корабът бъде включен в списъка на Общността
на кораби, извършващи ННН риболов, съгласно член 37. Освен
това към държавите-членки на знамето се отправя искане за
предоставяне на информация на Комисията за собствениците
на риболовни кораби и, когато е целесъобразно, за операторите,
за да се гарантира, че тези лица могат да бъдат изслушани,
съгласно член 27, параграф 2.
4.
Комисията разпространява информацията за риболовните
кораби, за които се предполага, че извършват ННН риболов, до
всички държави-членки, с цел да се улесни прилагането на
Регламент (ЕИО) № 2847/93.
Член 27
Съставяне на списък на Общността на кораби, извършващи
ННН риболов
1.
В съответствие с посочената в член 54, параграф 2 процедура,
Комисията съставя списък на Общността на кораби, извършващи
ННН риболов. Списъкът включва риболовните кораби, по
отношение на които, след предприетите мерки по членове 25 и
26, получената съгласно настоящия регламент информация уста
новява извършването на ННН риболов, и чиито държави на
знамето не са изпълнили официалните искания, посочени в член
26, параграф 2, букви б) и в) и член 26, параграф 3, букви б) и в), в
отговор на такъв ННН риболов.
2.
Преди включването на даден риболовен кораб в списъка на
Общността на кораби, извършващи ННН риболов, Комисията пред
оставя на собственика, и когато е целесъобразно, на операторите на
съответния риболовен кораб подробно изложение на основанията
за евентуално включване в списъка, заедно с всички елементи в
подкрепа на подозрението, че риболовният кораб е извършвал
ННН риболов. В изложението се споменава правото на искане
или предоставяне на допълнителна информация и се дава
възможност на собственика, и когато е целесъобразно, на опера
торите, да бъдат изслушани и да се защитят, като им се осигурява
подходящ срок и средства за това.
3.
Когато вземе решение за включване на даден риболовен кораб
в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов,
Комисията съобщава решението и мотивите за него на собственика
и, когато е целесъобразно, на оператора на риболовния кораб.
4.
Задълженията, наложени на Комисията съгласно параграфи 2
и 3, се прилагат, без да се засяга главната отговорност за рибо
ловния кораб на държавата на знамето, и само доколкото съот
ветната информацията, необходима за идентифициране на собст
веника и операторите на риболовния кораб, е на разположение на
Комисията.
5.
Комисията нотифицира държавата на знамето относно включ
ването на риболовния кораб в списъка на Общността на кораби,
извършващи ННН риболов, и представя на държавата на знамето
подробното изложение на основанията за включване в списъка.
6.
Комисията отправя искане към държавите на знамето с
риболовни кораби, включени в списъка на Общността на кораби,
извършващи ННН риболов:
а) да уведомят собственика на риболовните кораби за включването
им в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН
риболов, за основанията за тяхното включване и за произ
тичащите от това последици, съгласно член 37; и
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б) да предприемат всички необходими мерки за преустановяване на
ННН риболов, включително, когато е необходимо, заличаване от
регистъра или отнемане на лицензите за риболов на съответните
риболовни кораби, и да информират Комисията за предприетите
мерки.
7.
Настоящият член не се прилага за риболовни кораби на
Общността, ако държавата-членка на знамето е предприела
действия в съответствие с параграф 8.
8.
Риболовни кораби на Общността не се включват в списъка на
Общността на кораби, извършващи ННН риболов, ако държаватачленка на знамето е предприела действия съгласно настоящия
регламент и Регламент (ЕИО) № 2847/93 срещу нарушения, които
съставляват тежки нарушения, както е посочено в член 3,
параграф 2, без да се засягат предприетите действия от регионални
организации за управление на риболова.

Член 28
Заличаване на риболовни кораби от списъка на Общността на
кораби, извършващи ННН риболов
1.
Комисията заличава риболовен кораб от списъка на
Общността на кораби, извършващи ННН риболов, в съответствие
с посочената в член 54, параграф 2 процедура, ако държавата на
знамето на съответния риболовен кораб докаже, че:
а) корабът не е извършвал никоя от ННН риболовните дейности,
заради които е бил включен в списъка; или
б) в отговор на въпросните ННН риболовни дейности са били
наложени съразмерни, възпиращи и ефективни санкции, поспециално на риболовните кораби, плаващи под знамето на
държава-членка в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2847/93.
2.
Собственикът или, когато е целесъобразно, операторът на
риболовен кораб, включен в списъка на Общността на кораби,
извършващи ННН риболов, може да отправи искане до
Комисията за преразглеждане на статута на кораба в случай на
бездействие от страна на държавата на знамето по параграф 1.
Комисията разглежда въпроса за заличаването на риболовния кораб
от списъка само ако:
а) собственикът или операторите представят доказателство за това,
че риболовният кораб вече не извършва ННН риболов, или;
б) включеният в списъка риболовен кораб е потънал или е
бракуван.
3.
Във всички останали случаи Комисията разглежда въпроса за
заличаването на риболовния кораб от списъка, само ако са
изпълнени следните условия:
а) изминали са най-малко две години от включването на рибо
ловния кораб в списъка, през които Комисията не е получила
съгласно член 25 последващи доклади за извършени пред
полагаеми ННН риболов от същия кораб, или;
б) собственикът представя информация за извършваната в момента
от риболовния кораб дейност, от която е видно, че корабът
работи в пълно съответствие със законите, правилата и/или
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мерките за опазване и управление, които се прилагат по
отношение на всяка риболовна дейност, в която той участва,
или;
в) съответният риболовен кораб, неговият собственик или
оператори не поддържат никакви оперативни или финансови,
преки или косвени връзки с друг кораб, собственик или
оператор, за който се предполага или е доказано, че извършва
ННН риболов.
Член 29
Съдържание, оповестяване и поддържане на списъка на
Общността на кораби, извършващи ННН риболов
1.
Списъкът на Общността на кораби, извършващи ННН
риболов, съдържа следните данни за всеки риболовен кораб:
а) име и предишни имена, ако има такива;
б) знаме и предишни знамена, ако има такива;
в) собственик и, когато е приложимо, предишни собственици,
включително бенефициери, ако има такива;
г) оператор и, когато е приложимо, предишни оператори, ако има
такива;
д) позивна и предишни позивни, ако има такива;
е) номер от регистъра на Lloyds/IMO (ако има такъв);
ж) снимки, ако има такива;
з) дата на първоначално включване в списъка;
и) кратка справка за дейностите, които обосновават включването
на кораба в списъка, заедно с позовавания на всички имащи
отношение документи, които съдържат информация и доказа
телства за такава дейност.
2.
Комисията публикува списъка на Общността на кораби,
извършващи ННН риболов, в Официален вестник на Европейския
съюз и предприема всички необходими мерки да гарантира оповес
тяването на този списък, включително чрез поместването му на
своя уебсайт.
3.
Комисията актуализира на всеки три месеца списъка на
Общността на кораби, извършващи ННН риболов и предвижда
система за автоматично съобщаване на актуализациите на
държавите-членки, на регионалните организации за управление на
риболова и на всеки член на гражданското общество при
поискване. Освен това Комисията предава списъка на ФАО и на
регионалните организации за управление на риболова с цел
засилване на сътрудничеството между Общността и посочените
организации при предотвратяването, възпирането и премахването
на ННН риболова.
Член 30
Списъци на кораби, извършващи ННН риболов, приети от
регионални организации за управление на риболова
1.
Освен риболовните кораби по член 27, в списъка на Евро
пейската общност на кораби, извършващи ННН риболов, се
включват и риболовните кораби, включени в списъци на кораби,
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извършващи ННН риболов, приети от регионални организации за
управление на риболова, в съответствие с посочената в член 54,
параграф 2 процедура. Заличаването на тези кораби от списъка на
Общността на кораби, извършващи ННН риболов, се определя от
решенията, взети по отношение на тях от съответната регионална
организация за управление на риболова.
2.
Всяка година, след като получи от регионалните организации
за управление на риболова списъците на риболовни кораби, за
които се предполага или е доказано, че извършват ННН риболов,
Комисията ги съобщава на държавите-членки.
3.
Комисията нотифицира незабавно държавите-членки за всяко
допълване, заличаване и/или изменение в списъците по параграф 2
от настоящия член, при всяко настъпване на такива промени.
Член 37 се прилага по отношение на корабите в изменените по
такъв начин списъци на кораби, извършващи ННН риболов на
регионални организации за управление на риболова към датата на
нотифицирането на държавите-членки за тях.

ГЛАВА VI
НЕСЪТРУДНИЧЕЩИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 31
Определяне на несътрудничещи трети държави
1.
Съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2,
Комисията определя третите държави, които смята за несътруд
ничещи трети държави в борбата с ННН риболов.
2.
Определянето по параграф 1 се основава на преглед на цялата
информация, получена съгласно глави II, III, IV, V, VIII, X и XI
или, когато е целесъобразно, на всяка друга имаща отношение
информация, като данни за улов, търговска информация,
получена от националните статистически органи и други
надеждни източници, корабни регистри и бази данни, програми
на регионални организации за управление на риболова за
документи за улова или статистически документи и списъци на
кораби, извършващи ННН риболов, приети от регионални орга
низации за управление на риболова, както и на всяка друга
имаща отношение информация, получена в пристанищата и на
риболовните полета.
3.
Дадена трета държава може да бъде определена като несът
рудничеща трета държава, ако не изпълнява предвидените в между
народното право задължения да предприема действия за предотвра
тяване, възпиране и премахване на ННН риболов като държава на
знамето, пристанищна държава, крайбрежна държава или държава
на пазара.
4.
За целите на параграф 3 Комисията разчита главно на
разглеждане на мерките, предприети от съответната трета
държава по отношение на:
а) повтарящ се ННН риболов, за които е документирано по
подходящ начин, че се извършват или подпомагат от
риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, от нейни
граждани или от риболовни кораби, които действат в нейни
морски води или използват нейни пристанища, или
б) достъпа на рибни продукти с произход от ННН риболов до
нейния пазар.
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5.

За целите на параграф 3 Комисията взема предвид:

а) дали съответната трета държава ефективно си сътрудничи с
Общността, като осигурява ответна реакция на исканията на
Комисията за разследване, осигуряване на обратна информация
или последващи действия по отношение на ННН риболов и
свързани с него дейности;
б) дали съответната трета държава е предприела ефективни прину
дителни мерки по отношение на операторите, отговорни за ННН
риболов, и по-специално дали са наложени санкции с достатъчна
тежест, за да бъдат лишени нарушителите от облагите от ННН
риболов;
в) историята, характера, обстоятелствата, степента и тежестта на
проявите на разглеждания ННН риболов;
г) за развиващите се държави — съществуващия капацитет на
техните компетентни органи.
6.
За целите на параграф 3 Комисията разглежда също следните
елементи:
а) ратифицирането или присъединяването на съответните трети
държави към международните правни инструменти в областта
на рибарството, и по-специално UNCLOS, Споразумение на
ООН за рибните видове и Споразумението на ФАО за съот
ветствие;
б) статутът на съответната трета държава като договаряща страна
на регионални организации за управление на риболова или като
сътрудничеща държава извън тях, или нейното съгласие да
прилага приетите от тях мерки за опазване и управление;
в) всички действия или бездействия на съответната трета държава,
които може да са ограничили ефективността на приложимите
закони, подзаконови актове или международни мерки за
опазване и управление.
7.
Когато е целесъобразно, при прилагането на настоящия член
надлежно се отчитат конкретните ограничения за развиващите се
държави, особено по отношение на наблюдението, контрола и
надзора на риболовните дейности.
Член 32
Предприети

действия спрямо държави, определени
несътрудничещи трети държави

като

1.
Комисията незабавно нотифицира държавите, които съгласно
критериите, посочени в член 31, могат да бъдат определени за
несътрудничещи трети държави. Нотификацията съдържа следната
информация:
а) основанието или основанията за определянето, заедно с всички
налични доказателства във връзка с това;
б) възможността за изпращане на писмен отговор до Комисията
във връзка с решението за определяне и на друга имаща
отношение информация, като например доказателства, които
опровергават определянето или, когато е целесъобразно, план
за действие и предприетите мерки за подобряване на поло
жението;
в) правото да се поиска или да се представи допълнителна
информация;
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г) последиците от определянето като несътрудничеща трета
държава съгласно член 38.
2.
В нотификацията по параграф 1 Комисията включва и искане
към съответната трета държава да предприеме всички необходими
мерки за прекратяване на въпросните ННН риболовни дейности и
за предотвратяване на тези дейности в бъдеще, както и за кори
гиране на всяко действие или бездействие, посочено в член 31,
параграф 6, буква в).
3.
Комисията предава нотификацията и искането до съответната
трета държава чрез повече от едно средство за комуникация.
Комисията се стреми да получи потвърждение от тази държава,
че последната е получила нотификацията.
4.
Комисията осигурява на съответната трета държава подходящ
срок за отговор на нотификацията и разумен срок, за да коригира
положението.

Член 33
Съставяне на списък на несътрудничещи трети държави
1.
Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на
Комисията решава относно списъка на несътрудничещи трети
държави.
2.
Комисията незабавно нотифицира съответната трета държава
за определянето ѝ като несътрудничеща трета държава и за нало
жените мерки по член 38, като отправя към нея искане да коригира
съществуващото положение и да информира за мерките, пред
приети с цел нейните кораби да спазват мерките за опазване и
управление.
3.
След взетото по параграф 1 от настоящия член решение
Комисията незабавно нотифицира държавите-членки за него, като
отправя към тях искане да осигурят незабавно изпълнение на
мерките, приети съгласно член 38. Държавите-членки нотифицират
Комисията за всички мерки, предприети в отговор на искането.

Член 34
Заличаване от списъка на несътрудничещи трети държави
1.
Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на
Комисията заличава дадена трета държава от списъка на несътруд
ничещи трети държави, ако съответната трета държава докаже, че
положението, дало основание за включването ѝ в списъка, е кори
гирано. Решението за заличаване от списъка взема предвид също
дали съответната трета държава е предприела конкретни мерки,
които могат да доведат до трайно подобряване на положението.
2.
След взетото по параграф 1 от настоящия член решение
Комисията незабавно нотифицира държавите-членки за отмяната
на мерките по член 38 по отношение на съответната трета държава.

Член 35
Оповестяване на списъка на несътрудничещи трети държави
Комисията публикува списъка на несътрудничещи трети държави в
Официален вестник на Европейския съюз и предприема всички
необходими мерки да осигури оповестяването на този списък,
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включително чрез поместването му на своя уебсайт. Комисията
редовно актуализира списъка и предвижда система за автоматично
съобщаване на актуализациите на държавите-членки, на регио
налните организации за управление на риболова и на всеки член
на гражданското общество при поискване. Освен това Комисията
предава списъка на несътрудничещи трети държави на ФАО и на
регионалните организации за управление на риболова с цел
засилване на сътрудничеството между Общността и посочените
организации при предотвратяването, възпирането и премахването
на ННН риболова.

Член 36
Извънредни мерки
1.
Ако са налице доказателства, че приетите от дадена трета
държава мерки накърняват мерки за опазване и управление,
приети от регионална организация за управление на риболова,
Комисията има правомощието да приеме, в съответствие с между
народните си задължения, извънредни мерки за срок не по-дълъг от
шест месеца. Комисията може да приеме ново решение за удъл
жаване на извънредните мерки за срок не по-дълъг от шест месеца.
2.
Извънредните мерки, посочени в параграф 1 могат да
включват inter alia следното:
а) риболовните кораби, притежаващи разрешение за риболов и
плаващи под знамето на съответната трета държава, не
получават достъп до пристанищата на държави-членки, освен в
случай на непреодолима сила или бедствие, както е посочено в
член 4, параграф 2 за предоставяне на услугите, абсолютно
необходими за справяне с тези ситуации;
б) риболовните кораби, които плават под знамето на държавачленка, нямат право да участват в съвместни риболовни
дейности с кораби, плаващи под знамето на съответната трета
държава;
в) риболовните кораби, които плават под знамето на държавачленка, нямат право да ловят риба в морски води под юрис
дикцията на съответната трета държава, без да се засягат разпо
редбите, предвидени в двустранни споразумения в областта на
рибарството;
г) не се разрешава осигуряването на жива риба за рибовъдство в
морски води под юрисдикцията на съответната трета държава;
д) живата риба, уловена от риболовни кораби, които плават под
знамето на съответната трета държава, не се приема за целите
на рибовъдството в морски води под юрисдикцията на държавачленка.
3.
Извънредните мерки пораждат незабавно действие. Те се
нотифицират на държавите-членки и на съответната трета
държава и се публикуват в Официален вестник на Европейския
съюз.
4.
Съответните държави-членки могат да отнесат решението на
Комисията по параграф 1 до Съвета в срок от 10 работни дни след
получаване на нотификацията.
5.
Съветът може да вземе различно решение с квалифицирано
мнозинство в срок от един месец от деня на получаване на отне
сеното до него решение.
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ГЛАВА VII
МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ И ДЪРЖАВИ,
УЧАСТВАЩИ В ННН РИБОЛОВ

Член 37
Действия по отношение на риболовни кораби, включени в
списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов
Към риболовните кораби, включени в списъка на Общността на
кораби, извършващи ННН риболов, се прилагат следните мерки:
1. държавите-членки на знамето не внасят в Комисията искания за
разрешения за риболов за риболовни кораби, извършващи ННН
риболов;
2. на риболовни кораби, извършващи ННН риболов, се отнемат
действащите разрешения за риболов или специалните разре
шителни за риболов, издадени от държавите-членки на знамето;
3. риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават
под знамето на трета държава, нямат право да ловят риба във
водите на Общността и тяхното чартиране се забранява;
4. риболовните кораби, които плават под знамето на държавачленка, по никакъв начин не подпомагат и не участват в прера
ботвателни дейности на риба, трансбордиране или съвместни
риболовни дейности с риболовни кораби, извършващи ННН
риболов;
5. риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават
под знамето на държава-членка, имат право на достъп само до
своите пристанища на домуване и до никое друго пристанище
в Общността, освен в случай на непреодолима сила или
бедствие. Риболовните кораби, извършващи ННН риболов,
които плават под знамето на трета държава, нямат право на
достъп до пристанище на държава-членка, освен в случай на
непреодолима сила или бедствие. Като алтернатива държавачленка може да разреши достъп до своите пристанища на
риболовен кораб, извършващ ННН риболов, при условие че
бъдат конфискувани уловът на борда и, когато е целесъобразно,
риболовните съоръжения, забранени съгласно приетите от
регионални организации за управление на риболова мерки за
опазване и управление. Освен това държавите-членки
конфискуват улова и, когато е целесъобразно, риболовните
съоръжения, забранени съгласно тези мерки, на борда на
риболовни кораби, извършващи ННН риболов, които са
получили достъп до техни пристанища поради случаи на непре
одолима сила или бедствие;
6. риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават
под знамето на трета държава, не се снабдяват на пристанищата
с провизии, гориво или други услуги, освен в случай на непре
одолима сила или бедствие;
7. риболовните кораби, извършващи ННН риболов, които плават
под знамето на трета държава, нямат право да сменят екипажа,
освен ако не се налага поради случаи на непреодолима сила
или бедствие;
8. държавите-членки отказват да предоставят своето знаме на
риболовни кораби, извършващи ННН риболов;
9. забранява се вносът на рибни продукти, уловени от риболовни
кораби, извършващи ННН риболов, и съответно не се приемат
или заверяват сертификати за улов, които придружават
подобни продукти;
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10. забраняват се износът и реекспортът за преработка на рибни
продукти от риболовни кораби, извършващи ННН риболов;
11. риболовни кораби, извършващи ННН риболов, на които няма
риба, нито екипаж, имат право на достъп до пристанище с цел
бракуване, но без да се засяга евентуално съдебно произ
водство или санкции, наложени срещу този кораб и всяко
засегнато юридическо или физическо лице.

Член 38
Действия по отношение на несътрудничещи трети държави
Към несътрудничещи трети държави се прилагат следните мерки:
1. забранява се вносът в Общността на рибни продукти, уловени от
риболовни кораби, които плават под знамето на такива трети
държави, и съответно не се приемат сертификати за улов,
придружаващи такива продукти. Когато определянето за несът
рудничеща трета държава съгласно член 31 е обосновано с
липсата на подходящи мерки, предприети от тази трета
държава по отношение на ННН риболов, който засяга дадени
запаси или видове, забраната за внос може да се прилага само
към съответните запаси или видове;
2. забранява се покупката от оператори на Общността на
риболовни кораби, които плават под знамето на такива държави;
3. забранява се на риболовните кораби, плаващи под знамето на
държава-членка, да го сменят със знамето на такава държава;
4. държавите-членки не разрешават сключване на споразумения с
такива държави за чартиране на риболовни кораби, които плават
под тяхно знаме;
5. забранява се износът на риболовни кораби на Общността в
такива държави;
6. забраняват се частни търговски споразумения между граждани
на държава-членка и такива държави, които целят риболовен
кораб, който плава под знамето на държавата-членка, да
използва възможностите за риболов на такива държави;
7. забраняват се съвместни риболовни дейности с участието на
риболовни кораби, които плават под знамето на държавачленка, и риболовен кораб, който плава под знамето на такива
държави;
8. Комисията прави предложение за денонсиране на сключените с
такива държави двустранни споразумения в областта на рибар
ството или споразумения за партньорство в областта на рибар
ството, които предвиждат прекратяване на споразумението в
случай на неспазване на поетите от третата държава анга
жименти във връзка с борбата с ННН риболова;
9. Комисията не започва преговори с такива държави за сключване
на двустранни споразумения в областта на рибарството или
споразумения за партньорство в областта на рибарството.
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ГЛАВА VIII
ГРАЖДАНИ

Член 39
Граждани, които извършват или подпомагат ННН риболов
1.
Гражданите под юрисдикцията на държавите-членки
(граждани) не подпомагат нито извършват ННН риболов, вклю
чително чрез наемане на борда или като оператори, или бене
фициери на риболовни кораби, включени в списъка на
Общността на корабите, извършващи ННН риболов.
2.
Без да се засяга главната отговорност на държавата на
знамето, държавите-членки сътрудничат помежду си и с трети
държави и предприемат всички подходящи мерки в съответствие
с националното и общностното право, за да установят самолич
ността на гражданите, подпомагащи или извършващи ННН
риболов.
3.
Без да се засяга главната отговорност на държавата на знамето
и в съответствие с приложимите закони или подзаконови актове
държавите-членки
предприемат
подходящи
действия
по
отношение на свои граждани, за които е установено, че подпомагат
или извършват ННН риболов.
4.
Всяка държава-членка нотифицира Комисията за наимено
ванията на компетентните органи, които отговарят за координиране
на събирането и проверката на информацията за действията на
гражданите, посочени в настоящата глава, както и за докладването
до Комисията и сътрудничеството с нея.

Член 40
Превенция и санкции
1.
Държавите-членки насърчават гражданите да съобщават всяка
известна им информация относно правни интереси, ползи или
финансови интереси, свързани с риболовни кораби, плаващи под
знамето на трета държава, или контрола върху тях, както и имената
на съответните кораби.
2.
Гражданите не продават и не изнасят риболовни кораби, пред
назначени за оператори, които участват в експлоатацията, управ
лението или собствеността на риболовни кораби, включени в
списъка на Общността на корабите, извършващи ННН риболов.
3.
Без да се засягат останалите разпоредби от законодателството
на Общността във връзка с публичните средства, държавите-членки
не предоставят никакви държавни помощи по национални схеми за
държавни помощи или от фондовете на Общността на оператори,
които участват в експлоатацията, управлението или собствеността
на риболовни кораби, включени в списъка на Общността на
корабите, извършващи ННН риболов.
4.
Държавите-членки полагат усилия да получат информация за
съществуването на договорености между граждани и трета
държава, която допуска риболовни кораби, които плават под
тяхно знаме, да го сменят със знамето на тази трета държава. Те
информират Комисията за това, като представят списък на съот
ветните риболовни кораби.
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ГЛАВА IХ
НЕЗАБАВНИ

ПРИНУДИТЕЛНИ
МЕРКИ,
СЪПЪТСТВАЩИ САНКЦИИ

САНКЦИИ

И

Член 41
Обхват
Разпоредбите на настоящата глава се прилагат при:
1. тежки нарушения, извършени на територията на държавитечленки, за която се прилага Договорът, или в морските води
под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, с
изключение на водите, прилежащи към териториите и
държавите, посочени в приложение II към Договора;
2. тежки нарушения, извършени от риболовни
Общността или граждани на държави-членки;

кораби

на

3. тежки нарушения, открити на територията или във водите,
посочени в точка 1 от настоящия член, но които са били
извършени в открито море или под юрисдикцията на трета
държава и са санкционирани съгласно член 11, параграф 4.
Член 42
Тежки нарушения
1.
За целите на настоящия регламент „тежки нарушения“
означава:
а) дейностите, за които се смята, че представляват ННН риболов
съгласно посочените в член 3 критерии;
б) търговска дейност, пряко свързана с ННН риболов, включително
търговия с рибни продукти или внос на такива;
в) фалшифициране на посочените в настоящия регламент
документи или използването на фалшиви или невалидни
такива документи;
2.
Тежкият характер на нарушението се определя от компет
ентния орган на съответната държава-членка, като се отчитат
критериите, посочени в член 3, параграф 2.
Член 43
Незабавни принудителни мерки
1.
Когато физическо лице е заподозряно в извършването или е
заловено да извършва тежко нарушение или юридическо лице е
заподозряно в отговорност за такова нарушение, държавитечленки започват пълно разследване на нарушението и предприемат
незабавни принудителни мерки съгласно тяхното национално зако
нодателство и в зависимост от тежестта на нарушението, като поспециално:
а) незабавно прекратяване на риболовната дейност;
б) пренасочване на риболовния кораб към пристанище;
в) пренасочване на транспортното средство към друго място за
инспекция;
г) налагане на гаранция;
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д) изземане на риболовни съоръжения, улов или рибни продукти;
е) временно спиране от движение на съответния риболовен кораб
или транспортно средство;
ж) преустановяване на разрешението за риболов.
2.
Характерът на принудителните мерки трябва да бъде такъв, че
да предотврати продължаването на съответното тежко нарушение и
да даде възможност на компетентните органи да приключат
неговото разследване.
Член 44
Санкции за тежки нарушения
1.
Държавите-членки гарантират, че на физическо лице,
извършило тежко нарушение, или на юридическо лице, отговорно
за тежко нарушение, се налагат ефективни, съразмерни и
възпиращи административни санкции.
2.
Държавите-членки налагат санкция, чийто максимален размер
е най-малко пет пъти повече от стойността на рибните продукти,
получени чрез извършването на тежкото нарушение.
В случай на повторно тежко нарушение в срок от 5 години
държавите-членки налагат глоби, чийто максимален размер е наймалко осем пъти повече от стойността на рибните продукти,
получени чрез извършването на тежкото нарушение.
При налагане на тези санкции държавите-членки вземат предвид
също стойността на вредите, нанесени на съответните рибни
ресурси и на морската среда.
3.
Държавите-членки могат да използват в допълнение или като
алтернатива ефективни, съразмерни и възпиращи наказател
ноправни санкции.
Член 45
Съпътстващи санкции
Предвидените в настоящата глава санкции могат да бъдат
съпътствани от други санкции или мерки, по-специално:
1. запориране на риболовния кораб, участвал в извършването на
нарушението;
2. временно спиране от движение на риболовния кораб;
3. конфискуване на забранените риболовни съоръжения, улов или
рибни продукти;
4. преустановяване или отнемане на разрешението за риболов;
5. намаляване или отнемане на правата за извършване на риболов;
6. временно или постоянно лишаване от правото да се получават
нови права за извършване на риболов;
7. временна или постоянна забрана за достъп до държавни помощи
или субсидии.
8. преустановяване или отнемане на статута на одобрен иконо
мически оператор, получен съгласно член 16, параграф 3.
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Член 46
Общ размер на санкциите и съпътстващите санкции
Общият размер на санкциите и съпътстващите санкции се
изчислява по начин, който гарантира, че те ефективно лишават
нарушителите от икономическите облаги, извлечени от тежките
нарушения, без да се засяга законното право на упражняване на
професия. За тази цел се вземат предвид и незабавните прину
дителни мерки съгласно член 43.

Член 47
Отговорност на юридическите лица
1.
Юридически лица се подвеждат под отговорност за тежки
нарушения, когато нарушенията са извършени в тяхна полза от
физическо лице, което е действало индивидуално или като част
от орган на юридическото лице, и което заема решаваща позиция
в юридическото лице по силата на:
а) правомощия да представлява юридическото лице; или
б) право да взема решения от името на юридическото лице; или
в) право да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.
2.
Юридическо лице може да бъде подведено под отговорност,
когато липсата на надзор или контрол от страна на физическото
лице, посочено в параграф 1, е създала възможност за извършване
на тежко нарушение, в полза на това юридическо лице, от
физическо лице, което му е подчинено.
3.
Отговорността на юридическото лице не изключва произ
водството срещу физически лица, които са извършители, подбу
дители или съучастници в извършването на съответните
нарушения.

ГЛАВА Х
ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, ПРИЕТИ ОТ НЯКОИ
РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБОЛОВА
ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ

Член 48
Наблюдение в морето
1.
Разпоредбите на настоящата глава се прилагат към рибо
ловните дейности, за които се прилагат правилата за наблюдение
на кораби, които са приети в рамките на регионални организации
за управление на риболова и които са обвързващи за Общността.
2.
В случай че компетентен орган на държава-членка, който
отговаря за морски инспекции, наблюдава риболовен кораб,
извършващ дейности, които могат да бъдат смятани за ННН
риболов, той незабавно докладва за наблюдението. Докладът и
резултатите от разследването на този риболовни кораби от тази
държава-членка се смятат за доказателство, което се използва при
прилагането на различните механизми за идентификация и
изпълнение, предвидени в настоящия регламент.
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3.
В случай че капитан на риболовен кораб на Общността или на
трета държава наблюдава риболовен кораб, който извършва
дейности, посочени в параграф 2, капитанът може да документира
колкото е възможно повече сведения за наблюдението, като
например:
а) име и описание на риболовния кораб;
б) позивна на риболовния кораб;
в) регистрационен номер и, ако има такъв, номер на риболовния
кораб от регистъра на Lloyds/IMO;
г) държава на знамето на риболовния кораб;
д) местоположение (географска ширина и дължина) към момента
на начално идентифициране на кораба;
е) дата/час (UTC) на първоначалното идентифициране;
ж) снимка или снимки на риболовния кораб в подкрепа на наблю
дението;
з) всяка друга имаща отношение информация във връзка с наблю
даваната дейност на въпросния риболовен кораб.
4.
Докладите за наблюдението се изпращат незабавно на компет
ентния орган на държавата-членка на знамето на риболовния кораб,
който извършва наблюдението, като компетентният орган в найкратък срок ги предава на Комисията или на определения от нея
орган. След това Комисията или определеният от нея орган
незабавно информира държавата на знамето на наблюдавания
риболовен кораб. Впоследствие Комисията или определен от нея
орган изпращат доклада за наблюдението на всички държавичленки и, когато е целесъобразно, на изпълнителния секретар на
съответната регионална организация за управление на риболова за
предприемане на по-нататъшни действия в съответствие с приетите
от тези организации мерки.
5.
Държава-членка, която получава доклад за наблюдение на
дейностите на риболовен кораб, плаващ под нейно знаме, от
компетентния орган на договаряща страна в регионална орга
низация за управление на риболова, в най-кратък срок нотифицира
Комисията за доклада и предава цялата имаща отношение
информация на нея или на определения от нея орган, който
впоследствие я предава на изпълнителния секретар на съответната
регионална организация за управление на риболова за понататъшни действия съгласно приетите от тази организация
мерки, според случая.
6.
Настоящият член се прилага без да се засягат по-строгите
разпоредби, приети от регионални организации за управление на
риболова, в които Общността е договаряща страна.
Член 49
Представяне на информация относно наблюдавани риболовни
кораби
1.
Държавите-членки, които получат подходящо документирана
информация относно наблюдавани риболовни кораби, предават
незабавно тази информация на Комисията или на определения от
нея орган във формата, определен съгласно процедурата, посочена
в член 54, параграф 2.
2.
Комисията или определеният от нея орган проверяват също
подходящо документирана информация относно наблюдаваните
риболовни кораби, представена от граждани, организации на граж
данското общество, включително екологични организации, както и
от заинтересовани представители на сектора на рибарството и на
търговията с риба и рибни продукти.
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Член 50
Разследване на наблюдавани риболовни кораби
1.
Държавите-членки в най-кратки срокове започват разследване
на дейностите на риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме,
които са наблюдавани в съответствие с член 49.
2.
Държавите-членки нотифицират, когато е възможно, по елек
тронен път Комисията или определения от нея орган за започването
на разследването и за всяко предприето или предвидено действие
по отношение на наблюдаваните риболовни кораби, плаващи под
тяхно знаме, в най-кратък срок и във всички случаи в рамките на
два месеца след нотификацията за доклада за наблюдение съгласно
член 48, параграф 4. На подходящи равни интервали на Комисията
или на определения от нея орган се представят доклади за
напредъка на разследването относно дейността на наблюдаваните
риболовни кораби. След приключването на разследването на
Комисията или на определения от нея орган се представя окон
чателен доклад за резултатите.
3.
Държавите-членки, различни от съответната държава-членка
на знамето, проверяват, когато е целесъобразно, дали наблюда
ваните риболовни кораби, посочени в доклада, действително са
извършвали такава дейност в морски води под тяхна юрисдикция
или дали рибни продукти от тези кораби са били разтоварени или
внесени на тяхна територия, и проверяват доколко са били спазени
съответните мерки за опазване и управление. Държавите-членки
незабавно нотифицират Комисията или определения от нея орган,
както и съответната държава-членка на знамето, за резултата от
проверките и разследването.
4.
Комисията или определеният от нея орган съобщават на
всички държави-членки информацията, получена в съответствие с
параграфи 2 и 3.
5.
Настоящият член се прилага, без да се засягат разпоредбите на
глава V от Регламент (ЕС) № 2371/2002 и разпоредбите, приети от
регионални организации за управление на риболова, в които
Общността е договаряща страна.

ГЛАВА ХI
ВЗАИМОПОМОЩ

Член 51
Взаимопомощ
1.
Административните органи, които отговарят за прилагането
на настоящия регламент в държавите-членки, сътрудничат
помежду си, с административните органи на трети държави и с
Комисията, за да гарантират спазването на настоящия регламент.
2.
За целите на параграф 1 се създава система за взаимопомощ,
управлявана от Комисията или определен от нея орган, която
включва автоматизирана информационна система — „Информа
ционна система за ННН риболов“, за подпомагане на компет
ентните органи в предотвратяването, разследването и преслед
ването на ННН риболов.
3.
Подробните правила за прилагането на настоящата глава се
приемат съгласно процедурата, посочена в член 54, параграф 2.
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ГЛАВА ХII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 52
Прилагане
Мерките, необходими за прилагането на разпоредбите на
настоящия регламент, се приемат съгласно процедурата, посочена
в член 54, параграф 2.

Член 53
Финансова подкрепа
Държавите-членки могат да изискат от съответните оператори да
допринесат за покриването на разходите, свързани с прилагането на
настоящия регламент.

Член 54
Комитет
1.
Комисията се подпомага от комитет, създаден по реда на член
30 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.
2.
При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4
и 7 от Решение 1999/468/ЕО.
Срокът, посочен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се
определя на един месец.

Член 55
Задължения за докладване
1.
На всеки две години държавите-членки представят на
Комисията доклад за прилагането на настоящия регламент найкъсно до 30 април от следващата календарна година.
2.
Въз основа на представените от държавите-членки доклади и
на собствени наблюдения, на всеки три години Комисията изготвя
доклад, който представя на Европейския парламент и на Съвета.
3.
Комисията предприема оценка на въздействието на настоящия
регламент върху ННН риболова до 29 октомври 2013 г.

Член 56
Отмяна
Член 28б, параграф 2, член 28д, член 28е, член 28ж и член 31,
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2847/93, Регламент
(ЕО) № 1093/94, Регламент (ЕО) № 1447/1999, членове 8, 19a,
19б, 19в, 21, 21б и 21в от Регламент (ЕО) № 1936/2001 и
членове 26a, 28, 29, 30 и 31 от Регламент (ЕО) № 601/2004 се
отменят, считано от 1 януари 2010 г.
Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания
на настоящия регламент.

2008R1005 — BG — 09.03.2011 — 002.001 — 45
▼B
Член 57
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2010 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага
пряко във всички държави-членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на продуктите, изключени от определението за „рибни продукти“ в член 2, точка 8

ex глава 3
ex 1604
ex 1605

Продукти от аквакултури, получени от дребна риба или ларви

ex глава 3
ex 1604

Черен дроб, хайвер и семенна течност, езици, бузи и крила

0301 10 (1)

Декоративни риби, живи

ex 0301 91

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), живи, уловени в
пресни води

ex 0301 92 00

Змиорки (Anguilla spp.), живи, уловени в пресни води

0301 93 00
ex 0301 99 11

0301 99 19

Шарани, живи
Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), живи,
уловени в пресни води
Други сладководни риби, живи

ex 0302 11

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), пресни или охладени,
с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0302 12 00

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), пресни
или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в
пресни води

ex 0302 19 00

Други пъстървови (Salmonidae), пресни или охладени, с изключение на филетата и другите
меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0302 66 00

Змиорки (Anguilla spp.), пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от
риби от № 0304, уловени в пресни води

0302 69 11

Шарани, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0302 69 15

Тилапия (Oreochromis spp.), прясна или охладена, с изключение на филетата и другите меса
от риби от № 0304

0302 69 18

Други сладководни риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от
риби от № 0304

ex 0303 11 00

Червена сьомга (Oncorhynchus nerka), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната
течност, охладена, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловена
в пресни води

ex 0303 19 00

Други тихоокеански сьомги (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), с изключение
на черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с изключение на филетата и другите
меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0303 21

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), с изключение на
черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с изключение на филетата и другите
меса от риби от № 0304, уловени в пресни води
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ex 0303 22 00

Атлантическа сьомга (Salmo salar) и дунавска пъстърва (Hucho hucho), с изключение на
черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с изключение на филетата и другите
меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0303 29 00

Други пъстървови, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с
изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0303 76 00

Змиорки (Anguilla spp.), охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от №
0304, уловени в пресни води

0303 79 11

Шарани, охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0303 79 19

Други сладководни риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от №
0304

0304 19 01

Филета от риби, пресни или охладени, от нилски костур (Lates niloticus)

0304 19 03

Филета от риби, пресни или охладени, от пангас (Pangasius spp.)

ex 0304 19 13

Филета от риби, пресни или охладени, от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и
дунавски пъстърви (Hucho hucho), уловени в пресни води

ex 0304 19 15

Филета от риби, пресни или охладени, от вида Oncorhynchus mykiss, с тегло над 400 g всяко,
уловени в пресни води

ex 0304 19 17

Филета от риби, пресни или охладени, от пъстърва от вида Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss
(с тегло 400 g или по-малко), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus
gilae, уловени в пресни води

0304 19 18

Филета от риби, пресни или охладени, от други сладководни риби

0304 19 91

Други меса от риби (дори смлени), пресни или охладени, от сладководни риби

0304 29 01

Замразени филета от нилски костур (Lates niloticus)

0304 29 03

Замразени филета от пангас (Pangasius spp.)

0304 29 05

Замразени филета от тилапия (Oreochromis spp.)

ex 0304 29 13

Замразени филета от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и
Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho
hucho), уловени в пресни води

ex 0304 29 15

Замразени филета от Oncorhynchus mykiss с тегло над 400 g всяко, уловени в пресни води

ex 0304 29 17

Замразени филета от пъстърва от вида Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (с тегло 400 g или
по-малко), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae, уловени в
пресни води

0304 29 18

Замразени филета от други сладководни риби

0304 99 21

Други меса от риби (дори смлени), замразени, от сладководни риби

0305 10 00

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от риби, годни за консумация от човека

ex 0305 30 30

Филета от риби, осолени или в саламура, от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и
дунавски пъстърви (Hucho hucho), уловени в пресни води

ex 0305 30 90

Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени, от други сладководни риби

ex 0305 41 00

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), уловени
в пресни води
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ex 0305 49 45

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), пушени, включително
филетата, уловени в пресни води

ex 0305 49 50

Змиорки (Anguilla spp.), пушени, включително филетата, уловени в пресни води

ex 0305 49 80

Други сладководни риби, пушени, включително филетата

ex 0305 59 80

Други сладководни риби, сушени, дори осолени, но непушени

ex 0305 69 50

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), в
саламура или осолени, но несушени, нито пушени, уловени в пресни води

ex 0305 69 80

Други сладководни риби, осолени или несушени, нито пушени, и риби в саламура

0306 19 10

Речни раци, замразени

ex 0306 19 90

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от ракообразни, замразени, годни за
консумация от човека

ex 0306 21 00

Лангусти и други морски омари (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), декоративни

ex 0306 22 10

Омари (Homarus spp.), декоративни, живи

ex 0306 23 10

Малки и големи скариди, от семейство Pandalidae, декоративни, живи

ex 0306 23 31

Сиви скариди от рода Crangon, декоративни, живи

ex 0306 23 90

Други малки и големи скариди, декоративни, живи

ex 0306 24

Раци, декоративни, живи

0306 29 10

Речни раци, живи, пресни, охладени, сушени, осолени или в саламура, с черупки, готвени на
пара или сварени във вода, дори неохладени, сушени, солени или в саламура

ex 0306 29 30

Лангустини (Nephrops norvegicus), декоративни, живи

ex 0306 29 90

Други декоративни ракообразни, живи

ex 0306 29 90

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от ракообразни, незамразени, годни за
консумация от човека

0307 10

Стриди, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в
саламура

0307 21 00

Миди Сен Жак (морски гребени), включително кралски миди, други миди от родовете Pecten,
Сhlamуs или Placopecten, живи, пресни или охладени

0307 29

Миди Сен Жак (морски гребени), включително кралски миди, други миди от родовете Pecten,
Сhlamуs или Placopecten, освен живи, пресни или охладени

0307 31

Миди (Mytilus spp., Perna spp.), живи, пресни или охладени

0307 39

Миди (Mytilus spp., Perna spp.), освен живи, пресни или охладени

ex 0307 41

Сепии (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.); калмари и рогачи
(Ommastre phes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), декоративни

ex 0307 51

Октоподи (Octopus spp.), декоративни

0307 60 00

Охлюви, различни от морските, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в
саламура
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ex 0307 91 00

Други водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, упоменати или
включени в подпозиции от 0307 10 10 до 0307 60 00, освен Illex spp., сепия от вида Sepia
pharaonis и морски охлюви живи от вида Strombus, живи (освен декоративни), пресни или
охладени

0307 99 13

Средиземноморски миди и други видове от семейство Veneridae, замразени

0307 99 15

Медузи (Rhopilema spp.), замразени

ex 0307 99 18

Други водни безгръбначни, различни от ракообразните и тези мекотели, упоменати или
включени в подпозиции от 0307 10 10 до 0307 60 00 и от 0307 99 11 до 0307 99 15, освен
сепия от вида Sepia pharaonis, и морски охлюви от вида Strombus, включително брашна,
прахове и агломерати под форма на гранули от водни безгръбначни, различни от ракооб
разните, годни за консумация от човека, замразени

ex 0307 99 90

Други водни безгръбначни, различни от ракообразните и тези мекотели, упоменати или
включени в подпозиции от 0307 10 10 до 0307 60 00, освен Illex spp., и сепия от вида Sepia
pharaonis и морски охлюви от вида Strombus,включително брашна, прахове и агломерати под
форма на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от
човека, сушени, осолени или в саламура

ex 1604 11 00

Сьомга, уловена в пресни води, приготвена или консервирана, цяла или на парчета, с
изключение на смлените риби

ex 1604 19 10

Пъстървови, различни от сьомгите, уловени в пресни води, приготвени или консервирани,
цели или на парчета, с изключение на смлените риби

ex 1604 20 10

Сьомга, уловена в пресни води, приготвена или консервирана по друг начин (освен цяла или
на парчета, с изключение на смлените риби)

ex 1604 20 30

Пъстървови, различни от сьомгите, уловени в пресни води, приготвени или консервирани по
друг начин (освен цели или на парчета, с изключение на смлените риби)

ex 1604 19 91

Филета от сладководни риби, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително
пържени в олио, замразени

1604 30 90
ex 1605 40 00
1605 90

Заместители на хайвер
Речни раци, приготвени или консервирани
Други мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

(1) Кодове по КН, които отговарят на Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията (ОВ L 287, 31.10.2009 г.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Сертификат на Европейската общност за улов и сертификат за реекспорт
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►(1) C1
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Допълнение
Транспортни данни:
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Нотификации от държавата на знамето
1. Съдържание на нотификациите от държавата на знамето по реда на
член 20
Комисията отправя молба към държавите на знамето да нотифицират
имената, адресите и официалните печати на публичните органи на
тяхна територия, които имат право:
а) да регистрират риболовни кораби под тяхно знаме;
б) да издават, прекратяват и отнемат лицензи за риболов на техните
риболовни кораби;
в) да проверяват верността на информацията в сертификатите за улов по
►C1 член 12 ◄ и да заверяват тези сертификати;
г) да изпълняват, контролират и прилагат закони, подзаконови актове и
мерки за опазване и управление, които техните риболовни кораби са
длъжни да спазват;
д) да извършват проверки на сертификатите за улов, за да съдействат на
компетентните органи на държавите-членки чрез административното
сътрудничество по реда на член 20, параграф 4;
е) да изпращат образци от техните сертификати за улов в съответствие с
примерния образец в приложение II; и
ж) да актуализират тези нотификации.
2. Схеми за документирането на улова, приети от регионални организации
за управление на риболова, посочени в член 13
Когато дадена схема за документиране на улова, приета от регионална
организация за управление на риболова, е призната като схема за удос
товеряване на улова за целите на настоящия регламент, нотификациите
от държавата на знамето по тези схеми за документиране на улова се
смятат за извършени съгласно разпоредбите на параграф 1 от
настоящото приложение и разпоредбите на настоящото приложение се
смятат за приложими mutatis mutandis.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Декларация по член 14, параграф 2 от ►C1 Регламент (ЕО) №
1005/2008 на Съвета ◄ от 29 септември 2008 г. относно създаването
на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване
на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
Долуподписаният потвърждава, че преработените рибни продукти:…
(описание на продуктите и кодовете от Комбинираната номенклатура) са
получени от улов, внесен по силата на следния(те) сертификат(и) за улов:

Име и адрес на преработвателното предприятие:
................................................................................................ ............................... …
................................................................................................ ............................... …
................................................................................................ ............................... …
Име и адрес на износителя (ако се различава от преработвателното пред
приятие):
................................................................................................ ............................... …
................................................................................................ ............................... …
................................................................................................ ............................... …
Номер на одобрението на преработвателното предприятие:
................................................................................................ ............................... …
Номер и дата на здравния сертификат:
................................................................................................ ............................... …

Одобрение от компетентния орган:
................................................................................................ ............................... …

