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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 30.8.2013 година 

за продължаване на националните програми за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството за периода 2011—2013 г. през периода 2014—2016 г. 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета за установяване на общностна 
рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство и за подкрепа 
на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството1, и 
по-специално член 6, параграф 3 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С Решение C(2011)4744 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Белгия за 
периода 2011—2013 г. 

(2) С Решение C(2011)916 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република България за 
периода 2011—2013 г. 

(3) С Решение C(2011)3032 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Дания за 
периода 2011—2013 г. 

(4) С Решение C(2011)953 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството във Федерална република 
Германия за периода 2011—2013 г. 

(5) С Решение C(2012)4846 на Комисията е изменено Решение C(2011)953 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството във Федерална република Германия за периода 2011—
2013 г. 

(6) С Решение C(2011)1659 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Естония за 
периода 2011—2013 г. 

(7) С Решение C(2011)1089 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-

                                                 
1 OВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1. 
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икономическа информация в сектора на рибарството в Ирландия за 
периода 2011—2013 г. 

(8) С Решение C(2012)6949 на Комисията е изменено Решение C(2011)1089 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Ирландия за периода 2011—2013 г. 

(9) С Решение C(2011)3750 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Гърция за 
периода 2011—2013 г. 

(10) С Решение C(2011)7645 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Испания за 
периода 2011—2013 г. 

(11) С Решение C(2012)7499 на Комисията е изменено Решение C(2011)7645 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Кралство Испания за периода 2011—2013 г. 

(12) С Решение C(2011)1660 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството във Френската република 
за периода 2011—2013 г. 

(13) С Решение C(2012)7967 на Комисията е изменено Решение C(2011)1660 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството във Френската република за периода 2011—2013 г. 

(14) С Решение C(2011)1052 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Италианската република 
за периода 2011—2013 г. 

(15) С Решение C(2011)1088 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Кипър за 
периода 2011—2013 г. 

(16) С Решение C(2011)1661 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Латвия за 
периода 2011—2013 г. 

(17) С Решение C(2011)2004 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Литва за 
периода 2011—2013 г. 

(18) С Решение C(2012)4914 на Комисията е изменено Решение C(2011)2004 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Република Литва за периода 2011—2013 г. 
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(19) С Решение C(2011)1846 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Малта за 
периода 2011—2013 г. 

(20) С Решение C(2012)7966 на Комисията е изменено Решение C(2011)1846 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Република Малта за периода 2011—2013 г. 

(21) С Решение C(2011)2691 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Нидерландия за 
периода 2011—2013 г. 

(22) С Решение C(2012)4812 на Комисията е изменено Решение C(2011)2691 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Кралство Нидерландия за периода 2011—2013 г. 

(23) С Решение C(2011)1845 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Полша за 
периода 2011—2013 г. 

(24) С Решение C(2012)4913 на Комисията е изменено Решение C(2011)1845 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Република Полша за периода 2011—2013 г. 

(25) С Решение C(2011)1096 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Португалската република 
за периода 2011—2013 г. 

(26) С Решение C(2012)7939 на Комисията е изменено Решение C(2011)1096 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Португалската република за периода 2011—2013 г. 

(27) С Решение C(2011)941 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Румъния за 
периода 2011—2013 г. 

(28) С Решение C(2011)954 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Словения за 
периода 2011—2013 г. 

(29) С Решение C(2011)1580 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Република Финландия за 
периода 2011—2013 г. 

(30) С Решение C(2011)3852 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
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икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Швеция за 
периода 2011—2013 г. 

(31) С Решение C(2012)4844 на Комисията е изменено Решение C(2011)3852 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Кралство Швеция за периода 2011—2013 г. 

(32) С Решение C(2011)4524 на Комисията се установява националната програма за 
събиране на първична биологична, техническа, екологична и социално-
икономическа информация в сектора на рибарството в Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия за периода 2011—2013 г. 

(33) С Решение C(2012)4799 на Комисията е изменено Решение C(2011)4524 на 
Комисията и е изменена националната програма за събиране на първична 
биологична, техническа, екологична и социално-икономическа информация в 
сектора на рибарството в Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия за периода 2011—2013 г. 

(34) Посочените държави членки потвърдиха, че националните програми, изготвени 
за периода 2011—2013 г., със съответните изменения според случая, следва да 
бъдат продължени през периода 2014—2016 г. 

(35) На 13 юли 2011 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството2, а 
на 2 декември 2011 г. — предложение за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство3. В тези 
предложения се предвижда събирането, управлението и използването на данни 
да се извършва в рамките на многогодишна програма за периода 2014—2020 г., а 
държавите членки да представят годишен работен план до 31 октомври 2013 г. 
Този график вече не може да бъде спазен поради продължителността на 
законодателната процедура. 

(36) С Решение C(2013)5243 на Комисията съществуващата многогодишна програма 
за периода 2011—2013 г. се продължава през периода 2014—2016 г., което 
следва да бъде основание за съответното продължаване на националните 
програми. 

(37) Считано от 1.1.2014 г., националните програми за събиране на данни следва да 
се финансират съгласно нова финансова и регулаторна рамка, както е 
предложено от Комисията на 13 юли 2011 г. Следователно оценката на 
разходите за събиране на данни следва да се вземе предвид при разработването 
на националните оперативни програми, които трябва да бъдат изготвени в 
рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

(38) През май 2013 г. НТИКР потвърди, че националните програми следва да бъдат 
продължени. 

(39) Тъй като новата финансова и регулаторна рамка все още се разглежда, 
националните програми, изготвени за периода 2011—2013 г., следва да бъдат 
продължени през периода 2014—2016 г. 

(40) Следователно решения C(2011)4744, C(2011)916, C(2011)3032, C(2011)953, 
C(2011)1659, C(2011)1089, C(2011)3750, C(2011)7645, C(2011)1660, C(2011)1052, 

                                                 
2 COM(2011) 425. 
3 COM(2011) 804. 
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C(2011)1088, C(2011)1661, C(2011)2004, C(2011)1846, C(2011)2691, C(2011)1845, 
C(2011)1096, C(2011)941, C(2011)954, C(2011)1580, C(2011)3852 и C(2011)4524 
на Комисията следва да бъдат съответно изменени, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Белгия, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)4744 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 2 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република България, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)916 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 3 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Дания, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)3032 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 4 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството във Федерална 
република Германия, съдържаща се в приложението към Решение C(2011)953 на 
Комисията, се продължава през периода 2014—2016 г. 

Член 5 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Естония, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1659 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 6 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Ирландия, съдържаща 
се в приложението към Решение C(2011)1089 на Комисията, се продължава през 
периода 2014—2016 г. 

Член 7 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Гърция, 
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съдържаща се в приложението към Решение C(2011)3750 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 8 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Испания, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)7645 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 9 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството във Френската 
република, съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1660 на Комисията, се 
продължава през периода 2014—2016 г. 

Член 10 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Италианската 
република, съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1052 на Комисията, се 
продължава през периода 2014—2016 г. 

Член 11 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Кипър, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1088 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 12 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Латвия, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1661 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 13 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Литва, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)2004 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 14 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Малта, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1846 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 
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Член 15 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство 
Нидерландия, съдържаща се в приложението към Решение C(2011)2691 на Комисията, 
се продължава през периода 2014—2016 г. 

Член 16 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Полша, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1845 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 17 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Португалската 
република, съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1096 на Комисията, се 
продължава през периода 2014—2016 г. 

Член 18 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Румъния, съдържаща 
се в приложението към Решение C(2011)941 на Комисията, се продължава през 
периода 2014—2016 г. 

Член 19 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Словения, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)954 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 20 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Република Финландия, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)1580 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 21 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Кралство Швеция, 
съдържаща се в приложението към Решение C(2011)3852 на Комисията, се продължава 
през периода 2014—2016 г. 

Член 22 
Националната програма за събиране на първична биологична, техническа, екологична и 
социално-икономическа информация в сектора на рибарството в Обединеното кралство 
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Великобритания и Северна Ирландия, съдържаща се в приложението към 
Решение C(2011)4524 на Комисията, се продължава през периода 2014—2016 г. 

Член 23 
Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Кралство 
Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република 
Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република 
Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Кралство Нидерландия, 
Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Република 
Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия. 

Съставено в Брюксел на 30.8.2013 година. 

 За Комисията 
 Maria DAMANAKI 
 Член на Комисията 

 


