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BILAG 

 
Bemyndigelsens anvendelsesområde og procedure for fastlæggelse af Unionens holdning   

i Den Blandede Komité  
 

1. Kommissionen bemyndiges til at forhandle med Republikken Seychellerne og i givet 
fald, forudsat at betingelserne i punkt 3 i dette bilag er opfyldt, at godkende 
ændringer af aftalen med hensyn til følgende spørgsmål: 

(a) revision af fiskerimulighederne i overensstemmelse med aftalens artikel 9 

(b) revision af de tekniske regler om fartøjsovervågningssystemer i 
overensstemmelse med punkt 10 i tillæg 6 i bilaget til aftalen og lignende 
tekniske bestemmelser i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i aftalen. 

2. I Den Blandede Komité, der er nedsat i henhold til aftalen, skal Unionen: 

(a) handle i overensstemmelse med de mål, som Unionen forfølger inden for 
rammerne af den fælles fiskeripolitik 

(b) følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om meddelelsen fra 
Kommissionen om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension  

(c) fremme holdninger, der er forenelige med de relevante regler, som er vedtaget 
af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. 

3. Når en afgørelse om ændringer af aftalen som nævnt i punkt 1 forventes at blive 
vedtaget på et møde i Den Blandede Komité, træffes de nødvendige foranstaltninger, 
så den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, tager hensyn til de seneste 
statistiske, biologiske og andre oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen. 

Med henblik herpå og på grundlag af disse oplysninger fremsender Kommissionens 
tjenestegrene i rette tid inden det relevante møde i Den Blandede Komité et 
forberedende dokument, der fastlægger enkelthederne i Unionens påtænkte holdning, 
til Rådet eller dets forberedende organer med henblik på drøftelse og godkendelse. 

Hvis det på senere møder, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, så 
Unionens holdning tager hensyn til nye de elementer, henvises sagen til Rådet eller 
dets forberedende organer. 

Kommissionen opfordres til i rette tid at træffe alle nødvendige foranstaltninger til 
opfølgning-af Den Blandede Komités afgørelse, herunder eventuelt offentliggørelse 
af den relevante afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og forelæggelse af 
ethvert forslag, der er nødvendigt for at gennemføre denne afgørelse. 

 

 


