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Πεδίο εφαρμογής των εξουσιών που ανατίθενται και διαδικασία για τον καθορισμό της 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Πεδίο εφαρμογής των εξουσιών που ανατίθενται και διαδικασία για τον καθορισμό της 

θέσης της Ένωσης στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής  
 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διαπραγματεύεται με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών 
και, κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη συμμόρφωσης προς την παράγραφο 3 του 
παρόντος παραρτήματος, να εγκρίνει τροποποιήσεις της συμφωνίας σχετικά με τα 
ακόλουθα ζητήματα: 

α) την επανεξέταση των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
συμφωνίας, 

β) την επανεξέταση των τεχνικών κανόνων για το σύστημα παρακολούθησης 
σκαφών (VMS), σύμφωνα με το σημείο 10 του προσαρτήματος 6 του 
παραρτήματος της συμφωνίας και των παρεμφερών τεχνικών διατάξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 της συμφωνίας. 

2. Στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει της συμφωνίας, η 
Ένωση: 

α) ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκει η Ένωση στο 
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 

β) συμμορφώνεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2012 
για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εξωτερική διάσταση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής,  

γ) προωθεί θέσεις συμβατές με τους σχετικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν 
οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας. 

3. Όταν προβλέπεται η λήψη απόφασης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μικτής 
επιτροπής, σχετικά με τροποποιήσεις της συμφωνίας που αναφέρονται στο σημείο 1, 
θεσπίζονται οι απαραίτητες διατάξεις ώστε η θέση που καθορίζεται, εξ ονόματος της 
Ένωσης, να λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά, βιολογικά και λοιπά 
συναφή δεδομένα που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Προς τον σκοπό αυτό και βάσει των εν λόγω δεδομένων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
διαβιβάζουν στο Συμβούλιο ή στα προπαρασκευαστικά όργανά του, εντός επαρκούς 
χρονικού διαστήματος πριν από τη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής, 
προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα 
στοιχεία της προβλεπόμενης θέσης της Ένωσης, προς εξέταση και έγκριση. 

Εάν, κατά τη διάρκεια επακόλουθων συνεδριάσεων, μεταξύ άλλων και επί τόπου, 
δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη συμφωνίας ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της 
Ένωσης τα νέα στοιχεία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή τα 
προπαρασκευαστικά του όργανα. 

Η Επιτροπή καλείται να λάβει, σε εύθετο χρόνο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
δοθεί συνέχεια- στην απόφαση της μικτής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της δημοσίευσης της συναφούς απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανακοίνωσης κάθε απαραίτητης πρότασης για την 
εφαρμογή της εν λόγω απόφασης. 


