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PRILOG 

 
Opseg ovlaštenja i postupak za utvrđivanje stajališta Unije  

u okviru Zajedničkog odbora  
 

1. Komisija je ovlaštena pregovarati s Republikom Sejšelima i, prema potrebi te 
podložno poštovanju stavka 3. ovog Priloga, odobriti izmjene Sporazuma u odnosu 
na sljedeća pitanja: 

(a) preispitivanje ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 9. Sporazuma; 

(b) preispitivanje tehničkih pravila o VMS-u u skladu s točkom 10. Dodatka 6. 
Prilogu Sporazumu i sličnih tehničkih odredaba u skladu s člankom 8. 
stavkom 1. Sporazuma. 

2. U okviru Zajedničkog odbora uspostavljenog na temelju Sporazuma Unija: 

(a) djeluje u skladu s ciljevima koje Unija želi postići u okviru zajedničke 
ribarstvene politike, 

(b) poštuje zaključke Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o 
vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike,  

(c) promiče stajališta usklađena s mjerodavnim pravilima koja su donijele 
regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu. 

3. Kada se predviđa donošenje odluke o izmjenama Sporazuma iz stavka 1. na sastanku 
Zajedničkog odbora, poduzimaju se mjere potrebne kako bi se osiguralo da će se 
stajalištem koje će se izraziti u ime Unije uzeti u obzir najnovije statističke, biološke 
i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji. 

U tu svrhu i na temelju tih informacija službe Komisije Vijeću ili njegovim 
pripremnim tijelima, pravovremeno prije relevantnog sastanka Zajedničkog odbora, 
šalju na razmatranje i odobrenje pripremni dokument koji sadržava pojedinosti o 
predviđenom stajalištu Unije. 

Ako tijekom daljnjih sastanaka, uključujući sastanke na licu mjesta, nije moguće 
postići dogovor kako bi se stajalištem Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se 
upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima. 

Komisija je pozvana poduzeti sve pravovremene mjere potrebne u smislu daljnjeg 
postupanja u vezi s odlukom Zajedničkog odbora, uključujući, prema potrebi, objavu 
relevantne odluke u Službenom listu Europske unije i podnošenje svih prijedloga 
potrebnih za provedbu te odluke. 

 

 


