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BIJLAGE 

 
Reikwijdte van de machtiging en procedure voor de vaststelling van het standpunt van 

de Unie in de gemengde commissie  
 

1. De Commissie is gemachtigd om met de Republiek der Seychellen te onderhandelen 
en, waar passend en indien is voldaan aan de voorwaarden van punt 3 van deze 
bijlage, overeenstemming te bereiken over wijzigingen van de overeenkomst die 
betrekking hebben op de volgende aspecten: 

(a) herziening van de vangstmogelijkheden overeenkomstig artikel 9 van de 
overeenkomst; 

(b) herziening van de technische voorschriften inzake VMS overeenkomstig 
aanhangsel 6, punt 10, van de bijlage bij de overeenkomst en van vergelijkbare 
technische bepalingen overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de overeenkomst. 

2. In de gemengde commissie die bij de overeenkomst is opgericht: 

(a) handelt de Unie in overeenstemming met de doelstellingen die in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid door de Unie worden nagestreefd; 

(b) voegt de Unie zich naar de conclusies van de Raad van 19 maart 2012 over een 
mededeling van de Commissie inzake de externe dimensie van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid;  

(c) ijvert de Unie voor standpunten die in overeenstemming zijn met de 
desbetreffende voorschriften die door de regionale organisaties voor 
visserijbeheer zijn vastgesteld. 

3. Als er in een vergadering van de gemengde commissie een besluit moet worden 
genomen over wijzigingen van de overeenkomst als bedoeld in punt 1, wordt het 
nodige gedaan om ervoor te zorgen dat het namens de Unie in te nemen standpunt 
rekening houdt met de meest recente statistische, biologische en andere relevante 
informatie die aan de Commissie is toegezonden. 

Daartoe wordt op basis van die informatie, en tijdig genoeg vóór de betrokken 
vergadering van de gemengde commissie, een voorbereidend document met de 
nadere bijzonderheden van het beoogde Uniestandpunt toegezonden aan de diensten 
van de Commissie, aan de Raad of aan zijn voorbereidende instanties, met het oog op 
bespreking en goedkeuring. 

Indien er tijdens verdere vergaderingen, ook ter plaatse, geen overeenstemming kan 
worden bereikt over het verwerken van nieuwe elementen in het namens de Unie in 
te nemen standpunt, wordt de zaak voorgelegd aan de Raad of zijn voorbereidende 
instanties. 

De Commissie wordt verzocht te gelegener tijd stappen te ondernemen die 
noodzakelijk zijn voor de follow-up van het besluit van de gemengde commissie, met 
inbegrip van, waar passend, de bekendmaking van het betrokken besluit in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, en de indiening van voorstellen die nodig zijn 
voor de uitvoering van dat besluit. 
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