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ZAŁĄCZNIK 

 
Zakres uprawnień i procedura ustalania stanowiska Unii na forum wspólnego komitetu  

 

1. Komisja jest upoważniona do prowadzenia negocjacji z Republiką Seszeli oraz, w 
stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem zgodności z pkt 3 niniejszego załącznika, 
do uzgadniania zmian do umowy w odniesieniu do następujących kwestii: 

a) przeglądu uprawnień do połowów zgodnie z art. 9 umowy; 

b) przeglądu przepisów technicznych dotyczących systemu monitorowania 
statków (VMS) zgodnie z pkt 10 dodatku 6 załącznika do umowy i podobnych 
przepisów technicznych zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy. 

2. W ramach wspólnego komitetu ustanowionego na mocy umowy Unia: 

a) działa zgodnie z realizowanymi przez siebie celami w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa; 

b) działa zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 marca 2012 r. dotyczącymi 
komunikatu Komisji w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki 
rybołówstwa;  

c) propaguje stanowiska, które są spójne z odpowiednimi przepisami 
przyjmowanymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem. 

3. W przypadku gdy przewiduje się, że na posiedzeniu wspólnego komitetu zostanie 
przyjęta decyzja w sprawie zmian do protokołu, o których mowa w pkt 1, podejmuje 
się kroki konieczne do tego, aby stanowisko, które ma zostać wyrażone w imieniu 
Unii, uwzględniało najnowsze statystyczne, biologiczne i inne stosowne informacje 
przekazywane Komisji. 

W tym celu i w oparciu o te informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku 
do odnośnego posiedzenia wspólnego komitetu, służby Komisji przekazują Radzie 
lub jej organom przygotowawczym do rozpatrzenia i zatwierdzenia dokument 
przygotowawczy zawierający szczegóły planowanego stanowiska Unii. 

Jeżeli podczas kolejnych posiedzeń, w tym na miejscu, nie będzie możliwe 
osiągnięcie porozumienia, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy, 
kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym. 

Zachęca się Komisję do podejmowania, w odpowiednim czasie, wszelkich 
niezbędnych działań wynikających z decyzji wspólnego komitetu, w tym, w 
stosownych przypadkach, opublikowania odpowiedniej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i przedłożenia wszelkich wniosków potrzebnych do 
wdrożenia tej decyzji. 

 

 


