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PRÍLOHA 

 
Rozsah právomoci a postup na stanovenie pozície Únie  

v spoločnom výbore  
 

1. Komisia sa poveruje rokovať so Seychelskou republikou a v príslušných prípadoch a 
s výhradou splnenia odseku 3 tejto prílohy dohodnúť zmeny dohody v súvislosti s 
týmito otázkami: 

a) prehodnotenie rybolovných možností v súlade s článkom 9 dohody; 

b) prehodnotenie technických pravidiel v súvislosti s VMS v súlade s bodom 10 
dodatku 6 prílohy k dohode a podobných technických ustanovení v súlade s 
článkom 8 ods. 1 dohody. 

2. Únia v rámci spoločného výboru zriadeného na základe dohody: 

a) koná v súlade s cieľmi, ktoré Únia sleduje v rámci spoločnej rybárskej politiky; 

b) koná v súlade so závermi Rady z 19. marca 2012 v súvislosti s oznámením 
Komisie o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky;  

c) podporuje pozície, ktoré sú v súlade s príslušnými pravidlami prijatými 
regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva. 

3. Ak sa počas zasadnutia spoločného výboru plánuje prijať rozhodnutie o zmene 
dohody podľa odseku 1, prijmú sa potrebné kroky, aby sa v pozícii stanovenej v 
mene Únie zohľadnili najnovšie štatistické, biologické a iné relevantné informácie, 
ktoré boli oznámené Komisii. 

Na uvedený účel a na základe uvedených informácií predložia útvary Komisie Rade 
alebo jej prípravným orgánom na zváženie a schválenie pracovný dokument, v 
ktorom sa uvedú podrobnosti plánovanej pozície Únie, a to v dostatočnom predstihu 
pred príslušným zasadnutím spoločného výboru. 

Ak v priebehu ďalších zasadnutí vrátane zasadnutí na mieste nemožno dosiahnuť 
dohodu o zohľadnení nových prvkov v pozícii Únie, záležitosť sa postúpi Rade alebo 
jej prípravným orgánom. 

Komisia sa vyzýva, aby v náležitom čase prijala všetky potrebné kroky nadväzujúce 
na rozhodnutie spoločného výboru, ku ktorým v prípade potreby patrí aj uverejnenie 
príslušného rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie a predloženie návrhu 
potrebného na vykonanie tohto rozhodnutia. 

 

 


