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BILAGA 

 
Tillämpningsområdet för delegering av befogenhet och förfarande för fastställande av 

unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén  
  
 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att förhandla med Republiken Seychellerna och, 
när så är lämpligt och med förbehåll för att villkoren i punkt 3 i denna bilaga är 
uppfyllda, komma överens om ändringar av avtalet vad beträffar följande frågor: 

(a) Översyn av fiskemöjligheterna i enlighet med artikel 9 i avtalet. 

(b) Översyn av de tekniska reglerna för VMS i enlighet med punkt 10 i tillägg 6 
till bilagan till avtalet och liknande tekniska bestämmelser i enlighet med 
artikel 8.1 i avtalet. 

2. I den gemensamma kommitté som inrättas i enlighet med avtalet ska unionen 

(a) handla i enlighet med de mål som eftersträvas av unionen inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken, 

(b) följa rådets slutsatser av den 19 mars 2012 beträffande kommissionens 
meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension,  

(c) främja ståndpunkter som stämmer överens med relevanta regler som antagits 
av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. 

3. När ett beslut om ändring av det avtal som avses i punkt 1 är avsett att antas under ett 
möte i den gemensamma kommittén ska nödvändiga åtgärder vidtas för att den 
ståndpunkt som framförs på unionens vägnar ska ta hänsyn till den senaste 
statistiska, biologiska och annan relevant information som översänts till 
kommissionen. 

I detta syfte och på grundval av denna information ska kommissionens avdelningar i 
tillräckligt god tid före det relevanta mötet i den gemensamma kommittén översända 
ett förberedande dokument där man anger detaljerna i unionens tilltänkta ståndpunkt 
till rådet eller dess förberedande organ för behandling och godkännande. 

Om det vid senare möten, även direkt på plats, inte går att nå en överenskommelse så 
att unionens ståndpunkt kan beakta nya faktorer, ska frågan hänskjutas till rådet eller 
dess förberedande organ. 

Kommissionen uppmanas att i god tid vidta eventuella nödvändiga åtgärder för 
uppföljning av beslutet i den gemensamma kommittén, i förekommande fall 
inbegripet offentliggörande av det relevanta beslutet i Europeiska unionens officiella 
tidning samt framläggande av förslag som behövs för detta besluts genomförande. 

 

 


