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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

EÚ a Maroko uzavreli v roku 2000 euro-stredomorskú dohodu o pridružení. Do dohody 
o pridružení boli v roku 2012 dohodou vo forme výmeny listov začlenené liberalizačné 
opatrenia pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby 
a produkty rybolovu.

V nadväznosti na žalobu hnutia Front Polisario o neplatnosť tejto dohody z dôvodu, že v 
rozsahu, v akom sa uplatňovala na Západnú Saharu, išlo o porušenie medzinárodného práva, 
Súdny dvor vyniesol 21. decembra 2016 rozsudok (v odvolaní), pričom dospel k záveru, že 
dohoda sa musí vykladať tak, že sa neuplatňuje na Západnú Saharu. Súdny dvor v tomto 
rozsudku nevylučuje možnosť, že by sa na ňu dohoda vzťahovala, ale odvolávajúc sa na 
zásadu všeobecného medzinárodného práva o relatívnom účinku zmlúv odkazuje na otázku 
prínosu takejto dohody pre obyvateľstvo Západnej Sahary a ustanovuje, že takéto rozšírenie 
by si vyžadovalo výslovný súhlas tohto obyvateľstva.

Na základe tohto rozsudku boli rokovania, ktoré sa uskutočnili medzi Komisiou a Marokom 
na základe mandátu prijatého Radou na konci mája 2017, zamerané najmä na úpravu dohody 
o pridružení a obnovenie právneho základu pre preferenčný obchod medzi EÚ na jednej 
strane a Marokom a Západnou Saharu na druhej strane, a to pri čo najmenšom možnom 
narušení príslušných výmen. Dohoda vo forme výmeny listov, ktorej uzatvorenie bolo 
navrhnuté Rade a v súvislosti s ktorou sa žiada súhlas Parlamentu, obsahuje zmeny 
protokolov č. 4 a č. 1 k dohode o pridružení EÚ – Maroko, pričom sa stanovuje, že na 
výrobky s pôvodom v Západnej Sahare sa poskytnú rovnaké obchodné preferencie, ako 
poskytuje EÚ (marockým) výrobkom, na ktoré sa vzťahuje dohoda o pridružení. V dohode sa 
takisto zavádzajú spôsoby na posúdenie prínosu preferencií pre dotknuté obyvateľstvo a na 
organizovanie konzultácie s ním.

Spravodajca pre stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa, samozrejme, 
nechce zapojiť do politického hodnotenia tejto dohody (ktoré patrí do kompetencie iných 
výborov). Domnieva sa, že Parlament by mal dohodu schváliť, keďže by sa tým zabezpečil 
stabilný a nesporný rámec pre obchod s významným partnerom EÚ. Vo vlastnom stanovisku 
k nelegislatívnemu uzneseniu, ktoré vypracúva Výbor pre medzinárodný obchod, by však 
chcel upozorniť, že dovoz určitých druhov ovocia a zeleniny z Maroka a zo Západnej Sahary 
(rajčiaky, uhorky, melóny atď.) je veľmi citlivou otázkou pre európske odvetvie záhradníctva. 
Má tiež určité výhrady a otázky týkajúce sa spôsobu, akým sa výrobky dovážané zo Západnej 
Sahary riadia na colné účely od rozsudku Súdneho dvora z 21. decembra 2016. Komisia by 
mala aj naďalej ostať ostražitá v súvislosti s narušeniami trhu, ktoré by mohol spôsobiť dovoz 
ovocia a zeleniny z Maroka a zo Západnej Sahary do EÚ, a nikdy by nemala váhať aktivovať 
ochrannú doložku stanovenú v dohode. Napokon by bolo obzvlášť žiaduce, keby postup 
uzatvárania dohody medzi EÚ a Marokom o ochrane zemepisných označení a označení 
pôvodu bol ukončený čo najskôr.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, 
ktorý je gestorským výborom, aby odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí 
Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene 
protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi 
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spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane 
druhej.
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