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TOELICHTING

Achtergrond

De EU en Marokko onderhouden sedert jaren een belangrijk partnerschap op talloze terreinen. 
Naast de overeenkomst inzake tariefpreferenties is de partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij (SFPA) tussen de EU en Marokko van belang voor vissers uit de EU. Deze 
overeenkomst werd van kracht in februari 2007, en het tweede protocol daarbij werd in 2013 
verlengd. Dit protocol kent EU-vaartuigen die in Marokkaanse wateren actief zijn, visrechten 
toe in ruil voor een financiële bijdrage. De wateren voor de kust van de Westelijke Sahara zijn 
de meest rendabele visgronden in de regio, en tot 90 % van de EU-vangsten in het kader van 
de overeenkomst met Marokko komt uit deze wateren.

Op 27 februari 2018 bepaalde het Europees Hof van Justitie (EHvJ) in een uitspraak over de 
interpretatie van de visserijovereenkomst volgens het internationaal recht dat het grondgebied 
van de Westelijke Sahara geen onderdeel vormt van het grondgebied van Marokko, en dat de 
visserijovereenkomst dus alleen geldig is als deze niet van toepassing is op de Westelijke 
Sahara en de aangrenzende wateren. Het protocol liep op 15 juli 2018 af en daarmee verliet de 
EU-vloot de wateren in kwestie. Inmiddels zijn de onderhandelingen over een nieuwe 
overeenkomst in juli 2018 afgerond en moet het Parlement beslissen of het hiermee instemt.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur neemt kennis van de associatieovereenkomst inzake tariefpreferenties en maakt 
de volgende kanttekeningen:

De rapporteur steunt het lopende VN-proces waarmee wordt gestreefd naar een definitieve 
politieke oplossing met eerbiediging van het internationaal recht, namelijk het beginsel van 
zelfbeschikking zoals genoemd in artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties. Voorts 
wil de rapporteur benadrukken dat de nieuwe overeenkomst de uitspraak van het EHvJ moet 
eerbiedigen en volledig moet aansluiten bij de door het Hof bepaalde voorwaarden dat de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet worden genoemd en dat de instemming van de 
bevolking aldaar moet worden verkregen, en bij de derde, door de Raad toegevoegde 
voorwaarde dat de overeenkomst voordelen moet meebrengen voor de lokale bevolking. 

Uit het oogpunt van de visserij acht de rapporteur het van essentieel belang om 
rechtszekerheid te verkrijgen voor de EU-vissers voor wie de overeenkomst van invloed is. 
Een overeenkomst die mogelijk tot een verdere uitspraak van het EHvJ leidt, zou de 
visserijsector van de EU in een uitermate lastig parket brengen. De rapporteur is er dan ook 
van overtuigd dat een eventuele overeenkomst in juridisch opzicht deugdelijk moet zijn 
voordat deze kan worden aanvaard.

De EU-vissersvaartuigen in de desbetreffende wateren zijn wettelijk verplicht een 
volgsysteem voor vaartuigen (VMS) mee te voeren en de positie van een vaartuig moet aan de 
Marokkaanse autoriteiten worden meegedeeld. Op die manier is het mogelijk om te 
identificeren wat er in de wateren voor de kust van de Westelijke Sahara wordt gevangen, ook 
door de Marokkaanse of een andere vloot. Een deel van de vangst uit de visserijzone die EU-
vaartuigen betreft, wordt ook in door de Marokkaanse autoriteiten aangewezen havens 
aangeland.

Aangezien het mogelijk zou zijn om na te gaan welke visserijproducten in de wateren van de 
Westelijke Sahara worden gevangen, acht de rapporteur het noodzakelijk om zo snel mogelijk 
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een mechanisme in te voeren waarmee visserijproducten uit de wateren voor de kust van de 
Westelijke Sahara kunnen worden getraceerd, alsmede een duidelijke vermelding van hun 
oorsprong ten behoeve van zowel de douaneautoriteiten van de lidstaten als de consument.
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