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Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů 

mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných 
liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované 
zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-
středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými 
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým 
královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 
včetně příloh 
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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2010/EU

ze dne …

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů 

mezi Evropskou unií a Marockým královstvím 

o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, 

zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, 

o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení 

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně 

a Marockým královstvím na straně druhé

a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec 

ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 16 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně 

druhé1 (dále jen „dohoda o přidružení“), která je v platnosti od 1. března 2000, stanoví 

postupné provádění větší liberalizace vzájemného obchodu se zemědělskými produkty, 

zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu.

(2) V červenci 2005 Rada přidružení EU-Maroko přijala akční plán evropské politiky 

sousedství, který obsahuje zvláštní ustanovení o větší liberalizaci obchodu se 

zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty 

rybolovu.

(3) Za tímto účelem pověřila Rada dne 14. října 2005 Komisi zahájením jednání s Marockým 

královstvím v rámci dohody o přidružení pro dosažení větší liberalizace vzájemného 

obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a 

produkty rybolovu.

(4) Komise uzavřela dne 14. prosince 2009 jménem Unie jednání o dohodě ve formě výměny 

dopisů (dále jen „dohoda“), kterou se mění dohoda o přidružení.

(5) Dohoda by měla být uzavřena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               

1 Úř. věst. L 242, 19.9.2005, s. 36.
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Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných 

liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a 

produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na 

straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí*.

Článek 2

Pokud Unie potřebuje přijmout podle dohody o přidružení ochranné opatření týkající se 

zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu, přijme toto opatření v souladu s postupy 

stanovenými v čl. 159 odst. 2 nařízení Rady (ES) 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se 

stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 

produkty1 pro zemědělské produkty; nebo v článku 30 nařízení (ES) č. 104/2000 ze dne 17. 

prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury2 pro ryby a produkty 

rybolovu. V případě zpracovaných zemědělských produktů se tato opatření přijmou v souladu s 

postupy stanovenými v čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) 614/2009 ze dne 7. července 2009 o 

společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin3, nebo v čl. 11 odst. 4 

nařízení Rady 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým 

zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů4.

                                               

* Pro Úřední věstník: vložte prosím dokument st 15974/10.
1 Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
2 Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
3 Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 8.
4 Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 10.
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Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie listinu o 

přijetí uvedenou v dohodě a zavazující Unii.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. 

V Bruselu dne …

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


