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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό 

μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα 
γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και 
τα αλιευτικά προϊόντα, με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 
2 και 3 και των παραρτημάτων τους και με τις τροποποιήσεις της 
ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του 
Μαρόκου, αφετέρου



15975/10 ROD/nm 1
DG E V EL

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2010/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου

σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα,

τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα,

με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2 και 3 και των παραρτημάτων τους

και με τις τροποποιήσεις της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως

μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός,

και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 207 

παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ C …
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Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το άρθρο 16 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, 

αφετέρου1, (εφεξής «συμφωνία σύνδεσης»), η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 

2000, προβλέπει τη σταδιακή απελευθέρωση των αμοιβαίων συναλλαγών στον τομέα των 

γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των 

αλιευτικών προϊόντων.

(2) Το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου ενέκρινε, τον Ιούλιο του 2005, σχέδιο δράσης της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που περιλαμβάνει ειδική διάταξη με στόχο τη 

μεγαλύτερη ελευθερία στις συναλλαγές στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των 

μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων.

(3) Στις 14 Οκτωβρίου 2005, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διεξαγάγει 

διαπραγματεύσεις με το Βασίλειο του Μαρόκου στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, με 

σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου.

(4) Στις 14 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της 

Ένωσης τις σχετικές με συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών (εφεξής 

«συμφωνία») για τροποποίηση της συμφωνίας σύνδεσης.

(5) Είναι σκόπιμο να συναφθεί η συμφωνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

1 ΕΕ L 70, 18.3.2000, σ. 2.
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Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών (εφεξής «συμφωνία») μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά 

προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα, με την 

αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2 και 3 και των παραρτημάτων τους και με τις 

τροποποιήσεις της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, εγκρίνεται εξ 

ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Όταν είναι αναγκαίο να λάβει η Ένωση ένα μέτρο διασφάλισης, όπως προβλέπεται στη συμφωνία 

σύνδεσης, σχετικά με γεωργικά προϊόντα, ψάρια και αλιευτικά προϊόντα, το εν λόγω μέτρο 

θεσπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 159 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση 

κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 

προϊόντα1, όταν πρόκειται για γεωργικά προϊόντα· ή στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας2, όταν πρόκειται για τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα. 

Στην περίπτωση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, τα μέτρα διασφάλισης θεσπίζονται 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την 

ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη3 ή στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1216/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καθεστώτος 

συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων4.

                                               

 ΕΕ: Παρακαλούμε εισαγάγετε το κείμενο st 15974/10.
1 ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1.
2 ΕΕ L 17, 21.1.2000, σ. 22.
3 ΕΕ L 181, 14.7.2009, σ. 8.
4 ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 10.
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Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι 

αρμόδια να προβούν, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κατάθεση του εγγράφου αποδοχής που 

προβλέπεται στη συμφωνία, προκειμένου να δεσμευτεί η Ένωση.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


