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WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de overeenkomst in de 

vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk 
Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge 
handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, 
vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de protocollen 
nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de 
Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, 
en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
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BESLUIT Nr. …/2010/EU VAN DE RAAD

van

inzake de sluiting van de overeenkomst 

in de vorm van een briefwisseling 

tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko 

betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer 

van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, 

inzake de vervanging van de protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, 

en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst 

waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, 

en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, 

eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement1,

                                               

1 PB C …
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 16 van de op 1 maart 2000 in werking getreden Euromediterrane overeenkomst 

waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en 

hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds1 (hierna "de associatie-

overeenkomst" genoemd) is bepaald dat geleidelijk een verdere liberalisering tot stand 

wordt gebracht van het onderlinge handelsverkeer in landbouwproducten, verwerkte 

landbouwproducten, vis en visserijproducten.

(2) De associatieraad EU-Marokko heeft in juli 2005 een actieplan in het kader van het 

Europees nabuurschapsbeleid goedgekeurd, waarin een specifieke bepaling met het oog op 

verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, 

vis en visserijproducten is opgenomen.

(3) Op 14 oktober 2005 heeft de Raad de Commissie gemachtigd te dien einde in het kader 

van de associatieovereenkomst met het Koninkrijk Marokko onderhandelingen te voeren.

(4) Op 14 december 2009 heeft de Commissie namens de Unie de onderhandelingen afgerond 

over een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling (hierna "overeenkomst" 

genoemd) tot wijziging van de associatieovereenkomst.

(5) De overeenkomst dient te worden gesloten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               

1 PB L 70 van 18.3.2000, blz. 2.
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Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling (hierna "overeenkomst" genoemd) tussen de 

Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onder-

linge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserij-

producten, betreffende de vervanging van de protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en 

houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 

gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk 

Marokko, anderzijds, wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht*.

Artikel 2

Wanneer de Unie ten aanzien van landbouwproducten, vis en visserijproducten vrijwarings-

maatregelen als bedoeld in de associatieovereenkomst moet nemen, worden deze maatregelen voor 

landbouwproducten vastgesteld overeenkomstig artikel 159, lid 2, van Verordening (EG) 

nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten1 en voor vis en 

visserijproducten vastgesteld overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de 

Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector 

visserijproducten en producten van de aquacultuur2. Voor verwerkte landbouwproducten worden de 

vrijwaringsmaatregelen vastgesteld volgens de procedures als bedoeld in artikel 7, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 614/2009 van de Raad van 7 juli 2009 betreffende een gemeenschappelijke 

regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en lactoalbumine3 of in artikel 11, lid 4, van 

Verordening (EG) nr. 1216/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van de 

handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen4.

                                               

* PB: gelieve document st 15974/10 hieraan te hechten.
1 PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
2 PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.
3 PB L 181 van 14.7.2009, blz. 8.
4 PB L 328 van 15.12.2009, blz. 10.
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Artikel 3

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om 

namens de Unie de akte van goedkeuring waarin de overeenkomst voorziet, neer te leggen, teneinde 

de Unie te binden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 

Voor de Raad

De voorzitter


