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KORT BEGRUNDELSE

EU og Marokko indgik Euro-Middelhavsassocieringsaftalen i 2000. I 2012 blev der ved en 
aftale i form af brevveksling indført liberaliseringsforanstaltninger for landbrugsprodukter, 
forarbejdede landbrugsprodukter samt fisk og fiskevarer i denne associeringsaftale.

Efter at Front Polisario havde anlagt et søgsmål om annullation af denne aftale med påstand 
om, at aftalen overtrådte folkeretten, for så vidt som den fandt anvendelse på Vestsahara, 
afsagde EU-Domstolen en dom den 21. december 2016 (ved appel), hvori det konkluderedes, 
at aftalen skal fortolkes således, at den ikke finder anvendelse på Vestsahara. EU-Domstolen 
udelukkede ikke, at Vestsahara kan omfattes af aftalen, men efter at have henvist til det 
generelle princip i folkeretten om traktaters relative virkning i forbindelse med spørgsmålet 
om, hvorvidt en sådan aftale ville være fordelagtig for Vestsaharas befolkning, præciserede 
den, at en sådan udvidelse under alle omstændigheder ville kræve befolkningens udtrykkelige 
samtykke.

De forhandlinger, der har fundet sted mellem Kommissionen og Marokko som følge af denne 
dom – på grundlag af et mandat, som Rådet vedtog i slutningen af maj 2017 – har 
hovedsageligt haft til formål at tilpasse associeringsaftalen og skabe et nyt retsgrundlag for 
præferencehandelen mellem EU på den ene side og Marokko og Vestsahara på den anden side 
og samtidig tilstræbe, at den pågældende samhandel forstyrres mindst muligt. Aftalen i form 
af brevveksling, hvis indgåelse er blevet forelagt Rådet, og som Parlamentet opfordres til at 
godkende, bibringer ændringer til protokol nr. 4 og nr. 1 til associeringsaftalen mellem EU og 
Marokko ved at fastsætte, at de samme handelspræferencer, som EU giver de (marokkanske) 
produkter, der er omfattet af associeringsaftalen, også indrømmes produkter med oprindelse i 
Vestsahara. Aftalen indfører også visse mekanismer til at vurdere fordelene ved disse 
præferencer for de berørte befolkninger og tilrettelægge en høring af dem.

Ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ønsker 
ikke at begive sig ud i en politisk vurdering af aftalen (hvilket henhører under andre udvalgs 
kompetenceområde). Han mener, at aftalen bør godkendes af Parlamentet, da den vil kunne 
skabe en stabil og uanfægtelig ramme for samhandelen med en for EU vigtig partner. 
Personligt mener ordføreren imidlertid, at han i forbindelse med den ikke-
lovgivningsmæssige beslutning, der udarbejdes af Udvalget om International Handel, bør 
påpege, at import af visse frugter og grøntsager fra Marokko og Vestsahara (tomater, agurker, 
meloner osv.) er et yderst følsomt emne for den europæiske gartnerisektor. Han har også visse 
forbehold og spørgsmål om den måde, hvorpå produkter importeret fra Vestsahara er blevet 
toldbehandlet siden EU-Domstolens dom af 21. december 2016. Kommissionen bør være 
opmærksom på de markedsforstyrrelser, der måtte opstå som følge af importen af frugt og 
grøntsager fra Marokko og Vestsahara til EU, og den bør aldrig tøve med at aktivere den 
beskyttelsesklausul, der er fastsat i aftalen. Endelig ville det være særlig ønskeligt, hvis 
proceduren for indgåelse af aftalen mellem EU og Marokko om beskyttelse af geografiske 
betegnelser og oprindelsesbetegnelser kunne blive afsluttet hurtigst muligt.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om 
indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget 
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Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om 
oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på 
den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side godkendes.
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