
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 2 grudnia 2010 r. 

w sprawie podpisania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu 
do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów 
rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1, 2 i 3 oraz załączników do nich, jak również 
zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem 

Maroka, z drugiej strony 

(2012/496/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku 
z jego art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 16 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiają
cego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Króles
twem Maroka, z drugiej strony ( 1 ) (zwanego dalej 
„Układem o stowarzyszeniu”), obowiązującego od dnia 
1 marca 2000 r., przewiduje stopniowe zwiększanie libe
ralizacji wzajemnego handlu produktami rolnymi, prze
tworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produk
tami rybołówstwa. 

(2) Rada Stowarzyszenia UE-Maroko przyjęła w lipcu 
2005 r. plan działania w ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa, zawierający szczegółowe postanowienia 
mające na celu dalszą liberalizację handlu produktami 
rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz 
rybami i produktami rybołówstwa. 

(3) W dniu 14 października 2005 r. Rada upoważniła 
Komisję do prowadzenia negocjacji z Królestwem Maro
kańskim w ramach Układu o stowarzyszeniu w celu 
osiągnięcia powyższego celu. 

(4) W dniu 14 grudnia 2009 r. Komisja zakończyła prowa
dzone w imieniu Unii negocjacje w sprawie porozu
mienia w formie wymiany listów dotyczącego zmiany 
Układu o stowarzyszeniu. 

(5) To porozumienie w formie wymiany listów powinno 
zostać podpisane, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej 
podpisanie Porozumienia w formie wymiany listów między 
Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego 
wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do 
produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz 
ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 
1, 2 i 3 oraz załączników do nich, jak również zmian do 
Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzy
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 
członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej 
strony (zwane dalej „Porozumieniem w formie wymiany 
listów”), z zastrzeżeniem jego zawarcia ( 2 ). 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby umocowanej do podpisania Porozumienia 
w formie wymiany listów w imieniu Unii Europejskiej, z zastrze 
żeniem jego zawarcia. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

M. WATHELET 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, s. 2. 
( 2 ) Tekst Porozumienia w formie wymiany listów zostanie opubliko

wany razem z decyzją o jego zawarciu.
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