
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2018/2068 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej 

oraz wymiany listów towarzyszącej umowie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 43 w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dnia 22 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 764/2006 (1) w sprawie zawarcia Porozumienia 
o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (zwanego dalej 
„porozumieniem”). Porozumienie było następnie konkludentnie przedłużane. 

(2)  Ostatni protokół wykonujący porozumienie, określający uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową 
przewidziane w porozumieniu wygasł dnia 14 lipca 2018 r. 

(3)  W wyroku w sprawie C-266/16 (2), w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące ważności i interpretacji 
porozumienia i protokołu wykonawczego do niego, Trybunał orzekł, że ani porozumienie, ani protokół 
wykonawczy do niego nie mają zastosowania do wód przyległych do terytorium Sahary Zachodniej. 

(4)  Unia nie przesądza o wynikach procesu politycznego dotyczącego ostatecznego statusu Sahary Zachodniej, który 
toczy się pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych i nadal konsekwentnie potwierdza swoje zaangażowanie 
w rozstrzygnięcie sporu w Saharze Zachodniej, która figuruje obecnie w wykazie terytoriów niesamodzielnych 
sporządzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jest administrowana zasadniczo przez Królestwo 
Marokańskie. Unia w pełni wspiera wysiłki Sekretarza Generalnego ONZ i jego osobistego wysłannika na rzecz 
pomocy stronom w osiągnięciu sprawiedliwego, trwałego i akceptowalnego dla obu stron rozwiązania 
politycznego, które umożliwiłoby samostanowienie ludu Sahary Zachodniej w ramach ustaleń zgodnych z celami 
i zasadami określonymi w Karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawionymi w rezolucjach Rady 
Bezpieczeństwa ONZ („RB ONZ”), w szczególności w rezolucjach RB ONZ nr 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 
(2016), 2351 (2017) i 2414 (2018). 

(5)  Floty unijne powinny móc kontynuować działalność połowową prowadzoną od czasu wejścia w życie 
porozumienia, a zakres stosowania umowy powinien zostać zdefiniowany w taki sposób, aby uwzględnić wody 
przyległe do terytorium Sahary Zachodniej. Ponadto kontynuowanie partnerstwa w dziedzinie połowów ma 
zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, by terytorium to mogło nadal korzystać ze wsparcia sektorowego 
zapewnionego w porozumieniu zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym, w tym z prawami człowieka, 
oraz z korzyścią dla zainteresowanej ludności. 
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(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze 
rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (Dz.U. L 141 z 29.5.2006, s. 1). 

(2) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118. 



(6)  W tym celu w dniu 16 kwietnia 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Królestwem 
Marokańskim w celu zmiany porozumienia i zawarcia nowego protokołu wykonawczego. W wyniku tych 
negocjacji dnia 24 lipca 2018 r. parafowano nową umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (zwaną dalej „umową w sprawie połowów”), a także nowy 
protokół wykonawczy do niej, wraz z załącznikiem i dodatkami do tego protokołu, oraz wymianę listów 
towarzyszącą umowie w sprawie połowów stanowiącą integralną część umowy w sprawie połowów. 

(7)  Celem umowy w sprawie połowów jest umożliwienie Unii i Królestwu Marokańskiemu ściślejszej współpracy 
w celu propagowania polityki zrównoważonego rybołówstwa, rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych 
w obszarze połowowym określonym w umowie w sprawie połowów oraz wsparcie wysiłków Królestwa Marokań
skiego na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki. Tym samym przyczynia się ona do realizacji celów 
wyznaczonych przez Unię w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej. 

(8)  Komisja oceniła potencjalne konsekwencje umowy w sprawie połowów dla zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności jeżeli chodzi o korzyści dla zainteresowanej ludności oraz wykorzystanie zasobów naturalnych 
odnośnych terytoriów. 

(9)  Zgodnie z tą oceną uznaje się, że umowa w sprawie połowów powinna przynieść duże korzyści zainteresowanej 
ludności, biorąc pod uwagę pozytywne skutki społeczno-gospodarcze dla tej ludności, zwłaszcza w zakresie 
zatrudnienia i inwestycji, oraz jej wpływ na rozwój sektora gospodarki rybnej i sektora przetwórstwa rybnego. 

(10)  Ponadto ocenia się, że umowa w sprawie połowów stanowi najlepszą gwarancję zrównoważonej eksploatacji 
zasobów naturalnych wód przyległych do Sahary Zachodniej, ponieważ działalność połowowa jest zgodna 
z najlepszymi opiniami i zaleceniami naukowymi w tej dziedzinie i podlega odpowiednim środkom monito
rowania i kontroli. 

(11)  Mając na uwadze rozważania zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, Komisja – wraz z Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych – podjęła wszelkie racjonalne i wykonalne w obecnym kontekście działania w celu 
właściwego włączenia zainteresowanej ludności, aby zapewnić uzyskanie jej zgody. Przeprowadzono szerokie 
konsultacje w Saharze Zachodniej i w Królestwie Marokańskim, a podmioty społeczno-gospodarcze i polityczne, 
które wzięły udział w konsultacjach, wyraźnie opowiedziały się za zawarciem umowy w sprawie połowów. Front 
Polisario oraz niektóre inne podmioty odmówiły jednak wzięcia udziału w procesie konsultacji. 

(12)  Podmioty, które nie zgodziły się wziąć udziału w procesie, odmówiły stosowania umowy w sprawie połowów 
i protokołu wykonawczego do niej do wód przyległych do Sahary Zachodniej, ponieważ uważały zasadniczo, że 
takie akty potwierdzałyby stanowisko Królestwa Marokańskiego w kwestii terytorium Sahary Zachodniej. 
Postanowienia umowy w sprawie połowów ani protokołu wykonawczego do niej absolutnie nie implikują jednak, 
że uznana została suwerenność lub suwerenne prawa Królestwa Marokańskiego względem Sahary Zachodniej 
i wód do niej przyległych. Unia nadal będzie też nasilać starania na rzecz procesu – rozpoczętego i kontynuo
wanego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych – pokojowego rozstrzygnięcia sporu. 

(13)  Należy zatem podpisać umowę w sprawie połowów, protokół wykonawczy do niej oraz wymianę listów 
towarzyszącą umowie w sprawie połowów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim (zwanej dalej „umową w sprawie połowów”), protokołu 
wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie w sprawie połowów, z zastrzeżeniem zawarcia tych 
aktów (1). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
w imieniu Unii umowy w sprawie połowów, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej 
umowie w sprawie połowów. 
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(1) Tekst umowy w sprawie połowów, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie zostanie 
opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2018 r. 

W imieniu Rady 
M. SCHRAMBÖCK 

Przewodnicząca  
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