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Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä
vapaakauppasopimuksella perustetussa maantieteellisiä merkintöjä käsittelevässä
työryhmässä Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee työryhmän
työjärjestyksen hyväksymistä
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PERUSTELUT
1.

EHDOTUKSEN KOHDE

Tämä ehdotus koskee päätöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean
tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella perustetussa maantieteellisiä merkintöjä
käsittelevässä työryhmässä unionin puolesta otettavan kannan vahvistamisesta, silloin kun
tämän elimen on määrä hyväksyä oma työjärjestyksensä, jäljempänä ’työjärjestys’.
2.

EHDOTUKSEN TAUSTA

2.1.

EU:n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus

Euroopan unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen
vapaakauppasopimus, jäljempänä ’sopimus’, on Euroopan unionin ensimmäinen uuden
sukupolven kauppasopimus ja myös ensimmäinen jonkin Aasian maan kanssa tehty sopimus.
Sopimuksen tarkoituksena on edistää EU:n ja Korean kahdenvälistä kauppaa ja kummankin
osapuolen talouskasvua.
Sopimus allekirjoitettiin 6. lokakuuta 2010, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti heinäkuun 1.
päivästä 20111.
2.2.

Maantieteellisiä merkintöjä käsittelevä työryhmä

Sopimuksen 15.3 artiklalla perustetaan kauppakomitean alaisuuteen työryhmiä, 15.3 artiklan
1 kohdan g alakohdassa perustetaan maantieteellisiä merkintöjä käsittelevä työryhmä,
jäljempänä ’työryhmä’. Sopimuksen 10.18–10.26 artiklassa vahvistetaan maantieteellisiä
merkintöjä koskevat säännöt. Työryhmän toimintaa ja työskentelyä säännellään sopimuksen
10.25 artiklassa.
Sopimuksen 10.25 artiklan soveltamiseksi komissio hyväksyy unionin puolesta sopimuksen
muutokset, jotka toteutetaan työryhmän päätöksillä2.
Työryhmä on foorumi ja päätöksentekoelin, joka voi päättää muuttaa sopimuksen liitteitä 10A ja 10-B. Sopimuksen 10.25 artiklan 1 kohdan mukaisesti työryhmä voi antaa suosituksia ja
tehdä päätöksiä yksimielisesti.
2.3.

Suunniteltu maantieteellisiä merkintöjä käsittelevän työryhmän säädös

Kauppakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 23. joulukuuta 2011 annetun EU–Koreakauppakomitean päätöksen nro 13 ja erityisesti sen liitteessä olevan 15 artiklan 4 kohdan
mukaisesti jokainen erikoistunut komitea ja työryhmä voi laatia oman työjärjestyksensä, joka
ilmoitetaan kauppakomitealle.
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Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus (EUVL L
127, 14.5.2011, s. 1–1426).
2011/265/EU: Neuvoston päätös, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan
unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 127, 14.5.2011, s. 1–1426).
EUVL L 58, 1.3.2013, s. 9.
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Maantieteellisiä merkintöjä käsittelevän työryhmän kuudennen kokouksen yhteydessä 30.
toukokuuta 2018 työryhmä sopi työjärjestystään koskevan päätöksen antamisesta, jäljempänä
’suunniteltu säädös’.
Suunnitellun säädöksen tarkoituksena on säännellä työryhmän työskentelyä ja vahvistaa
yksityiskohtaisesti etenkin työryhmän toimivalta ja päätöksentekoprosessi.
3.

UNIONIN PUOLESTA OTETTAVA KANTA

Perussopimukset takaavat unionille yksinomaisen toimivallan yhteisen kappapolitiikan osalta,
mukaan lukien unionin autonominen kauppapolitiikka sekä kansainvälisten kauppasopimusten
tekeminen. Kun otetaan huomioon, että suunniteltu säädös on työryhmän tyydyttävän
työskentelyn edellytys ja sitä kautta edistää EU:n ja Korean tasavallan välisen
vapaakauppasopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa, suunnitellun säädöksen antaminen on
linjassa unionin kauppapolitiikan tavoitteiden kanssa.
4.

OIKEUSPERUSTA

4.1.

Menettelyllinen oikeusperusta

4.1.1.

Periaatteet

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 218 artiklan
9 kohdassa määrätään päätöksistä ”sopimuksella perustetussa elimessä unionin puolesta
esitettävien kantojen vahvistamisesta, silloin kun tämän elimen on annettava säädöksiä, joilla
on oikeusvaikutuksia, lukuun ottamatta säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan
sopimuksen institutionaalisia rakenteita”.
Ilmaisu ”säädökset, joilla on oikeusvaikutuksia”, kattaa myös säädökset, joilla on
oikeusvaikutuksia kyseiseen elimeen sovellettavan kansainvälisen oikeuden nojalla. Se kattaa
myös välineet, joilla ei ole sitovaa vaikutusta kansainvälisen oikeuden nojalla mutta jotka
”voivat vaikuttaa ratkaisevasti sen säännöstön sisältöön, jonka unionin lainsäätäjä antaa4”.
4.1.2.

Soveltaminen tässä asiassa

Maantieteellisiä merkintöjä käsittelevä työryhmä on sopimuksella perustettu elin; se on
perustettu EU:n ja Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella.
Säädös, joka työryhmän on määrä antaa, on säädös, jolla on oikeusvaikutuksia. Suunniteltu
säädös on sitova kansainvälisen oikeuden nojalla EU:n ja Korean tasavallan välisen
vapaakauppasopimuksen 10.25 artiklan mukaisesti.
Suunnitellulla säädöksellä ei täydennetä eikä muuteta sopimuksen institutionaalisia rakenteita.
Tämän vuoksi ehdotetun päätöksen menettelyllinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 218
artiklan 9 kohta.
4.2.

Aineellinen oikeusperusta

4.2.1.

Periaatteet

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla annettavan päätöksen aineellinen
oikeusperusta määräytyy ensisijaisesti sen suunnitellun säädöksen tavoitteen ja sisällön
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Unionin tuomioistuimen tuomio 7.10.2014, Saksa v. neuvosto, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–
64 kohta.
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perusteella, jota unionin puolesta otettava kanta koskee. Jos suunnitellulla säädöksellä on
kaksi tavoitetta tai siihen sisältyy kaksi osatekijää ja jos näistä tavoitteista tai osatekijöistä
toinen on mahdollista määritellä pääasialliseksi tavoitteeksi tai osatekijäksi, johon nähden
toinen tavoite tai osatekijä on liitännäinen, SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan nojalla
hyväksyttävällä päätöksellä on oltava vain yksi aineellinen oikeusperusta, eli se, jota
pääasiallinen tai ensisijainen tavoite tai osatekijä edellyttää.
4.2.2.

Soveltaminen tässä asiassa

Suunnitellun säädöksen pääasiallinen tavoite ja sisältö liittyvät yhteiseen kauppapolitiikkaan.
Sen vuoksi ehdotetun päätöksen aineellinen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 207 artikla.
4.3.

Päätelmät

Ehdotetun päätöksen oikeusperustana tulisi olla SEUT-sopimuksen 207 artikla yhdessä
SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan kanssa.
5.

SUUNNITELLUN SÄÄDÖKSEN JULKAISEMINEN

Ei sovelleta.
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EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207
artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Unioni teki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen
vapaakauppasopimuksen1, jäljempänä ’sopimus’, neuvoston päätöksellä (EU)
2015/21692, ja sopimus tuli voimaan 13 päivänä joulukuuta 2015.

(2)

Sopimuksen 15.3 artiklan 1 kohdassa perustetaan maantieteellisiä merkintöjä
käsittelevä työryhmä sopimuksen 15.1 artiklan 1 kohdassa perustetun kauppakomitean
alaisuuteen.

(3)

EU–Korea-kauppakomitean 23 päivänä joulukuuta 2011 annetulla päätöksellä nro 13
hyväksytyn kauppakomitean työjärjestyksen 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti jokainen
työryhmä voi laatia oman työjärjestyksensä, joka ilmoitetaan kauppakomitealle.

(4)

Maantieteellisiä merkintöjä käsittelevän työryhmän työjärjestys olisi vahvistettava.

(5)

On aiheellista vahvistaa maantieteellisiä merkintöjä käsittelevässä työryhmässä
työryhmän työjärjestykseen unionin puolesta otettava kanta, koska työjärjestys tulee
olemaan unionia sitova,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Maantieteellisiä merkintöjä käsittelevässä työryhmässä työryhmän työjärjestyksen
hyväksymiseen unionin puolesta otettava kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn
maantieteellisiä merkintöjä käsittelevän työryhmän päätösluonnokseen.
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EUVL L 127, 14.5.2011, s. 6.
Neuvoston päätös (EU) 2015/2169, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (EUVL L 307,
25.11.2015, s. 2).
EU–Korea-kauppakomitean päätös nro 1, annettu 23 päivänä joulukuuta 2011, kauppakomitean
työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 58, 1.3.2013, s. 9).
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu komissiolle.
Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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