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Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Arbejdsgruppen
for Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den
Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den
anden side, for så vidt angår vedtagelsen af arbejdsgruppens forretningsorden
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BEGRUNDELSE
1.

FORSLAGETS GENSTAND

Dette forslag vedrører afgørelsen om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på
Unionens vegne i Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved
frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og
Republikken Korea på den anden side, i forbindelse med den påtænkte vedtagelse af
arbejdsgruppens forretningsorden (i det følgende benævnt "forretningsorden").
2.

BAGGRUND FOR FORSLAGET

2.1.

Frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea

Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater på den ene side
og Republikken Korea på den anden side (i det følgende benævnt "aftalen") er Den
Europæiske Unions første handelsaftale i den nye generation og er samtidig den første aftale,
der er indgået med et asiatisk land. Aftalen har til formål at fremme bilateral handel og
økonomisk vækst i både EU og Korea.
Aftalen blev undertegnet den 6. oktober 2010 og har fundet midlertidig anvendelse siden den
1. juli 20111.
2.2.

Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser

Ved aftalens artikel 15.3 nedsættes arbejdsgrupper under Handelsudvalget, bl.a.
Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser (artikel 15.3, stk. 1, litra g), i det følgende
benævnt "GB-Arbejdsgruppen"). Ved aftalens artikel 10.18-10.26 fastsættes reglerne for
geografiske betegnelser. GB-Arbejdsgruppens aktiviteter og funktionsmåde er reguleret ved
aftalens artikel 10.25.
Med henblik på aftalens artikel 10.25 skal ændringer af aftalen gennem afgørelser, der træffes
i GB-Arbejdsgruppen, godkendes af Kommissionen på Den Europæiske Unions vegne2.
GB-Arbejdsgruppen er det forum og beslutningstagende organ, der kan træffe beslutning om
at ændre bilag 10-A og 10-B til aftalen. I henhold til artikel 10.25, stk. 1, kan arbejdsgruppen
fremsætte henstillinger og træffe afgørelser ved enstemmighed.
2.3.

Den påtænkte retsakt fra Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser

I henhold til afgørelse nr. 1 truffet af EU-Korea-Handelsudvalget af 23. december 2011 om
vedtagelse af forretningsordenen for Handelsudvalget3, særlig artikel 15.4 i bilaget, fastsætter
de specialiserede udvalg og arbejdsgrupperne selv deres forretningsorden, som skal meddeles
til Handelsudvalget.
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Frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken
Korea på den anden side (EUT L 127 af 14.5.2011, s. 1–1426).
2011/265/EU: Rådets afgørelse af 16. september 2010 om undertegnelse på Den Europæiske Unions
vegne og midlertidig anvendelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (EUT L 127 af 14.5.2011, s. 1–
1426).
EUT L 58 af 1.3.2013, s. 9.
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I forbindelse med sit 6. møde den 30. maj 2018 nåede GB-Arbejdsgruppen til enighed om
vedtagelse af en afgørelse om arbejdsgruppens forretningsorden (i det følgende benævnt "den
påtænkte retsakt").
Den påtænkte retsakt har til formål at regulere den måde, hvorpå GB-Arbejdsgruppen
fungerer, og især at præcisere dens kompetencer og beslutningstagning.
3.

DEN HOLDNING, DER SKAL INDTAGES PÅ UNIONENS VEGNE

Traktaterne giver Unionen enekompetence for så vidt angår den fælles handelspolitik, der
omfatter Unionens selvstændige handelspolitik og indgåelse af internationale handelsaftaler. I
betragtning af at den påtænkte retsakt er en forudsætning for, at GB-Arbejdsgruppen kan
fungere tilfredsstillende og derigennem bidrage til en effektiv gennemførelse af
frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea, er vedtagelsen af den påtænkte retsakt i
overensstemmelse med målene for Unionens handelspolitik.
4.

RETSGRUNDLAG

4.1.

Proceduremæssigt retsgrundlag

4.1.1.

Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)
skal Rådet vedtage afgørelser om fastlæggelse af, "hvilke holdninger der skal indtages på
Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der har
retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for
aftalen".
Begrebet "retsakter, der har retsvirkninger" omfatter retsakter, der har retsvirkninger i medfør
af de folkeretlige regler, der gælder for det pågældende organ. Det omfatter også
instrumenter, der ikke har bindende virkning i henhold til folkeretten, men som "vil kunne få
afgørende indflydelse på indholdet af de regler, der vedtages af EU-lovgiver"4.
4.1.2.

Anvendelse på den foreliggende sag

GB-Arbejdsgruppen er et organ, der er nedsat ved en aftale, nemlig frihandelsaftalen mellem
EU og Republikken Korea.
Den retsakt, som GB-Arbejdsgruppen skal vedtage, er en retsakt, der har retsvirkninger. Den
påtænkte retsakt vil være bindende i henhold til folkeretten, jf. artikel 10.25 i frihandelsaftalen
mellem EU og Republikken Korea.
Den påtænkte retsakt hverken supplerer eller ændrer aftalens institutionelle ramme.
Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i
TEUF.
4.2.

Materielt retsgrundlag

4.2.1.

Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger
hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages
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Domstolens dom af 7. oktober 2014, Tyskland mod Rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, præmis
61 til 64.

2

DA

en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har to formål eller består af to
elementer, og det ene af disse formål eller elementer må betragtes som det primære, mens det
andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i
TEUF, kun have ét materielt retsgrundlag, nemlig det, som det primære eller fremherskende
formål eller element tilsiger.
4.2.2.

Anvendelse på den foreliggende sag

Det primære mål med og indhold af den påtænkte retsakt vedrører den fælles handelspolitik.
Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor følgende bestemmelser:
Artikel 207 i TEUF.
4.3.

Konklusion

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 207 sammenholdt med artikel
218, stk. 9, i TEUF.
5.

OFFENTLIGGØRELSE AF DEN PÅTÆNKTE RETSAKT

Ikke relevant.
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RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,
stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene
side og Republikken Korea på den anden side1 (i det følgende benævnt "aftalen") blev
indgået af Unionen ved Rådets afgørelse (EU) 2015/21692 og trådte i kraft den 13.
december 2015.

(2)

Ved aftalens artikel 15.3, stk. 1, nedsættes under Handelsudvalget, der er nedsat ved
aftalens artikel 15.1, stk. 1, Arbejdsgruppen for Geografiske Betegnelser.

(3)

I henhold til artikel 15.4 i forretningsordenen for EU-Korea-Handelsudvalget, der blev
vedtaget ved afgørelse nr. 1 truffet af EU-Korea-Handelsudvalget af 23. december
20113, fastsætter arbejdsgrupperne selv deres forretningsorden, som skal meddeles til
Handelsudvalget.

(4)

Der bør fastsættes en forretningsorden for Arbejdsgruppen for Geografiske
Betegnelser.

(5)

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Arbejdsgruppen for Geografiske
Betegnelser for så vidt angår arbejdsgruppens forretningsorden, bør fastlægges, da
disse regler vil være bindende for Unionen —

1

EUT L 127 af 14.5.2011, s. 6.
Rådets afgørelse (EU) 2015/2169 af 1. oktober 2015 om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den
Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side
(EUT L 307 af 25.11.2015, s. 2).
Afgørelse nr. 1 truffet af EU-Korea-Handelsudvalget af 23. december 2011 om vedtagelse af
forretningsordenen for Handelsudvalget (EUT L 58 af 1.3.2013, s. 9).
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Arbejdsgruppen for Geografiske
Betegnelser for så vidt angår vedtagelsen af arbejdsgruppens forretningsorden, baseres på det
udkast til arbejdsgruppens afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne
Formand
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