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Förslag till
RÅDETS BESLUT
om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i
AEP-kommittén, vilken inrättades genom det inledande avtalet om ekonomiskt
partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å andra sidan, med avseende på antagandet av förteckningen över
skiljemän
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MOTIVERING
1.

FRÅGA SOM BEHANDLAS I FÖRSLAGET

Detta förslag avser ett beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska
unionens (nedan kallad unionen) vägnar i kommittén för ekonomiskt partnerskap (nedan
kallad AEP-kommittén), vilken inrättades genom det inledande avtalet om ekonomiskt
partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat avtalet)1, med avseende på det planerade
antagandet av förteckningen över personer som är villiga och kapabla att åta sig uppdraget
som skiljemän.
2.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

2.1.

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten och
Europeiska unionen

Avtalets syfte är att lägga grunden för ett avtal om ekonomiskt partnerskap som är förenligt
med Cotonouavtalet. Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 3 september 2016.
2.2.

AEP-kommittén

AEP-kommittén är det gemensamma institutionella organet för avtalet. I artikel 73 i avtalet
anges att AEP-kommittén ska ansvara för förvaltningen av alla områden som omfattas av
avtalet och för utförandet av alla uppgifter som nämns i avtalet. AEP-kommitténs beslut ska
fattas med enhällighet. AEP-kommitténs arbetssätt beskrivs i dess arbetsordning2.
2.3.

Akt som planeras av AEP-kommittén

Vid sitt femte sammanträde den [datum] kommer AEP-kommittén i enlighet med artikel 64 i
avtalet att anta ett beslut om antagande av förteckningen över skiljemän (nedan kallad den
planerade akten).
I artikel 64.1 i avtalet föreskrivs att AEP-kommittén ska ”sammanställa en förteckning över
15 personer som är villiga och kapabla att åta sig uppdraget som skiljemän”.
Syftet med den planerade akten är att upprätta en förteckning över femton personer som
fullgör uppdraget som skiljemän vid ett skiljeförfarande i enlighet med avdelning V i avtalet.
Antagandet av förteckningen är ett mycket viktigt led i färdigställandet av den operativa
ramen för avtalets bestämmelser om förebyggande och lösning av tvister.
3.

DEN STÅNDPUNKT SOM SKA INTAS PÅ UNIONENS VÄGNAR

Genom detta förslag till rådets beslut fastställs den ståndpunkt som ska intas på unionens
vägnar i AEP-kommittén, vilken inrättades genom det inledande avtalet om ekonomiskt
partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan, med avseende på fastställandet av förteckningen över personer
som är villiga och kapabla att åta sig uppdraget som skiljemän i enlighet med artikel 64 i
avtalet.
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Parterna i avtalet godkände detta förslag till beslut och paraferade det vid AEP-kommitténs
fjärde sammanträde den 27–28 november 2019 och de kommer, om inte annat följer av EU:s
beslutsförfaranden, att anta det vid AEP-kommitténs nästa sammanträde, vilket planeras äga
rum i slutet av 2020.
Föreliggande beslut är nödvändigt för att ge rättslig verkan åt bestämmelserna i avdelning V i
avtalet om förebyggande av tvister och tvistlösning och för att säkerställa ett korrekt
genomförande av avtalet.
4.

FÖRFARANDEMÄSSIG RÄTTSLIG GRUND

4.1.

Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1. Principer
I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget)
anges att det bör antas beslut ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar
ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig
verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella
ram”.
Med begreppet ”akter med rättslig verkan” avses akter som har rättslig verkan med stöd av de
regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Begreppet omfattar även
instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på
ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren3”.
4.1.2. Tillämpning i det aktuella fallet
AEP-kommittén är ett organ som inrättas genom ett avtal, det vill säga det inledande avtalet
om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan.
Den akt som AEP-kommittén väntas anta är en akt med rättslig verkan. Den planerade akten
kommer att bli bindande enligt internationell rätt i enlighet med artikel 64 i avtalet.
Den planerade akten varken kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.
Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i
EUF-fördraget.
4.2.

Materiell rättslig grund

4.2.1. Principer
Valet av materiell rättslig grund för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget avgörs
främst av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt intas på
unionens vägnar. Om den planerade akten har två syften eller har två beståndsdelar, av vilka
det ena syftet eller den ena beståndsdelen kan identifieras som det eller den huvudsakliga,
medan det eller den andra endast är av underordnad betydelse, måste det beslut som antas
enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund, nämligen den som
krävs med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller
avgörande beståndsdelen.
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4.2.2. Tillämpning i det aktuella fallet
Eftersom skiljeförfarandet är avsett att tillämpas inom handelssektorn rör det huvudsakliga
syftet med och innehållet i den planerade akten den gemensamma handelspolitiken. Den
materiella rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 207 i EUF-fördraget.
4.3.

Slutsats

Den rättsliga grunden för förslaget till beslut bör vara artikel 207.4 första stycket i EUFfördraget, jämförd med artikel 218.9 i EUF-fördraget.
5.

OFFENTLIGGÖRANDE AV DEN PLANERADE AKTEN

Eftersom AEP-kommitténs beslut kommer att medföra en ändring av avtalet bör beslutet efter
antagandet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
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Förslag till
RÅDETS BESLUT
om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i
AEP-kommittén, vilken inrättades genom det inledande avtalet om ekonomiskt
partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å andra sidan, med avseende på antagandet av förteckningen över
skiljemän

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUFfördraget), särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,
med beaktande av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten,
å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat
avtalet)4,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Avtalet ingicks på Europeiska unionens vägnar (nedan kallad unionen) genom beslut
2009/156/EG5 och har tillämpats provisoriskt sedan den 3 september 2016.

(2)

I enlighet med artikel 64.1 i avtalet bör AEP-kommittén sammanställa en förteckning
över personer som är villiga och kapabla att åta sig uppdraget som skiljemän.

(3)

Vid sitt årliga sammanträde den [datum] kommer AEP-kommittén att anta ett beslut
om fastställande av förteckningen enligt artikel 64.1 i avtalet över personer som är
villiga och kapabla att åta sig uppdraget som skiljemän.

(4)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som bör intas på unionens vägnar i AEPkommittén, eftersom beslutet kommer att vara bindande för unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i AEP-kommittén ska grundas på det utkast
till AEP-kommitténs beslut om antagande av förteckningen över skiljemän som åtföljer detta
beslut.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till kommissionen.
Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar
Ordförande
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