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NÕUKOGU OTSUS nr …/2010/EL,

…,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise 

vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, 

artikli 167 lõiget 3 ja artiklit 207 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut1

                                               

1 ELT C …
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu volitas 23. aprillil 2007 komisjoni pidama Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 

nimel Korea Vabariigiga (edaspidi „Korea”) läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle.

(2) Kõnealused läbirääkimised on lõpule viidud ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle 

liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vaheline vabakaubandusleping (edaspidi 

„leping”) parafeeriti 15. oktoobril 2009.

(3) Kooskõlas nõukogu … otsusega nr …/2010/EL1* kirjutati lepingule liidu nimel alla …,

eeldusel et leping sõlmitakse hilisemal kuupäeval, ning seda on kohaldatud ajutiselt.

(4) Leping tuleks heaks kiita.

(5) Leping ei mõjuta liikmesriikide investorite õigust kasutada ära soodsamat kohtlemist, mis 

on ette nähtud mis tahes investeeringuid käsitlevas lepingus, mille osalisteks on liikmesriik 

ja Korea.

                                               

1 ELT …
* Väljaannete talitus: palun sisestada dokumendis sr8525/10 sisalduva otsuse number, 

kuupäev ja avaldamisviide.
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(6) Vastavalt aluslepingu artikli 218 lõikele 7 võib nõukogu volitada komisjoni kiitma heaks 

teatavaid lepingu piiratud muudatusi. Komisjoni tuleks volitada lõpetama kultuurikoostöö 

protokolli artiklis 5 sätestatud ühistoodangu edendamise kavade kohaldamine, välja 

arvatud juhul, kui komisjon otsustab neid kavasid edasi kohaldada ja nõukogu kiidab selle 

heaks erimenetlusega, mille kasutamise tingib nii kõnealuse lepingus käsitletud küsimuse

eriline tundlikkus kui ka asjaolu, et lepingu sõlmivad liit ja selle liikmesriigid. Lisaks 

tuleks komisjoni volitada heaks kiitma geograafiliste tähiste töörühma poolt lepingu 

artikli 10.25 kohaselt vastu võetavad muudatused.

(7) On asjakohane kehtestada lepinguga ettenähtud geograafiliste tähiste kaitse menetlused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:



8505/10 EL/kes 4
DG E II ET

Artikkel 1

Liidu nimel kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 

Korea Vabariigi vaheline vabakaubandusleping1*.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja nimetab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel edastama lepingu artikli 15.10 

lõikes 2 osutatud teate, et väljendada liidu nõusolekut end lepinguga siduda.

Artikkel 3

1. Komisjon teatab Koreale liidu kavatsusest mitte pikendada kultuurikoostöö protokolli 

artiklis 5 sätestatud ühistoodangu edendamise kavade kohaldamisperioodi nimetatud

protokolli artikli 5 lõikega 8 ettenähtud korras, välja arvatud juhul, kui nõukogu otsustab 

komisjoni ettepanekul neli kuud enne kohaldamisperioodi lõppu nende kavade kohaldamist 

jätkata. Kui nõukogu otsustab kavade kohaldamist jätkata, muutub käesolev säte uuesti 

kohaldatavaks pikendatud kohaldamisperioodi lõpus. Kohaldamisperioodi pikendamise üle 

otsustab nõukogu ühehäälselt.

                                               

1 Leping on avaldatud ELT … koos allkirjastamise otsusega.
* Väljaannete talitus: palun sisestada joonealusesse märkusesse 1 dokumendis st8530/10 

sisalduva lepingu avaldamisviide.
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2. Lepingu artikli 10.25 kohaldamisel kiidab komisjon liidu nimel heaks geograafiliste tähiste 

töörühma otsustega lepingusse tehtud muudatused. Kui huvitatud isikud ei jõua 

kokkuleppele teatava geograafilise tähise kohta esitatud vastuväidete tõttu, võtab komisjon 

vastu seisukoha nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 510/2006 

(põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta)1

artikli 15 lõikes 2 kehtestatud korras. Tähtajaks nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 

1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)2

artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse üks kuu.

Artikkel 4

1. Lepingu kümnenda peatüki C alajao „Geograafilised tähised” kohaselt kaitstud nime võib 

kasutada mis tahes ettevõtja, kes turustab vastavate tootekirjeldustega kooskõlas olevaid 

põllumajandustooteid, toitu, veine, aromatiseeritud veine või kangeid alkohoolseid jooke.

2. Liikmesriigid ja liidu institutsioonid tagavad lepingu artiklitega 10.18–10.23 ettenähtud 

kaitse, sealhulgas ka huvitatud isiku taotluse korral.

                                               

1 ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.
2 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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Artikkel 5

Liidu seisukoha kultuurikoostöö komitees õiguslike tagajärgedega otsuste suhtes määrab kindlaks 

nõukogu, toimides vastavalt aluslepingule. Liidu esindajatena kuuluvad kultuurikoostöö komiteesse 

nii komisjoni kui ka liikmesriikide kõrgemad ametnikud, kellel on erialateadmised ja kogemused 

kultuuriküsimuste ja -tavade alal ning kes esitavad komitees liidu seisukoha kooskõlas 

aluslepinguga.

Artikkel 6

Lepingu päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva 

protokolli IIa lisas sätestatud eeskirjade kohaldamiseks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmisel 

kohaldatakse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse 

ühenduse tolliseadustik)1 artiklit 247a.

                                               

1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.
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Artikkel 7

Lepingut ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt 

tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes.

Artikkel 8

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

…,

Nõukogu nimel

eesistuja


