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Uttalanden från kommissionen
1. Uttalande om ursprungsregler
Kommissionen bekräftar den särskilda karaktären på undantagen för vissa textilprodukter och surimi i
protokollet om ursprungsfrågor. Kommissionen bekräftar också att den står fast vid att EU:s normala
preferentiella ursprungsregler ska vara utgångspunkt för andra förhandlingar om frihandelsavtal samt vikten
av att även fortsatt i dess ursprungsregler kräva en lämplig grad av omvandling och bearbetning i ursprungs
landet av produkter för åtnjutande av förmånsbehandling.
Kommissionen avser att i pågående och framtida förhandlingar om frihandelsavtal förespråka ett förbud mot
tullrestitution. Om ändringar ska göras av denna ståndpunkt i fråga om ett visst frihandelsavtal kommer det
att behöva föregås av en diskussion med medlemsstaterna.
2. Uttalande om ingångspriser
Kommissionen bekräftar undantagskaraktären av de bestämmelser i frihandelsavtalet om avskaffande av
ingångspriser för vissa frukter och grönsaker som fastställdes tillsammans med Korea med hänsyn till
särskilda omständigheter i de förhandlingarna och som inte utgör något prejudikat inför andra bilaterala
eller multilaterala förhandlingar.
3. Uttalande om protokollet om kulturellt samarbete
Kommissionen erinrar om sitt djupa engagemang för principerna och föreskrifterna i Unescos konvention
från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Protokollet om kulturellt sam
arbete, som är fogat till frihandelsavtalet med Korea och vars föreskrifter i fråga om audiovisuella sam
produktioner kommer att ha en varaktighet som inledningsvis är begränsad till tre år, har direkt stöd av
denna konvention och innebär inte en omprövning av Europeiska unionens politik enligt vilken handels
förhandlingarna på området kulturella och audiovisuella tjänster inte bör påverka unionens kulturella och
språkliga mångfald negativt.
Vid utarbetandet av protokollet har hänsyn tagits till Koreas specifika kulturpolitiska särdrag, i synnerhet i
fråga om landets stöd till den audiovisuella sektorn. Detta utgör följaktligen inte något prejudikat inför
framtida förhandlingar med andra partner.
Kommissionen bekräftar på nytt sitt åtagande att uppmana till ratificering och genomförande av Unes
cokonventionen och att fastställa en global strategi för Europeiska unionen i fråga om extern kulturpolitik, i
enlighet med rådets slutsatser av den 20 november 2008.
4. Uttalande om tillämpningen av frihandelsavtalet
Kommissionen stöder helhjärtat ett aktiverande av förfarandena som rör begränsningar av tullrestitution,
skyddsåtgärder och tvistlösning när de villkor som fastställs i de relevanta bestämmelserna är uppfyllda.
Följande åtgärder ska vidtas för att säkerställa en noggrann övervakning av Koreas åtaganden och samarbete
mellan kommissionen och berörda parter i fråga om tillämpningen av frihandelsavtalet:
— Kommissionen kommer regelbundet att till EU:s näringsliv, medlemsstater och utskottet för internatio
nell handel dela med sig av statistik om koreanska importer i känsliga sektorer samt import- och
exportstatistik av relevans för åberopande av skyddsklausulen och den särskilda klausulen om tullresti
tution. Kommissionen kommer varannan månad, från och med dagen för provisorisk tillämpning av
detta avtal, att dela med sig av statistik av relevans för bilar, hemelektronik och textilier.
— För att underlätta framtagandet av bidrag till förberedelserna inför möten som avser frihandelsavtal,
kommer kommissionen i början av året att skicka ut en preliminär dagordning för möten som avser
frihandelsavtal till intressenter, medlemsstater och utskottet för internationell handel.
— Kommissionen kommer noga att överväga alla underbyggda uppgifter som företagen inom EU anger
som hinder för marknadstillträde. Kommissionen kommer att diskutera sådana uppgifter med företagen
och hålla dem informerade om hur klagomål om marknadstillträde följs upp. De olika forum som redan
inrättats inom ramen för marknadstillträdesstrategin i såväl Bryssel som Seoul kommer att användas för
detta ändamål.
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Med sikte på att säkerställa korrekt tillämpning av kapitlet om handel och hållbar utveckling ska en inhemsk
rådgivargrupp inrättas. Denna grupp ska bestå av lika många företrädare för näringslivet, fackförbunden
respektive de icke-statliga organisationerna. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska också vara
representerad i lämplig utsträckning. Exakt hur gruppen ska arbeta kommer att fastställas tillsammans med
de berörda parterna.
5. Uttalande om särskilda bestämmelser om administrativt samarbete
Kommissionen bekräftar undantagskaraktären av kompromissformuleringen i artikel 2.17 ”Särskilda bestäm
melser om administrativt samarbete”, som inte utgör något prejudikat inför andra bilaterala eller multi
laterala förhandlingar.
Kommissionen avser att, i pågående och framtida förhandlingar om frihandelsavtal, förespråka bedrägeri
bekämpningsföreskrifter med syftet att se till att partnerlandet tillämpar förmånstullarna korrekt genom att
göra det möjligt att tillfälligt upphäva handelsförmåner i händelse av bristande samarbete och/eller i
händelse av bedrägerier/oegentligheter.
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