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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

SOUVISLOSTI NÁVRHU

•

Odůvodnění a cíle návrhu

Japonsko je z hlediska HDP třetí největší světovou ekonomikou ze zemí mimo EU, přesto je
však až sedmým největším obchodním partnerem Unie. Má 127 milionů obyvatel se značně
vysokou kupní silou. Je klíčovým trhem pro vývozce, poskytovatele služeb a investory z
Evropské unie.
Dne 29. listopadu 2012 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o dohodě o volném
obchodu s Japonskem. Tento název se při uzavření tzv. principiální dohody dne 6. července
2017 změnil na „dohodu o hospodářském partnerství“.
Na základě směrnic pro jednání přijatých Radou v roce 2012 sjednala Komise s Japonskem
ambiciózní a komplexní dohodu o hospodářském partnerství, jejímž cílem je vytvořit nové
příležitosti a nastolit právní jistotu pro obchod a investice mezi oběma partnery. Znění dohody
o hospodářském partnerství po dokončení jednání bylo zveřejněno v prosinci 2017.
Dohoda neobsahuje normy ochrany investic ani se nezabývá řešením sporů týkajících se
ochrany investic, protože stále probíhající jednání o těchto záležitostech by nemohla být v
okamžiku uzavření jednání o dohodě dokončena. S ohledem na své společné závazky týkající
se stabilního a bezpečného investičního prostředí v Unii a Japonsku jsou obě strany pevně
odhodlány dokončit jednání o ochraně investic co nejdříve. Ochrana investic bude tedy po
svém dojednání předmětem samostatné dvoustranné dohody o investicích.
Komise předkládá následující návrhy rozhodnutí Rady:
–

návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o
hospodářském partnerství jménem Evropské unie a

–

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o
hospodářském partnerství.

Souběžně s těmito návrhy předloží Komise návrh horizontálního nařízení o ochranných
opatřeních, které se bude vztahovat jak na tuto dohodu o hospodářském partnerství, tak na
další obchodní dohody.
Připojený návrh rozhodnutí Rady představuje právní nástroj zmocňující k uzavření Dohody
mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství.
•

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Souběžně s tím, jak byla dohoda o hospodářském partnerství vyjednávána, sjednávala
Evropská služba pro vnější činnost dohodu o strategickém partnerství mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé. Jednání o dohodě o
strategickém partnerství nyní vstupují do závěrečné fáze. Obě dohody tvoří součást jednoho
vyjednávacího celku. Dohoda o strategickém partnerství poskytne po svém vstupu v platnost
právní rámec pro hlubší rozvoj již nyní dlouhodobého a pevného partnerství mezi EU, jejími
členskými státy a Japonskem v nejrůznějších oblastech, včetně politického dialogu,
energetiky, dopravy, lidských práv, vzdělávání, vědy a technologie, spravedlnosti, azylu a
migrace. Bude také obsahovat možnost pozastavit její uplatňování v případě porušení jejích
podstatných prvků, tj. ustanovení o lidských právech a ustanovení o nešíření. Vedle toho
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strany dohody o strategickém partnerství berou na vědomí, že v takovém případě může
smluvní strana přijmout v souladu s mezinárodním právem jiná vhodná opatření mimo rámec
této dohody.
•

Soulad s ostatními politikami Unie

Dohoda o hospodářském partnerství je plně v souladu s politikami Evropské unie a nebude
vyžadovat, aby EU měnila svá pravidla, předpisy či normy v žádné z regulovaných oblastí,
jako jsou technická pravidla a produktové normy, sanitární nebo fytosanitární pravidla,
předpisy týkající se bezpečnosti potravin, normy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti,
pravidla pro geneticky modifikované organismy, ochranu životního prostředí či ochranu
spotřebitele; jediná výjimka se týká velikosti láhví stanovené v nařízení o lihovinách 1 a má
usnadnit vývoz tradičního šóčú, což je lihovina, kterou Japonsko vyváží v tradičních láhvích o
objemu čtyř go（合）neboli jednoho šó（升) 2.
Stejně jako všechny ostatní dohody o volném obchodu, které Komise sjednala, zaručuje i
dohoda mezi EU a Japonskem o hospodářském partnerství plnou ochranu veřejných služeb a
právo vlád na regulaci ve veřejném zájmu.
2.

PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

•

Právní základ

V červenci 2015 si Komise vyžádala posudek Soudního dvora EU podle čl. 218 odst. 11
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), zda má Unie samotná ve vztahu k některým
záležitostem upraveným dohodou o volném obchodu, která byla sjednána se Singapurem,
náležitou pravomoc k jejímu podpisu a uzavření, či zda je nutná účast členských států.
V posudku 2/15 ze dne 16. května 2017 Soudní dvůr potvrdil výlučnou pravomoc EU ve
všech záležitostech spadajících do působnosti dohody sjednané se Singapurem, pouze s
výjimkou týkající se jiných než přímých zahraničních investic a řešení sporů mezi investory a
státy v případě, že jsou členské státy žalovanou stranou, která podle Soudního dvora spadá do
sdílené pravomoci Evropské unie a členských států. Soudní dvůr vyvodil výlučnou pravomoc
EU z působnosti společné obchodní politiky podle čl. 207 odst. 1 SFEU a z čl. 3 odst. 2 SFEU
(na základě ovlivnění společných pravidel obsažených v sekundárním právu).
Podle stanoviska 2/15 je třeba konstatovat, že všechny záležitosti upravené dohodou o
hospodářském partnerství musí rovněž spadat do pravomoci Evropské unie, konkrétně do
působnosti článku 91, čl. 100 odst. 2 a článku 207 SFEU.
Dohodu o hospodářském partnerství podepíše Evropská unie na základě rozhodnutí Rady
podle čl. 218 odst. 5 SFEU a uzavře ji Evropská unie na základě rozhodnutí Rady podle čl.
218 odst. 6 SFEU po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
Vedle toho byl jako právní základ doplněn čl. 218 odst. 7 SFEU, protože je vhodné, aby Rada
zmocnila Komisi ke schválení postoje Unie k některým změnám dohody o hospodářském
partnerství, neboť tato dohoda stanoví pro schvalování těchto změn zrychlené nebo
zjednodušené postupy. Komise by tudíž měla být zmocněna k přijetí rozhodnutí o dočasném
1
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu,
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 1576/89.
Jedno šó (升） je 1800 ml a jedno go（合） je 180 ml.
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pozastavení povolení autocertifikace pro vinařské výrobky v souladu s čl. 2.29 odst. 3 dohody
a rozhodnutí o ukončení tohoto dočasného pozastavení v souladu s odstavcem 4 uvedeného
článku. Komise by rovněž měla být zmocněna ke schválení postoje Unie ke změnám nebo
opravám závazků podle části 2 přílohy 10 dohody, jak je stanoveno v článku 10.14 (Změny a
opravy oblasti působnosti), jakož i ke změnám přílohy 14-A (Právní předpisy stran týkající se
zeměpisných označení) a přílohy 14-B (Seznam zeměpisných označení).
•

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Dohoda o hospodářském partnerství, jak byla předložena Radě, nezahrnuje žádné záležitosti
spadající mimo výlučnou pravomoc EU.
•

Proporcionalita

Návrh na uzavření dohody o hospodářském partnerství je v souladu s vizí strategie Evropa
2020 a přispívá k plnění cílů EU v oblasti obchodu a rozvoje. Nepřekračuje rámec toho, co je
pro dosažení uvedených cílů nezbytné.
•

Volba nástroje

Tento návrh se předkládá v souladu s článkem 218 SFEU, podle něhož Rada přijme
rozhodnutí o uzavření mezinárodní dohody. Neexistuje žádný jiný právní nástroj, který by
mohl být použit za účelem dosažení cíle vyjádřeného v tomto návrhu.
3.

VÝSLEDKY KONZULTACÍ
POSOUZENÍ DOPADŮ

•

Konzultace se zúčastněnými stranami

SE

ZÚČASTNĚNÝMI

STRANAMI

A

Před uzavřením jednání s Japonskem provedl externí dodavatel posouzení dopadů dohody
o hospodářském partnerství na udržitelnost obchodu (TSIA), které mělo posoudit případný
hospodářský, sociální a environmentální dopad užšího hospodářského partnerství mezi EU
a Japonskem.
V rámci tohoto posouzení dopadů dodavatel oslovil interní i externí odborníky a uspořádal
veřejné konzultace, jakož i dvoustranná setkání a pohovory se zástupci občanské společnosti.
Konzultace v rámci posouzení dopadů na udržitelnost obchodu poskytly klíčovým aktérům
a občanské společnosti prostor k zapojení se do dialogu o obchodní politice.
Jak zpráva zahrnující posouzení dopadů na udržitelnost obchodu, tak konzultace uskutečněné
při její přípravě poskytly Komisi velmi důležité informace.
Prostřednictvím Výboru Rady pro obchodní politiku byly členské státy EU před jednáním i v
jeho průběhu ústně i písemně pravidelně informovány a konzultovány o různých aspektech
jednání. Evropský parlament byl rovněž pravidelně informován a konzultován, a to
prostřednictvím svého Výboru pro mezinárodní obchod, zejména monitorovací skupiny pro
dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Oběma orgánům byla v průběhu celého
procesu zasílána znění dohody, jež byla výsledkem jednání.
•

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Posouzení dopadů dohody o hospodářském partnerství na udržitelnost obchodu provedla
společnost London School of Economics Enterprise.
•

Posouzení dopadů

Z posouzení dopadů na udržitelnost obchodu, provedeného externím dodavatelem
a dokončeného v dubnu 2016, vyplynulo, že dohoda o hospodářském partnerství bude mít pro
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EU i Japonsko významný pozitivní dopad (z hlediska HDP, příjmu, obchodu a
zaměstnanosti).
Dlouhodobý nárůst HDP v EU se odhaduje na +0,76 % v případě nejvhodnějšího scénáře
úplné liberalizace celních sazeb a symetrického snížení nesazebních opatření. Lze
předpokládat, že vzájemný vývoz vzroste o +34 % a celkový podíl EU na celosvětovém
vývozu se zvýší o +4 %.
•

Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Na dohodu o hospodářském partnerství se nevztahují postupy programu REFIT. Dohoda však
obsahuje řadu ustanovení, která zjednoduší postupy v oblasti obchodu a investic, sníží
náklady na vývoz a investice, a umožní tak většímu počtu malých firem podnikat na obou
trzích. Mezi očekávané přínosy patří zvýšená transparentnost, zjednodušení zatěžujících
technických pravidel, požadavků na dodržování předpisů, celních režimů a pravidel původu,
zvýšená ochrana práv duševního vlastnictví a zeměpisných označení a lepší přístup
k zadávacím řízením; dohoda také obsahuje zvláštní kapitolu, která malým a středním
podnikům umožní maximalizovat výhody, jež z ní plynou.
•

Základní práva

Návrh nemá žádné dopady na ochranu základních práv v Unii.
4.

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Dohoda o hospodářském partnerství bude mít finanční dopad na rozpočet EU na straně
příjmů. Její vstup v platnost přinese ztrátu na clech v odhadované výši 970 milionů EUR. Po
jejím úplném provedení (po patnácti letech od vstupu v platnost) dosáhne roční odhadovaná
ztráta na clech 2,084 miliardy EUR. Tento odhad vychází z projekce vývoje obchodu v
příštích patnácti letech v případě, že by dohoda neexistovala.
Na straně výdajů nemá mít dohoda o hospodářském partnerství na rozpočet EU žádný
finanční dopad.
5.

OSTATNÍ PRVKY

•

Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje institucionální ustanovení, která určují strukturu
prováděcích subjektů, s cílem nepřetržitě monitorovat provádění, fungování a dopad dohody.
V institucionální kapitole dohody se zřizuje Smíšený výbor, jehož hlavním úkolem je dohlížet
na provádění a uplatňování dohody. Smíšený výbor je složen ze zástupců EU a Japonska,
kteří se budou scházet jednou ročně, nebo v naléhavých případech na žádost některé strany.
Smíšenému výboru bude spolupředsedat zástupce Japonska na ministerské úrovni a příslušný
člen Evropské komise, nebo jejich zástupci.
Smíšený výbor bude dohlížet na práci všech specializovaných výborů a pracovních skupin
zřízených na základě dohody (Výbor pro obchod se zbožím, Výbor pro obchod službami,
liberalizaci investic a elektronický obchod, Výbor pro vládní zakázky, Výbor pro obchod a
udržitelný rozvoj, Výbor pro sanitární a fytosanitární opatření, Výbor pro pravidla původu a
celní otázky, Výbor pro duševní vlastnictví, Výbor pro spolupráci v oblasti regulace, Výbor
pro technické překážky obchodu a Výbor pro spolupráci v oblasti zemědělství).
Jak bylo zdůrazněno ve sdělení „Obchod pro všechny“, Komise věnuje na účinné provádění
a prosazování obchodních a investičních dohod stále větší zdroje. V roce 2017 Komise
zveřejnila první výroční zprávu o provádění dohod o volném obchodu. Hlavním smyslem této
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zprávy je poskytnout objektivní přehled o provádění dohod o volném obchodu uzavřených
EU, zdůraznit dosažený pokrok, ale také poukázat na nedostatky vyžadující řešení. Zpráva má
posloužit jako základ pro otevřenou debatu o fungování a provádění dohod o volném obchodu
s členskými státy, Evropským parlamentem a obecně s občanskou společností, jakož i pro
spolupráci v této oblasti. Každoroční zveřejnění této zprávy umožní pravidelně sledovat vývoj
v souvislosti se zmíněnými dohodami a také informovat, jak byly řešeny vymezené prioritní
otázky. Dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem bude do zprávy zahrnuta po vstupu
v platnost.
•

Informativní dokumenty (u směrnic)

Nevztahuje se na tento návrh.
•

Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Dohoda o hospodářském partnerství stanoví podmínky, za jakých mohou hospodářské
subjekty z EU plně využívat příležitostí vytvořených na třetím největším vnitrostátním trhu na
světě.
Předseda Komise Juncker a japonský premiér Šinzó Abe po dokončení jednání uvedli:
„Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je jednou z nejrozsáhlejších
a nejkomplexnějších hospodářských dohod, jaké kdy EU i Japonsko uzavřely. Tato dohoda
vytvoří obrovskou ekonomickou zónu, jež zahrnuje 600 milionů lidí a přibližně 30 procent
světového HDP. Otevře obrovské obchodní a investiční příležitosti a přispěje k posílení
našich ekonomik a společností. Posílí rovněž hospodářskou spolupráci mezi EU a Japonskem
a zvýší naši konkurenceschopnost jakožto vyspělých, a přesto inovativních ekonomik.“
Při vyjednávání dohody Komise usilovala o to, aby pro subjekty z EU zajistila ty nejlepší
možné podmínky na japonském trhu.
Stanovený cíl byl v plné míře splněn: dohoda překračuje stávající závazky v rámci WTO
v mnoha oblastech, jako jsou služby, zadávání veřejných zakázek, necelní překážky a ochrana
práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení. Ve všech těchto oblastech
Japonsko souhlasilo s novými závazky, které výrazně přesahují rámec toho, co byla Země
vycházejícího slunce dosud ochotna akceptovat.
Dohoda splňuje kritéria článku XXIV GATT (která se týkají odstranění cel a dalších pravidel
omezujících obchod v podstatě s ohledem na veškeré obchodování se zbožím mezi stranami),
jakož i článku V GATS, který obsahuje obdobné kritérium pro služby.
V souladu s cíli stanovenými ve směrnicích pro jednání Komise zajistila zejména následující:
1)

CS

Ke vstupu dohody v platnost Japonsko liberalizuje 91 % dovozu z EU. Po
přechodném období bude liberalizováno 99 % dovozu z EU a zbývající dovoz (1 %)
bude liberalizován částečně, prostřednictvím kvót a snížení cel (v zemědělství).
Pokud jde o celní položky, Japonsko při vstupu dohody v platnost zcela liberalizuje
86 % svých celních položek, přičemž toto číslo vzroste po patnácti letech na 97 %.
EU dosáhla těchto hlavních výdobytků: úplná liberalizace obchodu s víny a
šumivými víny při vstupu dohody v platnost, úplná liberalizace vývozu dalších
hlavních zemědělských a potravinářských produktů (tvrdé vyzrálé sýry, těstoviny,
čokoláda, cukrovinky) během přechodného období; velmi významné závazky, díky
kterým bude postupně dosaženo téměř úplné liberalizace pro vepřové maso;
podstatné zlepšení podmínek přístupu na trh pro vývoz hovězího masa a všech
ostatních sýrů z EU; liberalizace veškerého evropského průmyslového vývozu,
včetně dlouhodobých priorit, jako jsou obuvnické a kožené výrobky.
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2)

Nové příležitosti v zadávacích řízeních pro uchazeče z EU: Japonsko zejména
poskytne nový přístup k veřejným zakázkám na nižší než ústřední úrovni ve 48
„centrálních městech“ s více než 300 000 obyvateli, v nichž žije přibližně 15 %
japonských obyvatel, a také souhlasí, že po jednom roce od vstupu dohody v platnost
zruší pro společnosti z EU doložku o provozní bezpečnosti dopravy.

3)

Odstranění technických a regulačních překážek obchodu se zbožím, jako je zdvojené
testování, konkrétně prosazováním využívání technických a regulačních norem
používaných v EU v odvětví motorových vozidel, elektroniky, léčiv a
zdravotnických prostředků a ekologických technologií. Součástí dohody je také
zvláštní příloha týkající se motorových vozidel, jež obsahuje ochrannou doložku,
která umožní EU znovu zavést cla, pokud by Japonsko přestalo uplatňovat předpisy
EHK OSN nebo obnovilo necelní opatření (nebo zavedlo nová).

4)

Pokud jde o služby, dohoda o hospodářském partnerství obsahuje kapitolu o obchodu
službami, liberalizaci investic a elektronickém obchodu a související listiny závazků,
které výrazně přesahují závazky obou stran v rámci WTO. Tato kapitola obsahuje jak
průřezová pravidla pro domácí regulaci a vzájemné uznávání, tak odvětvová
pravidla, jejichž cílem je zajistit rovné podmínky pro podniky z EU. Stejně jako
ve všech ostatních obchodních dohodách chrání EU veřejné služby i v této dohodě.
Pokud jde o elektronický obchod, kapitola obsahuje nejambicióznější ustanovení,
jaká kdy EU do obchodní dohody začlenila; ta se vztahují na veškerý obchod
elektronickou cestou. Odráží to zájmy evropských i japonských společností a
spotřebitelů v oblasti digitálního obchodu, přičemž je zároveň zaručena plná ochrana
legitimních politických cílů.

5)

Jako první z dohod uzavíraných EU bude dohoda o hospodářském partnerství
obsahovat zvláštní kapitolu o správě a řízení společnosti. Tato ustanovení vycházejí
z kodexu OECD o správě a řízení společností a zohledňují osvědčené postupy EU a
Japonska v této oblasti.

6)

Vysoká úroveň ochrany práv duševního vlastnictví, včetně prosazování těchto práv a
včetně podrobných ustanovení o autorském právu, přinese lepší ochranu autorského
práva.

7)

Vysoká úroveň ochrany zeměpisných označení EU, s ochranou podle článku 23
Dohody TRIPS – podle dohody o hospodářském partnerství je chráněno více než 200
potravin, vín a lihovin se zeměpisným označením EU.

8)

Ucelená kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji, jejímž cílem je zajistit, aby
obchod přispíval k ochraně životního prostředí a sociálnímu rozvoji, a podpořit
udržitelný rybolov a obhospodařování lesů. Kapitola také stanoví, jak se do
provádění dohody a jejího monitorování zapojí občanská společnost. Obsahuje
rovněž závazek provést Pařížskou dohodu o změně klimatu a zavést zvláštní
mechanismus přezkumu.

9)

Ucelená novátorská kapitola věnovaná malým a středním podnikům, aby mohly plně
využívat příležitostí, která dohoda o hospodářském partnerství nabízí.

10)

Ucelený oddíl týkající se vzájemného usnadňování vývozu vína, jehož součástí je
schválení některých enologických postupů, včetně potravinářských přídatných látek
používaných na každé straně.
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2018/0091 (NLE)
Návrh
ROZHODNUTÍ RADY
o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91, čl. 100 odst. 2 a
článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s rozhodnutím Rady [XX] byla Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem
o hospodářském partnerství (dále jen „dohoda“) podepsána dne [XX. XXX 2018].

(2)

Dohoda by měla být schválena jménem Evropské unie.

(3)

V zájmu zajištění účinného fungování systému pro zjednodušení vývozu vína
stanoveného v dohodě je vhodné, aby Rada zmocnila Komisi v souladu s čl. 2.29
(Přezkum, konzultace a dočasné pozastavení autocertifikace) odst. 3 dohody k
dočasnému pozastavení povolení autocertifikace pro vinařské výrobky uvedené v
článku 2.28 jménem Unie. Rada by měla Komisi rovněž zmocnit k ukončení
dočasného pozastavení povolení autocertifikace uvedenému v čl. 2.29 odst. 4 dohody
jménem Unie.

(4)

Podle čl. 218 odst. 7 SFEU může Rada zmocnit Komisi ke schválení určitých změn
dohody jménem Unie. Komise by proto měla být zmocněna ke schvalování změn
podle článku 10.14 dohody (Změny a opravy oblasti působnosti), pokud jde o část 2
přílohy 10 dohody, jakož i změn přílohy 14-A a přílohy 14-B dohody.

(5)

V souladu s článkem 23.5 dohody nelze žádné ustanovení této dohody vykládat tak, že
osobám uděluje práva či ukládá povinnosti, přičemž nejsou dotčena práva a povinnosti
osob podle dalších ustanovení mezinárodního práva veřejného. Dohody se proto nelze
přímo dovolávat u soudů Unie nebo členských států,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství se schvaluje.
Článek 2
1.

CS

Rozhodnutí Unie dočasně pozastavit, v souladu s čl. 2.29 odst. 3 dohody, povolení
autocertifikace pro vinařské výrobky uvedené v článku 2.28 přijímá Komise.
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2.

Rozhodnutí Unie ukončit, v souladu s čl. 2.29 odst. 4 dohody, dočasné pozastavení
povolení autocertifikace pro vinařské výrobky uvedené v článku 2.28 přijímá
Komise.
Článek 3

Pro účely článku 10.14 dohody (Změny a opravy oblasti působnosti) zaujímá postoj Unie ke
změnám nebo opravám závazků podle části 2 přílohy 10 dohody Komise.
Článek 4
Změny přílohy 14-A a přílohy 14-B dohody prostřednictvím rozhodnutí Smíšeného výboru,
na základě doporučení Výboru pro duševní vlastnictví, schvaluje Komise jménem Unie.
Pokud zúčastněné strany nemohou dosáhnout shody ohledně námitek týkajících se
zeměpisných označení, přijme Komise postoj postupem stanoveným v čl. 57 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012.
Článek 5
Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení v souladu
s článkem 23.3 dohody vyjadřující souhlas Unie s tím, aby byla dohodou vázána 3.
Článek 6
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Bruselu dne

Za Radu
předseda/předsedkyně
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Datum vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.

8

CS

