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2011. évi … törvény 
az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrıl a Koreai Köztársaság 
közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló Keretmegállapodás, valamint 

az ahhoz csatolt jegyzıkönyv kihirdetésérıl 
 
1. § Az Országgyőlés az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrıl a Koreai 
Köztársaság közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló Keretmegállapodást (a 
továbbiakban: Keretmegállapodás) e törvénnyel kihirdeti. 

2. § A Keretmegállapodás hiteles magyar nyelvő szövege a következı:  

KERETMEGÁLLAPODÁS 
egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai, és másrészrıl a Koreai Köztársaság 

közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl 
 
A BELGA KIRÁLYSÁG, 
A DÁN KIRÁLYSÁG, 
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, 
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, 
A SPANYOL KIRÁLYSÁG, 
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, 
ÍRORSZÁG, 
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, 
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, 
A HOLLAND KIRÁLYSÁG, 
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, 
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, 
A FINN KÖZTÁRSASÁG, 
A SVÉD KIRÁLYSÁG, 
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, 
Az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés és az Európai Unióról szóló szerzıdés felei, a 
továbbiakban: tagállamok, 
és 
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, 
egyrészrıl, és 
 
A KOREAI KÖZTÁRSASÁG, 
másrészrıl, 
 
FIGYELEMBE VÉVE a Koreai Köztársaság, az Európai Közösség és tagállamai közötti, 
hagyományos baráti kapcsolatokat, 
ÚJÓLAG MEGERİSÍTVE a Felek elkötelezettségét az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában megállapított demokratikus elvek és alapvetı emberi jogok iránt, 
MEGERİSÍTVE azon szándékukat, hogy közös értékrenden és törekvéseken alapuló, 
rendszeres politikai párbeszédet alakítsanak ki az Európai Unió és a Koreai Köztársaság 
között, 
FELISMERVE az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) jelentıs szerepét 
általában a nemzetközi kereskedelem, és különösen a kétoldalú kereskedelem 
elımozdításában, valamint hogy a Koreai Köztársaság és az Európai Közösség egyformán 
elkötelezettek a szabad kereskedelem és a piacgazdaság elvei iránt, amelyeken az említett 
egyezmény alapul, 
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ÚJÓLAG MEGERİSÍTVE, hogy mind a Koreai Köztársaság, mind az Európai Közösség és 
tagállamai elkötelezték magukat a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 
megerısítésébıl eredı kötelezettségvállalások teljes körő teljesítése mellett, 
SZEM ELİTT TARTVA, hogy szükséges hozzájárulni a GATT Uruguay Forduló 
eredményeinek teljes körő megvalósításához, és hogy szükséges a nemzetközi kereskedelem 
szabályainak átlátható és megkülönböztetéstıl mentes alkalmazása, 
FELISMERVE a Felek között fennálló kapcsolat megerısítésének fontosságát, az 
együttmőködés fokozásának szándékával, valamint közös akaratukat a közös érdekő 
területeken lévı kapcsolataik 
megszilárdítására, elmélyítésére és kiterjesztésére, az egyenlıség, a megkülönböztetéstıl való 
mentesség, a természetes környezet védelme és a kölcsönös elınyök alapján, 
AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy kedvezı feltételeket teremtsenek a fenntartható növekedéshez 
és a kereskedelem kiterjesztéséhez, valamint a közös érdekő különbözı területeken a 
gazdasági együttmőködéshez, 
MEGGYİZİDVE, hogy a Felek számára elınyös a kapcsolatok intézményesítése és a 
gazdasági együttmőködés létrehozása, mivel az ilyen együttmőködés elısegítené a 
kereskedelem és a befektetések további fejlıdését, 
TUDATÁBAN a közvetlenül érintett természetes és jogi személyeknek az együttmőködésbe 
való bevonása fontosságának, különös tekintettel a gazdasági szereplıkre és az ıket képviselı 
testületekre, 
ÚGY HATÁROZTAK, hogy megkötik e megállapodást, és e célból meghatalmazottjaikként 
kijelölték: 
 
A BELGA KIRÁLYSÁG: 
Erik DERYCKE 
külügyminisztert, 
A DÁN KIRÁLYSÁG: 
Niels HELVEG PETERSEN 
külügyminisztert, 
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG: 
Werner HOYER 
külügyi államminisztert, 
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG: 
Georgios PAPANDREOU 
helyettes külügyminisztert, 
A SPANYOL KIRÁLYSÁG: 
Abel MATUTES 
külügyminisztert, 
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG: 
Michel BARNIER 
európai ügyekért felelıs minisztert, 
ÍRORSZÁG: 
Gay MITCHELL 
európai ügyekért felelıs államminisztert, miniszterelnöki hivatal (Department of the 
Taoiseach), 
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG: 
Lamberto DINI 
külügyminisztert, 
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG: 
Jacques F. POOS 
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külügyminisztert, 
A HOLLAND KIRÁLYSÁG: 
Hans VAN MIERLO 
külügyminisztert, 
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG: 
Wolfgang SCHÜSSEL 
szövetségi külügyminisztert, 
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG: 
Jaime GAMA 
külügyminisztert, 
A FINN KÖZTÁRSASÁG: 
Tarja HALONEN 
külügyminisztert, 
A SVÉD KIRÁLYSÁG: 
Lena HJELM-WALLÉN 
külügyminisztert, 
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA: 
David DAVIS 
külügyi és nemzetközösségi államminisztert, 
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG: 
Dick SPRING 
külügyminisztert (Írország), 
Az Európai Unió Tanácsának hivatalban lévı elnökét, 
Sir Leon BRITTAN 
Az Európai Közösségek Bizottságának alelnökét, 
A KOREAI KÖZTÁRSASÁG: 
Ro-Myung GONG 
külügyminisztert, 
 
AKIK kicserélve jó és kellı alakban talált meghatalmazásaikat, 
 
A KÖVETKEZİKBEN ÁLLAPODTAK MEG: 
 

1. cikk 
Az együttmőködés alapja 

 
A demokratikus elvek és az emberi jogok tisztelete, az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában meghatározottak szerint, a Felek bel- és nemzetközi politikájának ösztönzıje, 
és e megállapodás alapvetıen fontos részét képezi. 
 

2. cikk 
Az együttmőködés céljai 

 
Az együttmőködés fokozása céljából a Felek vállalják gazdasági kapcsolataik további 
fejlesztését. Erıfeszítéseik elsısorban a következıkre irányulnak: 
a) a kereskedelem növelésére és kiterjesztésére, valamint a kereskedelempolitikai 
együttmőködés létrehozására a kölcsönös elınyök érdekében; 
b) gazdasági együttmőködés létrehozására a közös érdekő területeken, ideértve a tudományos 
és mőszaki, valamint az ipari együttmőködést; 
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c) a vállalkozások közötti együttmőködés megkönnyítésére a befektetések elısegítésével 
mindkét oldalon, valamint a kölcsönös megértés elımozdításával. 
 

3. cikk 
Politikai párbeszéd 

 
Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között rendszeres politikai párbeszéd jön létre, 
amely közös értékrenden és törekvéseken alapul. A párbeszédre az Európai Unió és a Koreai 
Köztársaság e tárgyra vonatkozó együttes nyilatkozatában megállapodott eljárásoknak 
megfelelıen kerül sor. 
 

4. cikk 
A legnagyobb kedvezmény elve 

 
A Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) élvezett jogaikkal és vállalt kötelezettségeikkel 
összhangban a Felek vállalják, hogy biztosítják egymásnak a legnagyobb kedvezmény elvét. 
 

5. cikk 
Kereskedelmi együttmőködés 

 
1. A Felek vállalják, hogy a kölcsönös kereskedelmi forgalmuk növelését és kiterjesztését 
elımozdítják a lehetı legmagasabb szintre és kölcsönös elınyükre. A Felek vállalják, hogy 
javítják a piacrajutási feltételeket. Biztosítják, hogy a vámtételek a legnagyobb kedvezmény 
elvének megfelelıen kerüljenek megállapításra, figyelembe véve különbözı tényezıket, 
ideértve az egyik Fél belföldi piaci helyzetét és a másik Fél exportérdekeltségeit. Vállalják, 
hogy törekednek a kereskedelmi akadályok megszüntetésére, különösen a nem vámjellegő 
akadályok idıben történı megszüntetésével, és az átláthatóságot javító intézkedések 
meghozatalával, tekintettel arra a munkára, amelyet nemzetközi szervezetek végeznek e 
területen. 
 
2. A Felek lépéseket tesznek olyan politika folytatására, amely a következıkre irányul: 
a) többoldalú és kétoldalú együttmőködés a mindkét Fél érdekeit érintı kereskedelem 
fejlesztésével összefüggı kérdések rendezésére, ideértve a WTO jövıbeni eljárásait. 
E célból nemzetközi szintő és kétoldalú együttmőködést vállalnak a közös érdekő 
kereskedelmi problémák megoldásában; 
b) a gazdasági szereplık közötti információcsere és a vállalkozások közötti ipari 
együttmőködés elımozdítása a meglévı kereskedelmi forgalom bıvítése és növelése 
érdekében; 
c) a kereskedelem fejlıdésének elısegítésére alkalmas kereskedelemfejlesztési intézkedések 
tanulmányozása és ajánlása; 
d) az Európai Közösség, annak tagállamai, valamint Korea illetékes vámhatóságai közötti 
együttmőködés elısegítése; 
e) az ipari, mezıgazdasági és halászati termékek piacra jutásának javítása; 
f) a szolgáltatások, mint például a pénzügyi és távközlési szolgáltatások piacra jutásának 
javítása; 
g) az együttmőködés erısítése a szabványok és a mőszaki szabályok területén; 
h) a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon hatékony oltalmazása; 
i) kereskedelmi és befektetési célú látogatások szervezése; 
j) általános és szakipari vásárok szervezése. 
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3. A Felek elısegítik a gazdasági tevékenységek tisztességes piaci versenyét a vonatkozó 
törvényeik és rendelkezéseik maradéktalan érvényesítésével. 
 
4. A WTO közbeszerzésekrıl szóló megállapodása alapján vállalt kötelezettségeikkel 
összhangban a Felek megkülönböztetéstıl mentesen és kölcsönösen biztosítják a beszerzési 
szerzıdésekben való részvételt. Folytatják megbeszéléseiket beszerzési piacaik további 
kölcsönös megnyitásával kapcsolatban más gazdasági ágazatokban is, mint például a 
távközlési beszerzési piacon. 
 

6. cikk 
Mezıgazdaság és halászat 

 
1. A Felek megállapodnak, hogy ösztönzik az együttmőködést a mezıgazdaság és a halászat 
területén, ideértve a kertészeti, valamint a tengeri növénytermesztési és állattenyésztési 
ágazatokat is. A Felek az egymás mezıgazdasági és halászati politikájáról folytatott 
megbeszélések alapján a következıket tanulmányozzák: 
a) a mezıgazdasági és halászati termékek kereskedelmének növelési lehetıségeit; 
b) az állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket, valamint a környezetvédelmi 
intézkedések kereskedelemre gyakorolt hatását; 
c) a mezıgazdaság és a vidéki környezet közötti kapcsolatot; 
d) a mezıgazdaság és a halászat területén végzett kutatást, ideértve a kertészetet és a tengeri 
növénytermesztést és állattenyésztést is. 
 
2. Az (1) bekezdés rendelkezései értelemszerően vonatkoznak a kapcsolódó mezıgazdasági 
feldolgozóipar termékeire és szolgáltatásaira. 
 
3. A Felek vállalják, hogy eleget tesznek a WTO állat- és növény-egészségügyi 
intézkedéseirıl szóló megállapodás feltételeinek, és hajlandóak konzultációkat kezdeni, 
amennyiben ezt bármelyik Fél kéri, hogy megvitassák a másik Fél által az állat- és növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazására és harmonizálására vonatkozóan elıterjesztett 
javaslatokat, figyelembe véve olyan nemzetközi szervezetek, mint például az OIE, az IPPC és 
a Codex Alimentarius által megállapított szabványok meglétét. 
 

7. cikk 
Tengeri szállítás 

 
1. A Felek vállalják, hogy törekednek arra, hogy a nemzetközi tengeri piachoz és 
kereskedelemhez korlátlan hozzáférést biztosítsanak, a tisztességes kereskedelemi verseny 
alapján, e cikk rendelkezéseivel összhangban. 
a) Az említett rendelkezés nem sérti az Egyesült Nemzetek vonalhajózási konferenciák 
magatartási kódexérıl szóló egyezményébıl eredı, e megállapodás valamelyik Szerzıdı 
Felére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Vonalhajózási konferenciához nem tartozó 
szállítók szabadon versenyezhetnek vonalhajózási konferenciához tartozó szállítókkal, ha 
betartják a tisztességes kereskedelemi verseny szabályait. 
b) A Felek megerısítik azon kötelezettségvállalásukat, hogy a száraz és folyékony ömlesztett 
áruk kereskedelme számára tisztességes és versenyen alapuló környezetet hoznak létre. 
Tekintetbe véve e kötelezettségvállalást, a Koreai Köztársaság megteszi a szükséges 
intézkedéseket a koreai lobogó alatt közlekedı hajók tekintetében érvényben lévı, kijelölt 
ömlesztett árukra vonatkozó rakománymegosztás fokozatos lebontására egy átmeneti idıszak 
alatt, amely 1998. december 31-én ér véget. 
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2. Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Felek: 
a) tartózkodnak a rakománymegosztási záradékok felvételétıl a tagsággal nem rendelkezı 
országokkal a jövıben kötendı, száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmére, valamint 
vonalhajózási kereskedelemre vonatkozó kétoldalú megállapodásokba, kivéve ha rendkívüli 
körülmények esetén, a vonalhajózási kereskedelem tekintetében e megállapodás valamelyik 
Szerzıdı Felek hajózási társaságainak nem nyílna tényleges lehetısége a szóban forgó, 
tagsággal nem rendelkezı országgal folytatott kereskedelembe való bekapcsolódásra; 
b) e megállapodás érvénybelépését követıen tartózkodnak olyan adminisztratív, mőszaki és 
jogi intézkedések végrehajtásától, amelyeknek megkülönböztetı hatásuk lenne a saját 
állampolgáraik vagy társaságaik és a másik Fél állampolgárai vagy társaságai között a 
nemzetközi tengeri szállítás területén nyújtott szolgáltatásokban; 
c) a másik Fél állampolgárai vagy társaságai által üzemeltetett hajókat saját hajóikkal azonos 
elbánásban részesítik, tekintettel a nemzetközi kereskedelmi forgalom számára nyitva álló 
kikötıkhöz való hozzáférésre, a kikötık infrastruktúrájának és kiegészítı hajózási 
szolgáltatásainak igénybevételére, valamint a kapcsolódó díjakra és költségekre, a 
vámszervekhez való hozzáférésre és a ki-és berakodáshoz szükséges kikötési terület és 
létesítmények kijelölésére. 
 
3. E cikk alkalmazásában a nemzetközi tengeri hajózási piachoz való hozzáférés tartalmazza, 
többek között, bármely Fél nemzetközi tengeri szállítóinak jogát ahhoz, hogy háztól házig 
történı szállítást biztosítsanak egy tengeri szakasz igénybevételével, és hogy e célból 
közvetlenül szerzıdjenek a másik Fél területén mőködı, helyi, nem tengeri szállítókkal, az 
ezen egyéb szállítási módok által érintett áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti 
korlátozások sérelme nélkül. 
 
4. E cikk rendelkezései az Európai Közösség társaságaira és koreai társaságokra vonatkoznak. 
E cikk rendelkezéseinek kedvezményezettjei továbbá az Európai Közösségen vagy a Koreai 
Köztársaságon kívül alapított olyan hajózási társaságok, amelyeket valamely tagállam 
állampolgárai vagy a Koreai Köztársaság állampolgárai irányítanak, amennyiben hajóikat a 
szóban forgó tagállamban vagy a Koreai Köztársaságban az illetı ország jogszabályaival 
összhangban bejegyezték. 
 
5. Az Európai Közösségben és a Koreai Köztársaságban végzett hajózási ügynökségi 
tevékenység mőködésének kérdéseivel, adott esetben, külön megállapodások foglalkoznak. 
 

8. cikk 
Hajóépítés 

 
1. A Felek megállapodnak a hajóépítés területén folytatott együttmőködésben, a tisztességes 
és versenyzı piaci feltételek megteremtése céljából, és figyelembe veszik a keresleti és 
kínálati viszonyok súlyos strukturális egyensúlyhiányát, valamint a világ hajóépítési iparát 
kedvezıtlenül befolyásoló piaci tendenciákat. Ezen okokra tekintettel, az OECD hajóépítésrıl 
szóló megállapodásával összhangban, a Felek nem fogadnak el, illetve nem hoznak olyan 
intézkedéseket saját hajóépítési iparuk támogatására, amely a versenyt eltorzítaná, vagy 
lehetıséget biztosítana hajóépítési iparuknak arra, hogy a jövıben elkerülje a nehéz 
helyzeteket. 
 
2. A Felek vállalják, hogy bármelyik Fél kérésére konzultációkat kezdenek az OECD 
hajóépítésrıl szóló megállapodásának végrehajtásával, a hajózási és a hajóépítési világpiac 
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fejlıdésére vonatkozó információcserével vagy az ágazatban felmerülı bármely más 
problémával kapcsolatban. A Felek egyetértése esetén a hajóépítı ipar képviselıi meghívást 
kaphatnak, hogy megfigyelıként vegyenek részt ilyen konzultációkban. 
 

9. cikk 
A szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdon oltalma 

 
1. A Felek vállalják, hogy biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok 
megfelelı és hatékony oltalmát, ideértve az e tulajdonjogok érvényesítésére irányuló hatékony 
eszközök biztosítását is. 
 
2. A Felek vállalják, hogy a WTO szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
megállapodását legkésıbb 1996. július 1-jéig végrehajtják.1 
 
3. A Felek megerısítik, hogy fontosnak tartják a szellemi tulajdonjogok oltalmával 
kapcsolatos többoldalú egyezményekben rögzített kötelezettségvállalásokat. A Felek 
erıfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél elıbb csatlakozzanak a mellékletben 
felsorolt azon egyezményekhez, amelyekhez még nem csatlakoztak. 
 

10. cikk 
Mőszaki szabályok, szabványok és megfelelıségértékelés 

 
1. Nemzetközi kötelezettségvállalásaik sérelme nélkül, felelısségi körükön belül és 
jogszabályaikkal összhangban, a Felek elısegítik a nemzetközileg elismert szabványok és a 
megfelelıség értékelésére létrehozott rendszerek alkalmazását. E célból különös figyelmet 
fordítanak az alábbiakra: 
a) információk és mőszaki szakértık cseréje a szabványosítás, az akkreditáció, a mérésügy és 
a tanúsítás területén, valamint adott esetben közös kutatás; 
b) a megfelelı testületek és intézmények közötti kapcsolattartás elısegítése; 
c) ágazati konzultációk; 
d) együttmőködés minıségirányítási feladatokban; 
e) a mőszaki elıírások területén az együttmőködés erısítése, különösen a 
megfelelıségértékelés eredményeinek kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodás 
megkötése révén, amelynek célja a kereskedelem könnyítése és az annak fejlıdésére káros 
folyamatok elkerülése; 
f) a vonatkozó nemzetközi megállapodások keretén belül részvétel és együttmőködés azzal a 
céllal, hogy a harmonizált szabványok elfogadását elısegítsék. 
 
2. A Felek biztosítják, hogy a szabványok és a megfelelıségértékeléssel kapcsolatos 
tevékenységek nem akadályozzák szükségtelenül a kereskedelmet. 
 

11. cikk 
Konzultációk 

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy elısegítik a kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatos 
információcserét. Mindegyik Fél vállalja, hogy idıben tájékoztatja a másik Felet, ha olyan 

                                                 
1 A Koreai Köztársaság esetében kivétel az agrokémiai igazgatási törvény, amely 1997. január 1-jén lép hatályba, és a magról nevelt 
növények nevelésérıl szóló törvény (és a földrajzi jelzések oltalmáról szóló törvény) 1998. július 1-jéig, a jogalkotási eljárásra is 
figyelemmel. 
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intézkedéseket alkalmaz, amelyek megváltoztatják a másik Fél exporttevékenységét 
befolyásoló, a legnagyobb kedvezmény elve szerint alkalmazott behozatali vámokat. 
Bármelyik Fél kérhet konzultációt kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatban. Ilyen kérés 
esetén a konzultációkra a lehetı legkorábbi alkalommal kerül sor abból a célból, hogy minél 
elıbb kölcsönösen elfogadható, konstruktív megoldás szülessen. 
 
2. Mindegyik Fél vállalja, hogy tájékoztatja a másik Felet, ha annak termékei ellen 
dömpingellenes eljárást kezdeményez. AWTO dömping- és szubvencióellenes 
intézkedésekrıl szóló megállapodásainak teljes tiszteletben tartása mellett a Felek jóindulattal 
vizsgálják bármely Félnek a dömping- és szubvencióellenes eljárásokkal összefüggésben tett 
elıterjesztéseit, és megfelelı alkalmat biztosítanak a konzultációkra. 
 
3. A Felek megállapodnak, hogy e megállapodás végrehajtása során felmerülı bármilyen vita 
esetén konzultálnak egymással. Ha bármelyik Fél ilyen konzultációt kér, arra a lehetı 
legkorábbi idıpontban kerül sor. A konzultációt kérı Fél a helyzet részletes vizsgálatához 
szükséges minden információval ellátja a másik Felet. A konzultációkon erıfeszítéseket kell 
tenni a kereskedelmi viták lehetı leggyorsabb rendezésére. 
 
4. E cikk elıírásai semmilyen módon nem sérthetik sem bármely Félnek a kereskedelmi 
intézkedések elfogadásával és módosításával kapcsolatos belsı eljárásait, sem a WTO 
megállapodásaiban elıírt, értesítésre, konzultációra és vitarendezésre vonatkozó eljárásokat. 
 

12. cikk 
Gazdasági és ipari együttmőködés 

 
1. A Felek, figyelembe véve közös érdekeiket, valamint gazdaságpolitikájukat és 
célkitőzéseiket, támogatják a gazdasági és ipari együttmőködést minden olyan területen, 
amelyet arra alkalmasnak találnak. 
 
2. Az együttmőködés célkitőzései különösen a következık: 
− a gazdasági szereplık közötti információcsere elısegítése, a meglévı hálózatok 

fejlesztése és javítása, biztosítva eközben a személyes adatok megfelelı védelmét, 
− információcsere megteremtése az együttmőködés feltételeirıl minden szolgáltatási 

területen, valamint az információs infrastruktúrában, 
− a kölcsönösen elınyös befektetések elısegítése és a befektetéseknek kedvezı környezet 

létrehozása, 
− a gazdasági és az üzleti környezet javítása. 
3. Ennek érdekében a Felek többek között az alábbiakra törekednek: 
a) a közöttük fennálló gazdasági kapcsolatok bıvítésére és erısítésére; 
b) iparág-specifikus együttmőködési csatornák létrehozására; 
c) a vállalkozások közötti ipari együttmőködés elısegítésére, különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozásokra; 
d) gazdaságaik fenntartható fejlıdésének elısegítésére; 
e) olyan termelési módok támogatására, amelyek nem károsítják a környezetet; 
f) a befektetések és a technológia áramlásának ösztönzésére; 
g) egymás üzleti környezetének jobb megértésére és megismerésére. 
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13. cikk 
Kábítószerek és pénzmosás 

 
1. A Felek együttmőködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott elıállításának, 
ellátásának és forgalmazásának megakadályozására irányuló politikák és eljárások 
eredményességének és hatékonyságának növelésében, ideértve a prekurzorok terjesztésének 
megakadályozását, valamint a kábítószerek iránti kereslet megelızését és csökkentését. Az 
együttmőködés e területen a Felek közötti, a különbözı, kábítószerek által érintett területek 
célkitőzéseire és eljárásaira vonatkozó konzultációkon és szoros együttmőködésen alapul. 
 
2. A Felek megállapodnak, hogy komoly erıfeszítések és együttmőködés szükséges annak 
érdekében, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszereik felhasználását általában a 
bőncselekményekbıl és különösen a kábítószer-kereskedelembıl származó pénzek tisztára 
mosásában. Az együttmőködés célja e területen a pénzmosási tevékenység elleni megfelelı 
normák létrehozása, figyelembe véve a nemzetközi fórumok, különösen a Pénzügyi Cselekvés 
Munkacsoport (FATF) által elfogadottakat. 
 

14. cikk 
Együttmőködés a tudomány és a technológia területén 

 
1. A Felek vállalják, hogy közös érdekeiknek és tudománypolitikai céljaiknak megfelelıen, 
elımozdítják az együttmőködést a tudomány és a technológia területén. Ennek érdekében a 
Felek különösen az alábbiakat ösztönzik: 
− az információ és know-how cseréjét a tudomány és a technológia területén, 
− a kutatási és technológiai fejlesztési politikáik kidolgozásáról és végrehajtásáról folytatott 

párbeszédet, 
− az együttmőködést az informatika területén, valamint azokban a technológiákban és 

iparágakban, amelyek az interoperabilitást biztosítják a globális információs társadalom 
számára, 

− az együttmőködést az energiaágazatban és a környezetvédelem területén, 
− az együttmőködést a tudomány és a technológia közös érdekő ágazataiban. 

 
2. Saját politikáik megvalósítása érdekében a Felek, többek között, az alábbiakra törekednek: 
− az energia, a környezetvédelem, a távközlés és az informatika, valamint az informatikai 

ipar területén végzett kutatási programokkal kapcsolatos információk cseréje, 
− tudósok képzésének elısegítése megfelelı eszközökkel, 
− a kölcsönös elınyökön alapuló technológiaátadás elısegítése, 
− közös szervezéső szemináriumok mindkét Fél vezetı tudósainak összehozására, és 
− mindkét Fél részérıl a kutatók támogatása abban, hogy közös érdekő területeken közös 

kutatást végezzenek.  
 
3. A Felek megállapodnak, hogy a tudomány és a technológia területén folytatott minden 
együttmőködés és együttes fellépés a viszonosság elvén történik. A Felek megállapodnak, 
hogy az együttmőködés eredményeként keletkezı információkat és szellemi tulajdonokat 
hatékonyan oltalmazzák minden visszaéléstıl, vagy attól, hogy a jogos tulajdonosokon kívül 
mások illetéktelenül felhasználják. Amennyiben az egyik Fél intézménye, testülete vagy 
vállalkozása a másik Fél meghatározott kutatási és technológiai fejlesztési programjaiban, 
mint például az Európai Közösség általános keretprogramja alapján létrehozott programok, 
részt vesz, a részvétel, valamint a részvétel eredményeként szerzett ismeretek terjesztése és 
hasznosítása a másik Fél által megállapított általános szabályoknak megfelelıen történik. 
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4. A Felek konzultációk segítségével döntik el, hogy az együttmőködés során mely területek 
élveznek elsıbbséget. Az elızı bekezdésre is figyelemmel ösztönzik a magánszektorban lévı 
intézmények, testületek és vállalkozások részvételét a közös érdekő együttmőködésben és 
speciális kutatási programokban. 
 

15. cikk 
Együttmőködés környezetvédelmi ügyekben 

 
A Felek együttmőködésen alapuló kapcsolatokat alakítanak ki a környezet védelme és 
megırzése céljából. Ez az együttmőködés az alábbiakat tartalmazza: 
− az Európai Bizottság érintett tisztviselıi és a Koreai Köztársaság érintett hatóságai közötti 

információcsere a környezetvédelmi politikákról és ezek végrehajtásáról, 
− környezetvédelmi szempontból megbízható technológiákkal kapcsolatos információcsere, 
− személyzet cseréje, 
− környezetvédelmi kérdésekben folytatott együttmőködés elısegítése, amelyeket olyan 

nemzetközi fórumokon tárgyalnak, amelyeken az Európai Közösség és a Koreai 
Köztársaság is részt vesz, különös tekintettel az ENSZ fenntartható fejlıdéssel foglalkozó 
bizottságára és más fórumokra, ahol a környezetre vonatkozó nemzetközi egyezményeket 
vitatják meg, 

− a fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos gyakorlat megvitatása, különös tekintettel az 
Agenda 21 végrehajtásában, valamint az ENSZ Környezeti és Fejlesztési 
Konferenciájának (UNCED) végrehajtás-ellenırzı tevékenységében folytatott 
együttmőködésre, 

− közös környezetvédelmi projektekben folytatott együttmőködés. 
 

16. cikk 
Energia 

 
A Felek elismerik az energiaágazat jelentıségét a gazdasági és társadalmi fejlıdésben, és saját 
illetékességi körükön belül hajlandók az együttmőködés növelésére e területen. Az 
együttmőködés célkitőzései a következık: 
− a piacgazdaság elvének támogatása a fogyasztói árak piaci elveknek megfelelı 

megállapítása során, 
− az energiaellátás terjesztése, 
− új és megújítható energiaforrások kifejlesztése, 
− az energiafelhasználás ésszerősítése, nevezetesen a keresletoldali befolyásolás 

elımozdítása révén, és 
− a lehetı legjobb feltételek megteremtésének támogatása a technológiaátadás számára, a 

hatékony energiafelhasználás érdekében. 
E célok érdekében a Felek megállapodnak, hogy támogatják közös tanulmányok elkészítését 
és a közös kutatást, valamint az energiatervezésért felelıs irányító személyek közötti 
kapcsolattartást. 
 

17. cikk 
Együttmőködés a kultúra, az információ és a kommunikáció területén  

 
A Felek vállalják, hogy együttmőködést teremtenek az információ és a kommunikáció 
területén egymás jobb megértésének érdekében, figyelembe véve egymással fennálló 
kapcsolataik kulturális dimenzióját. 
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Ezen intézkedések különösen az alábbi formákat ölthetik: 
− a közös érdekő kulturális és információs kérdésekkel kapcsolatos információcsere, 
− kulturális rendezvények szervezése, 
− kulturális cserekapcsolatok, valamint 
− felsıoktatási cserekapcsolatok. 

 
18. cikk 

Együttmőködés a tagsággal nem rendelkezı országok fejlesztésében 
 
A Felek megállapodnak, hogy kicserélik információikat fejlesztési támogatási politikáikkal 
kapcsolatban, azzal a céllal, hogy rendszeres párbeszédet alakítsanak ki e politikák 
célkitőzéseirıl és a tagsággal nem rendelkezı országokban mőködı fejlesztési támogatási 
programjaikról. Megvizsgálják, hogy az együttmőködés elmélyítése mennyire kivitelezhetı, a 
vonatkozó jogszabályaikkal és a programok megvalósítására érvényes feltételekkel 
összhangban. 
 

19. cikk 
Vegyes bizottság 

 
1. E megállapodás alapján a Felek vegyes bizottságot hoznak létre, amely egyrészrıl az 
Európai Unió Tanácsa tagjainak képviselıibıl és az Európai Bizottság képviselıibıl, 
másrészrıl a Koreai Köztársaság képviselıibıl áll. A bizottság konzultációkat tart a 
megállapodás végrehajtásának megkönynyítése és általános céljainak elımozdítása 
érdekében. 
 
2. A vegyes bizottság: 
− biztosítja a megállapodás megfelelı mőködését, 
− tanulmányozza a két Fél közötti kereskedelem és együttmőködés fejlıdését, 
− megfelelı módszereket kutat fel a megállapodás által érintett területeken esetleg 

felmerülı nehézségek megelızésére, 
− lehetıségeket kutat fel a kereskedelem fejlesztésére és bıvítésére, 
− véleményt cserél és javaslatokat tesz bármely közös érdekő kereskedelmi és 

együttmőködési kérdésben, ideértve a jövıbeni cselekvést és a kivitelezéséhez 
rendelkezésre álló erıforrásokat, 

− megfelelı javaslatokat tesz a kereskedelem és az együttmőködés bıvítésének 
támogatására, figyelembe véve a javasolt intézkedések összehangolásának 
szükségességét. 

 
3. A vegyes bizottság általában évente egyszer ülésezik, felváltva Brüsszelben és Szöulban. 
Bármelyik Fél kérésére a bizottság rendkívüli ülést tart. A vegyes bizottság elnöki tisztét a két 
Fél felváltva látja el. 
 
4. A vegyes bizottság szakosodott albizottságokat hozhat létre, feladatai elvégzésének 
segítésére. Ezen albizottságok tevékenységükrıl részletesen beszámolnak a vegyes 
bizottságnak annak minden ülésén. 
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20. cikk 
Meghatározás 

 
E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészrıl az Európai Közösséget vagy 
tagállamait, illetve az Európai Közösséget és tagállamait jelenti, a hatáskörüknek 
megfelelıen, valamint másrészrıl a Koreai Köztársaságot jelenti. 
 

21. cikk 
Hatálybalépés és idıtartam 

 
1. E megállapodás azt a napot követı hónap elsı napján lép hatályba, amelyen a Felek az e 
célból szükséges jogi eljárások befejezésérıl értesítették egymást. 
 
2. E megállapodást ötéves idıszakra kötötték. Idıbeli hatálya hallgatólagosan évente 
meghosszabbodik, kivéve ha valamelyik Fél hat hónappal a lejárta elıtt írásban felmondja. 
 

22. cikk 
Értesítések 

 
A 21. cikknek megfelelı értesítéseket az Európai Unió Tanácsa fıtitkárának, illetve a Koreai 
Köztársaság külügyminisztériumának kell megküldeni. 
 

23. cikk 
A megállapodás nem teljesítése 

 
Ha bármely Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem tett eleget a megállapodásban vállalt valamely 
kötelezettségének, megfelelı intézkedéseket hozhat. Ezt megelızıen, kivéve a különösen 
sürgıs eseteket, ellátja a másik Felet minden lényeges információval, amely szükséges a 
helyzet alapos vizsgálatához, hogy mindkét Fél számára megfelelı megoldás szülessen. Az 
intézkedés kiválasztásában elsıbbséget kell biztosítani azoknak, amelyek a legkevésbé 
zavarják a megállapodás mőködését. Ezen intézkedésekrıl haladéktalanul értesíteni kell a 
másik Felet, és amennyiben a másik Fél kéri, konzultálni kell róluk. 
 

24. cikk 
Jövıbeni változások 

 
A Felek, kölcsönös megállapodás alapján, kiterjeszthetik e megállapodás hatályát az 
együttmőködés szintjének emelése érdekében, és kiegészíthetik meghatározott ágazatokról 
vagy tevékenységekrıl szóló megállapodásokkal. A megállapodás végrehajtása tekintetében 
bármelyik Fél javaslatokat terjeszthet elı az együttmőködés kiterjesztésére vonatkozóan, 
figyelembe véve az alkalmazása során szerzett tapasztalatokat. 
 

25. cikk 
Nyilatkozatok és melléklet 

 
Az e megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozatok és a melléklet a megállapodás szerves 
részét képezik. 
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26. cikk 
Területi hatály 

 
Ezt a megállapodást egyrészrıl azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai 
Közösséget létrehozó szerzıdés alkalmazandó, az abban a szerzıdésben meghatározott 
feltételekkel, másrészrıl a Koreai Köztársaság területén. 
 

27. cikk 
Hiteles szövegek 

 
Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, 
holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint koreai nyelven, a szövegek 
mindegyike egyaránt hiteles. 
 
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo 
marco. 
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne 
rammeaftale. 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften 
unter dieses Rahmenabkommen gesetzt. 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους 
κάτωαπό την παρούσα συµφωνία-πλαίσιο. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework 
Agreement. 
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du 
présent accordcadre. 
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al 
presente accordo quadro. 
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder 
deze kaderovereenkomst hebben gesteld. 
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final 
do presente acordo-quadro. 
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat 
allekirjoittaneet tämän puitesopimuksen. 
TILL BEVIS härpĺ har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta ramavtal. 
 
Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis. 
Udfærdiget i Luxembourg den otteogtyvende oktober nitten hundrede og seksoghalvfems. 
Geschehen zu Luxemburg am achtundzwanzigsten Oktober 
neunzehnhundertsechsundneunzig. 
Έγινε στο Λουξεµβούργο, οης είκοσι οκτώ Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. 
Done at Luxembourg on the twenty-eighth day of October in the year one thousand nine 
hundred and ninety-six. 
Fait à Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize. 
Fatto a Lussemburgo, addì ventotto ottobre millenovecentonovantasei. 
Gedaan te Luxemburg, de achtentwintigste oktober negentienhonderd zesennegentig. 
Feito no Luxemburgo, em vinte e oito de Outubro de mil novecentos e noventa e seis. 
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. 
Som skedde i Luxemburg den tjugoåttonde oktober nittonhundranittiosex. 
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POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE 
VOOR HET KONINKRIJK BELGIË 
FÜR DAS KÖNIGREICH BELGIEN 
 
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la 
Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de 
Bruxelles- Capitale. 
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest. 
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische 
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-
Hauptstadt. 
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MELLÉKLET 

A 9. cikkben említett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonról szóló egyezmények 
 

− Berni egyezmény az irodalmi és mővészeti mővek védelmérıl (Párizsi okmány, 1971) 
− Nemzetközi egyezmény az elıadómővészek, a hangfelvétel-elıállítók és a mősorsugárzó 

szervezetek védelmérıl (Róma, 1961) 
− Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi okmány, 1967, módosítva 

1979-ben) 
− Szabadalmi együttmőködési szerzıdés (Washington, 1970, módosítva 1979-ben és 1984 

ben) 
− Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (Stockholmi okmány, 

1967, módosítva 1979- ben) 
− Jegyzıkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi megállapodáshoz 

(Madrid, 1989) 
− Nizzai megállapodás az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történı 

nemzetközi osztályozásáról (Genfi okmány, 1977, módosítva 1979-ben) 
− Budapesti szerzıdés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történı letétbe 

helyezése nemzetközi elismerésérıl (1977, módosítva 1980-ban) 
− Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi okmány, 1991) 

 
EGYÜTTES NYILATKOZATOK 

 
Együttes nyilatkozat a 7. cikk tekintetében 
Mindegyik Fél megengedi a másik Fél hajózási társaságainak, hogy kereskedelmi célú 
jelenlétet tartsanak fenn a saját területén abból a célból, hogy ott hajózási tevékenységet 
végezzenek, olyan alapítási és üzemelési feltételekkel, amelyek nem lehetnek 
kedvezıtlenebbek a saját társaságaiknak, vagy bármely, tagsággal nem rendelkezı ország 
társasága leányvállalatának vagy fiókvállalatának nyújtott feltételeknél, amennyiben ez utóbbi 
kedvezıbb. 
 
Együttes nyilatkozat a 9. cikk tekintetében 
A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás alkalmazásában a szellemi, ipari és 
kereskedelmi tulajdon magában foglalja különösen a szerzıi jogot, ideértve a számítógépes 
programokhoz főzıdı szerzıi jogot és a szomszédos jogokat; valamint a szabadalmakhoz, 
ipari mintákhoz, földrajzi árujelzıkhöz főzıdı jogokat, ideértve a származási hely 
megjelöléseit, a védjegyeket és szolgáltatási jegyeket, az integrált áramkörök topográfiáit, 
valamint a Párizsi Egyezmény 10a. cikkében említett, tisztességtelen verseny elleni védelmet 
és a know-how-ra vonatkozó fel nem fedett információkhoz való jogot. 
 
Együttes értelmezı nyilatkozat a 23. cikk tekintetében 
A Felek közös beleegyezéssel megállapodnak abban, hogy a helyes értelmezés és a gyakorlati 
alkalmazás érdekében, a megállapodás 23. cikkében említett „különösen sürgıs esetek” 
kifejezés a megállapodásnak a bármelyik Fél részérıl történt súlyos megsértését jelenti. A 
megállapodás súlyos megsértésének minısülnek a következık: 
a) a nemzetközi jog általános szabályai által nem szankcionált elállás a megállapodástól, vagy 
b) a megállapodás 1. cikkében szereplı alapvetıen fontos elem megsértése. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a 23. cikkben említett „megfelelı intézkedések” a 
nemzetközi joggal összhangban hozott intézkedések. 
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Tájékoztató az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrıl a Koreai 
Köztársaság közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló keretmegállapodás 

hatálybalépésének idıpontjáról 
Az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrıl a Koreai Köztársaság közötti 
kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló keretmegállapodás 2001. április 1-jén lép 
hatályba, mivel a megállapodás 21. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárások befejezésérıl 
szóló értesítések 2001. március 20-án megtörténtek. 
 
3. § Az Országgyőlés az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrıl a Koreai 
Köztársaság közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló Keretmegállapodáshoz 
a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván 
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén 
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásának 
figyelembevételérıl szóló Jegyzıkönyvet (a továbbiakban: Jegyzıkönyv) e törvénnyel 
kihirdeti. 
 
4. § A Jegyzıkönyv hiteles magyar nyelvő szövege a következı: 

JEGYZİKÖNYV 
az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrıl a Koreai Köztársaság 
közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló keretmegállapodáshoz a Cseh 
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván 
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a 
Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történı 
csatlakozásának figyelembevétele céljából 
 
A BELGA KIRÁLYSÁG, 
A CSEH KÖZTÁRSASÁG, 
A DÁN KIRÁLYSÁG, 
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, 
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, 
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, 
A SPANYOL KIRÁLYSÁG, 
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, 
ÍRORSZÁG, 
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, 
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, 
A LETT KÖZTÁRSASÁG, 
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, 
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, 
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, 
A HOLLAND KIRÁLYSÁG, 
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, 
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, 
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, 
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, 
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, 
A FINN KÖZTÁRSASÁG, 
A SVÉD KIRÁLYSÁG, 
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, 
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(a továbbiakban: a tagállamok) képviseletében az Európai Unió Tanácsa, és 
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG (a továbbiakban: a Közösség) képviseletében az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Bizottság, egyrészrıl, és 
A KOREAI KÖZTÁRSASÁG másrészrıl, 
 
MIVEL az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrıl a Koreai Köztársaság 
közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló keretmegállapodást (a továbbiakban: a 
keretmegállapodás) 1996. október 28-án Luxembourgban aláírták, és az 2001. április 1-jén 
hatályba lépett; 
MIVEL a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, 
a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a 
Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló 
szerzıdést és okmányt 2003. április 16-án Athénban aláírták, és azok 2004. május 1-jén 
hatályba léptek; 
MIVEL a 2003. évi csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az Európai Unió új 
tagállamainak a keretmegállapodáshoz történı csatlakozásáról egy, a keretmegállapodáshoz 
csatolandó jegyzıkönyvben kell megállapodni, 
A KÖVETKEZİKBEN ÁLLAPODTAK MEG: 
 

1. cikk 
 

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván 
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén 
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság a keretmegállapodás szerzıdı feleivé válnak, és a többi 
tagállammal azonos módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, a politikai 
párbeszédrıl szóló együttes nyilatkozat és az egyoldalú nyilatkozatok szövegét. 

 
2. cikk 

 
Ez a jegyzıkönyv szerves részét képezi a keretmegállapodásnak. 
 

3. cikk 
 

(1) Ezt a jegyzıkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és a 
Koreai Köztársaság – belsı rendelkezéseikkel összhangban – jóváhagyják. 
 
(2) Ez a jegyzıkönyv azt a napot követı hónap elsı napján lép hatályba, amelyen a szerzıdı 
Felek értesítették egymást az elızı bekezdésben említett jóváhagyási eljárás lezárultáról. 
 

4. cikk 
 

A 3. cikkben elıírt értesítést a Koreai Köztársaság külügyi és kereskedelmi minisztériumának, 
illetıleg az Európai Unió Tanácsa Fıtitkárságának kell megküldeni. 
 

5. cikk 
 

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, 
görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, 
szlovák, szlovén, valamint koreai nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. 
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6. cikk 
 

A keretmegállapodás szövegébıl – beleértve a politikai párbeszédrıl szóló együttes 
nyilatkozatot és az egyoldalú nyilatkozatok szövegét – cseh, észt, magyar, lett, litván, máltai, 
lengyel, szlovák és szlovén nyelvő változat készül; ezek az eredeti szövegekkel azonos módon 
hitelesek. 
 
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo 
en Bruselas, el dieciséis de noviembre de dos mil cinco. 
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili v Bruselu dne šestnáctého listopadu dva tisíce pět níže 
podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy. 
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne 
protokol i Bruxelles, den sekstende november to tusind og fem. 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften 
unter dieses Abkommen gesetzt. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten November 
zweitausendfünf. 
SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla 
kirjutanud kahe tuhande viienda aasta novembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis. 
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν 
πρωτόκολλο στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Νοεµβρίου δύο χιλιάδες πέντε. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol at 
Brussels, on the sixteenth day of November in the year two thousand and five. 
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole à Bruxelles, 
le seize novembre deux mille cinq. 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo a 
Bruxelles, il sedici novembre duemilacinque. 
TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu Briselē, divi tūkstoši piektā gada 
sešpadsmitajā novembrī. 
TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasiraš÷ šį Protokolą du tūkstančiai penktų 
metų lapkričio šešioliktą dieną Briuselyje. 
FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak Brüsszelben, a kettıezer-ötödik év 
november havának tizenhatodik napján aláírták ezt a jegyzıkönyvet. 
B' XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji hawn taħt iffirmati iffirmaw dan il-Protokoll fi 
Brussel fis-sittax iljum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħamsa. 
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden dit Protocol hebben 
ondertekend te Brussel, de zestiende november tweeduizend vijf. 
W DOWÓD CZEGO, niŜej podpisani Pełnomocnicy złoŜyli swoje podpisy pod niniejszym 
Protokołem w Brukseli, dnia szesnastego listopada roku dwa tysiące piątego. 
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo�assinados assinaram o presente Protocolo em 
Bruxelas, em dezasseis de Novembro de dois mil e cinco. 
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol v 
Bruseli 
šestnásteho novembra dvetisícpäť. 
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol v Bruslju, dne 
šestnajstega novembra leta dva tisoč pet. 
TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet 
tämän pöytäkirjan. 
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaviisi. 
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll i 
Bryssel den sextonde november tjugohundrafem. 
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5. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követı 
napon lép hatályba.  
(2) Az 1. és 2. §, valamint a 3. és 4. § a Jegyzıkönyv 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
idıpontban lép hatályba. 
(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrıl a külpolitikáért felelıs miniszter 
gondoskodik. 
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INDOKOLÁS 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
Jelen javaslat célja az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai és másrészrıl a Koreai 
Köztársaság közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló Keretmegállapodás (a 
továbbiakban: Keretmegállapodás) valamint az egyrészrıl az Európai Közösség és tagállamai 
és másrészrıl a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemrıl és együttmőködésrıl szóló 
keretmegállapodáshoz a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett 
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel 
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történı 
csatlakozásának figyelembevételérıl szóló Jegyzıkönyv (a továbbiakban: jegyzıkönyv) 
kihirdetése. Az errıl szóló törvénytervezet jelen javaslat mellékletét képezi.  
 
Jelen Megállapodás egy úgynevezett Kereskedelmi és Együttmőködési Megállapodás. 
Hasonló együttmőködési megállapodást az Európai Közösség a Kelet-Európa és Közép Ázsia 
országaival, a volt Szovjetunió utódállamaival, így Oroszországgal, Ukrajnával, Moldáviával, 
Örményország, Grúziával, Üzbegisztánnal, Kirgizisztánnal, Kazahsztánnal is. A jelen 
Keretmegállapodás elsısorban politikai párbeszéd kereteit teremti meg, illetve a gazdasági és 
kereskedelmi együttmőködés alapjait fektetik le.  
 
Az EU és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás szerzıdéses keretet biztosít a két 
fél közötti kereskedelmi és gazdasági együttmőködésnek, ugyanakkor megalapozza a 
rendszeres politikai párbeszédet. Erısíti az EU régióbeli szerepét és mintaként szolgál a többi 
fejlett régióbeli országgal kötendı megállapodásnak. Demonstrálja a felek politikai nézetei és 
értékei között meglévı azonosságot a globális és regionális színtéren.  
 
A megállapodás megfelel az EU politikai érdekeinek. A gazdasági-kereskedelmi kérdéseken 
túl együttmőködést irányoz elı olyan fontos ügyekben, mint a tudomány és technológia, 
környezetvédelem, kultúra, információ és kommunikáció. A globális kihívások elleni közös 
fellépés jegyében megteremti az együttmőködés bıvítését a pénzmosás és a 
drogkereskedelem elleni küzdelemben.  
 
A Megállapodás mind politikai, mind pedig gazdasági kapcsolatokban kiemelt szerepet 
töltenek be az Európai Unió és a tagállamok, így Magyarország számára is. A politikai 
párbeszéd intézményesítésével hozzájárulnak az adott harmadik állam demokratikus 
fejlıdéséhez, és a segítik a kapcsolatok elmélyítését.  
 
A törvénytervezet részét képezi a 10 új tagállam 2004-es csatlakozásáról szóló jegyzıkönyv 
is. Tekintve, hogy ezen jegyzıkönyv is elválaszthatatlan részét képezi a Megállapodásnak, így 
azokat is ki kell hirdetni.  
  



21 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. és 3. §-hoz 
 
A Megállapodás és a jegyzıkönyv tartalmát tekintve, a nemzetközi szerzıdésekkel 
kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 7. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontja 
értelmében törvényhozási tárgykört érintı szabályokat tartalmaz, ezért a 9. §-ra figyelemmel a 
Megállapodás kihirdetése törvénnyel történik. 
Tekintve, hogy törvényhozási tárgykört érintı nemzetközi szerzıdés (Jegyzıkönyv) 
kihirdetésérıl van szó, így arra felhatalmazást csak az Országgyőlés adhat, melyet a 4. § 
tartalmaz.  
 

A 2. és 4. §-hoz 
 
A Megállapodás 27 cikkbıl, 1 mellékletbıl, egy 3 db együttes nyilatkozatból és egy 
tájékoztatóból áll. A Megállapodás aláírására 1996. október 28-án került sor, és 2001. április 
1-én lépett nemzetközi jogi szempontból hatályba. 
 
A megállapodás 1. és 2. cikke lefekteti az együttmőködés alapelveit és megerısíti a feleknek 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett elvek tiszteletben tartására vonatkozó 
elkötelezettségét. A felek megerısítik, hogy a legszélesebb területen készek a kereskedelmi és 
gazdasági kapcsolatrendszer erısítésére. 
 
A 3. cikk elıírja a felek közötti rendszeres politikai párbeszédet.  
 
A 4. és 5. cikk a kereskedelmi együttmőködés alapjait határozza meg. A felek kinyilvánítják, 
hogy a Kereskedelmi Világszervezetben vállalt kötelezettségeikkel összhangban a lehetı 
legnagyobb kedvezmény elvét biztosítják egymás számára, vámtételeiket ezen elvnek 
megfelelıen állapítják meg, elısegítik egymás termékeinek piacra jutását, és együttmőködnek 
a szellemi termékek védelme terén.  
 
A 6. cikk a mezıgazdasági és halászati együttmőködésre vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz. A felek megállapodnak, hogy ösztönzik az együttmőködést ezeken a területeken, 
ideértve a kertészeti és állattenyésztési ágazatokat is, továbbá tanulmányozzák a 
mezıgazdasági és halászati termékek kereskedelmének növelési lehetıségeit; az állat- és 
növény-egészségügyi intézkedéseket, valamint a környezetvédelmi intézkedések 
kereskedelemre gyakorolt hatását. E cikk taglalja a Kereskedelmi Világszervezet állat- és 
növény-egészségügyi elıírásaival kapcsolatos konzultációk lehetıségét is.  
 
A 7. és 8. cikk a tengeri szállítás és a hajóépítés területén elıirányozza, hogy a felek az ENSZ 
és az OECD elıírásainak megfelelıen korlátlan hozzáférést biztosítanak a nemzetközi tengeri 
piachoz és nem tesznek a hajóépítési és tengeri áruszállítási piacot indokolatlanul torzító 
lépéseket.  
 
A 9. és 10. cikk együttmőködést irányoz elı a szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdon 
oltalma, valamint a mőszaki szabályok és szabványok területén, beleértve a vonatkozó 
nemzetközi egyezményekhez történı csatlakozást.  
 
A 11. cikk elıírja a kereskedelmi kérdésekrıl folytatott rendszeres konzultációt a felek 
között. A szerzıdı felek vállalják, hogy idıben tájékoztatják egymást, ha olyan 
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intézkedéseket alkalmaznak, amelyek megváltoztatják a legnagyobb kedvezmény elve szerint 
alkalmazott behozatali vámokat, továbbá, ha egymás termékei ellen dömpingellenes eljárást 
kezdeményeznek.  
 
A 12. cikk a gazdasági és ipari együttmőködés erısítését irányozza elı. A felek vállalják, 
hogy kölcsönösen elısegítik a gazdasági-befektetıi kapcsolatok erısítését és rendszeres 
párbeszédet folytatnak a gazdasági ügyekrıl. Az üzleti együttmőködés keretében elısegítik a 
kis- és középvállalatok kapcsolatépítését és a kölcsönös befektetéseket.  
 
A 13.-18. cikk a gazdaságon kívüli területeken folytatott együttmőködésre vonatkozik. Az 
egyes cikkek azokra az ágazatokra vonatkoznak, amelyek fejlesztését a felek szorosabb 
kapcsolatépítés megvalósításával segítik elı. Ezek a drogkereskedelem és pénzmosás elleni 
küzdelem, a tudomány és technológia, az energiapolitika, a környezetvédelem, a kultúra, 
információ és kommunikáció, valamint a fejlesztéspolitika. 
 
A 19. cikk az együttmőködés intézményi kereteit fekteti le. A szerzıdı felek Vegyes 
bizottság felállításáról állapodnak meg, amely a felek magas rangú képviselıibıl áll, évente 
ülésezik, áttekinti a megállapodásban rögzítettek teljesítését és javaslatot tesz az esetleges 
viták megoldására.  
 
A 20.-27. cikk az általános és záró rendelkezéseket tartalmazza. A megállapodást ötéves 
idıszakra kötötték. Idıbeli hatálya hallgatólagosan évente meghosszabbodik, kivéve, ha 
valamelyik fél hat hónappal a lejárta elıtt írásban felmondja. 
 
A Megállapodáshoz csatolt 10 új tagállam Európai Unióhoz csatolt jegyzıkönyvét 2005. 
november 16-án írták alá, ám az még nem lépett hatályba. A Jegyzıkönyv 1. cikke kimondja, 
hogy az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok a Kereskedelmi és 
Együttmőködési megállapodás részes feleivé válnak. A 3. cikk rendelkezik a hatályba 
lépésrıl, az 5. cikk a nyelvi változatokról szól. 
 

Az 5. §-hoz 
 
Maga a Keretmegállapodás már hatályba lépett 2001. április 1-én. Ugyanakkor a csatlakozó 
Jegyzıkönyv még nem lépett hatályba, így ennek hatályba lépésérıl rendelkezni kell. A 
jegyzıkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a 
Koreai Köztársaság belsı eljárásaiknak megfelelıen jóváhagyják. Így a jegyzıkönyv azt a 
napot követı hónap elsı napján lép hatályba, amelyen a szerzıdı Felek értesítették egymást a 
jóváhagyási eljárás lezárultáról. Ugyanakkor a Megállapodás belsı jogi hatálybalépését 
igazítani kell a minket kötelezı Jegyzıkönyv hatályba lépéséhez – tekintve, hogy maga a 
megállapodás nem léphet elıbb hatályba ránk nézve, mint az ahhoz csatlakozó jegyzıkönyv.  

 


