
 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE 

VAN DE ARTIKELEN 45 EN 46 

 

De partijen zijn democratieën. Zij wensen samen te werken om de waarden die zij delen in de 

wereld te bevorderen. Hun overeenkomst is een teken van hun gezamenlijke streven de democratie, 

de mensenrechten, non-proliferatie en de bestrijding van terrorisme overal ter wereld te bevorderen. 

De tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten tussen partijen die dezelfde waarden delen dient 

derhalve te worden gebaseerd op de beginselen van dialoog, wederzijds respect, gelijkwaardig 

partnerschap, multilateralisme, consensus en eerbiediging van het internationaal recht. 

 

De partijen komen overeen dat met het oog op de juiste interpretatie en de praktische toepassing van 

deze overeenkomst met de term "passende maatregelen" in artikel 45, lid 3, maatregelen worden 

bedoeld die evenredig zijn met de ernst van de niet-nakoming van verplichtingen op grond van deze 

overeenkomst. Maatregelen kunnen worden getroffen ten aanzien van deze overeenkomst of ten 

aanzien van een specifieke overeenkomst die deel uitmaakt van het gemeenschappelijke 

institutionele kader. Bij de keuze van maatregelen moet voorrang worden gegeven aan maatregelen 

die de werking van de overeenkomst het minst verstoren, rekening houdende met de mogelijke 

aanwending van nationale rechtsmiddelen. 

 

Voor de juiste interpretatie en de praktische uitvoering van deze overeenkomst komen de partijen 

overeen dat met de term "bijzonder dringende gevallen" in artikel 45, lid 4, gevallen worden 

bedoeld waarin door een van de partijen wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst is gemaakt. 

Wezenlijke inbreuk houdt in: een afwijzing van deze overeenkomst die niet in overeenstemming is 

met de algemene regels van het internationaal recht of een bijzonder ernstige en grove schending 

van een essentieel element van deze overeenkomst. De partijen beoordelen of er sprake is van een 

mogelijke wezenlijke inbreuk op artikel 4, lid 2, met inachtneming van het officiële standpunt, 

indien dat bestaat, van de relevante internationale instanties. 
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Wat artikel 46 betreft zijn, indien maatregelen zijn getroffen ten aanzien van een specifieke 

overeenkomst die deel uitmaakt van het gemeenschappelijke institutionele kader, alle relevante 

procedures voor geschillenbeslechting van de specifieke overeenkomst van toepassing op de 

procedure voor de tenuitvoerlegging van de scheidsrechterlijke beslissing in gevallen waarin de 

scheidsrechters beslissen dat de maatregel niet gerechtvaardigd of niet evenredig was. 

 

 

__________________ 
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UNILATERALE VERKLARING  

VAN DE EUROPESE UNIE 

BETREFFENDE ARTIKEL 12 

 

De gevolmachtigden van de lidstaten en de gevolmachtigde van de Republiek Korea nemen kennis 

van de volgende unilaterale verklaring: 

 

De Europese Unie verklaart dat de lidstaten slechts gebonden zijn uit hoofde van artikel 12 voor 

zover zij deze beginselen van goed bestuur op fiscaal gebied op het niveau van de Europese Unie 

hebben onderschreven. 

 

 

__________________ 
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