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NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2007/762/ÜVJP,
22. november 2007,
Euroopa Liidu osalemise kohta Korea poolsaare energia arenduse organisatsioonis (KEDO)
õiguslike huvide kaitsmisele KEDO tegevuse nõuetekohasel lõpetamisel, mis tuleb läbi viia nii kiiresti kui
võimalik.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,
(7)

Säilitada tuleks olemasolev üksikasjalik kord, mis käsitleb
Euroopa Liidu esindatust KEDO juhatuses. Sellega seoses
on nõukogu ja komisjon kokku leppinud, et juhul kui
(hoolimata KEDO juhatuse 2007. aasta mai otsusest)
KEDO juhatus käsitleb mõnd uut küsimust, mis ei
kuulu Euratomi pädevusse, esitab selle küsimuse kohta
seisukoha nõukogu eesistujariik vastavalt nõukogus
kokkulepitule.

(8)

Ühise seisukoha 2006/244/ÜVJP kehtivusaeg lõppes
31. detsembril 2006 ning see tuleks asendada käesoleva
ühise seisukohaga,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Nõukogu 6. detsembri 2001. aasta ühise seisukoha
2001/869/ÜVJP (Euroopa Liidu osalemise kohta Korea
poolsaare energia arenduse organisatsioonis) (1) alusel
on Euroopa Liit osalenud KEDO tegevuses, et anda
panus Korea poolsaarel tuumarelva leviku tõkestamise
probleemile üldise lahenduse leidmisse.

Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta ühise seisukoha
2006/244/ÜVJP (Euroopa Liidu osalemise kohta Korea
poolsaare energia arenduse organisatsioonis (KEDO)) (2)
alusel on Euroopa Liit osalenud kergvee tuumareaktori
projekti lõpetamise ja KEDO tegevuse nõuetekohase lõpetamise protsessis.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1
(3)

ELi massihävitusrelvade leviku tõkestamise strateegias,
mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 12. detsembril
2003, peetakse eriti tähtsaks, et kõik osapooled peaksid
kinni tuumarelva leviku tõkestamise lepingu sätetest.

(4)

KEDO juhatus otsustas 2007. aasta mais, et organisatsiooni edasine töö on piiratud selle finants- ja õiguslike
huvide kaitsmisega tegevuse nõuetekohase lõpetamise
protsessis, mis tuleb läbi viia nii kiiresti kui võimalik.

(5)

KEDO juhatuse liikmete seas valitseb üksmeel, et tuleb
jätkata koostööd eesmärgiga läbi viia kergvee tuumareaktori projekti lõpetamine ja KEDO tegevuse nõuetekohane
lõpetamine.

(6)

Sel eesmärgil on Euroopa Aatomienergiaühendus
(Euratom) pidanud läbirääkimisi oma liikmelisuse uuendamiseks KEDOs, et aidata kaasa ühenduse finants- ja

(1) EÜT L 325, 8.12.2001, lk 1.
(2) ELT L 88, 25.3.2006, lk 73.

Käesoleva ühise seisukoha eesmärk on võimaldada Euroopa
Liidul kaitsta oma huve KEDO tegevuse nõuetekohase lõpetamise protsessis, mis tuleb läbi viia nii kiiresti kui võimalik, kuid
hiljemalt 31. maiks 2012.

Artikkel 2
1.
Küsimuste suhtes, mis ei kuulu Euratomi pädevusse, teeb
KEDO juhatuses võetava Euroopa Liidu seisukoha üle otsuse
nõukogu ning selle esitab eesistujariik.

2.
Eesistujariik osaleb seetõttu täielikult KEDO juhatuse tegevuses kooskõlas käesoleva ühise seisukohaga.

3.
Komisjon annab nõukogule korrapäraselt üks kord aastas
ja vastavalt vajadusele aru tegevuse lõpetamise protsessi
olukorra kohta eesistujariigi kaudu, keda abistab ÜVJP kõrge
esindaja/peasekretär. Aruannetes esitatakse eelkõige üksikasjalik
teave kõikide meetmete kohta, mis KEDO juhatus on võtnud
selleks, et viia läbi KEDO tegevuse nõuetekohane lõpetamine nii
kiiresti kui võimalik.
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Artikkel 3
1.
Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise
päeval.
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Artikkel 4
Käesolev ühine seisukoht kehtib kuni 31. maini 2012.

Artikkel 5

Seda kohaldatakse alates selle jõustumise päevast kuni 31. maini
2008.

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

2.
Võttes arvesse artiklit 4, uuendatakse käesoleva ühise
seisukoha kohaldamist automaatselt iga aasta 1. juunil järgmiseks aastaks, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

Brüssel, 22. november 2007

Nõukogu võib käesoleva ühise seisukoha kohaldamise igal ajal
lõpetada, eriti juhul, kui peaks selguma, et ei täideta mõnd
Euroopa Liidu KEDOs osalemise poliitilist tingimust (KEDO
tegevuse lõpetamine ainsa eesmärgina, KEDO kõigi praeguste
liikmete osalemine, mitterahastamine).

Nõukogu nimel
eesistuja
M. PINHO

