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σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας του 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στις 23 Μαρτίου 2006, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγµατευθεί 
συµφωνία εµπορίου και συνεργασίας µε το Ιράκ και εξέδωσε διαπραγµατευτικές οδηγίες 
προς τον σκοπό αυτό. Οι διαπραγµατεύσεις άρχισαν τον Νοέµβριο του 2006, προχώρησαν 
ικανοποιητικά και ολοκληρώθηκαν τον Νοέµβριο του 2009, µετά από εννέα γύρους 
διαπραγµατεύσεων. 

Κατά τον έβδοµο γύρο των διαπραγµατεύσεων ΕΕ-Ιράκ, ο οποίος διεξήχθη τον Φεβρουάριο 
του 2009 στη Βαγδάτη, τόσο το Ιράκ όσο και η EE συµφώνησαν να ενισχύσουν το καθεστώς 
του σχεδίου συµφωνίας, µετονοµάζοντας τη συµφωνία από «συµφωνία εµπορίου και 
συνεργασίας» σε «συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας», καθώς και µε τη 
δηµιουργία Συµβουλίου Συνεργασίας, που θα συνέρχεται τακτικά σε υπουργικό επίπεδο. Οι 
αλλαγές αυτές συγκεκριµενοποιήθηκαν στις διαπραγµατευτικές οδηγίες που ενέκρινε το 
Συµβούλιο. 

Με τη συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (εφεξής «η συµφωνία») 
θεσπίζεται για πρώτη φορά εταιρική σχέση µεταξύ της EE και του Ιράκ. Η συµφωνία παρέχει 
ένα νοµικό πλαίσιο που καλύπτει θέµατα από τον τακτικό πολιτικό διάλογο έως τις εµπορικές 
σχέσεις και την κανονιστική συνεργασία ή την αναπτυξιακή βοήθεια. 

Σκοπός της παρούσας συµφωνίας, η οποία είναι 10ετούς διάρκειας (ανανεώσιµη), είναι η 
δηµιουργία µιας στέρεας βάσης για την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ του Ιράκ και της EE. 
Συγκεκριµένα, αποσκοπεί στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου επί διµερών, περιφερειακών 
και παγκόσµιων θεµάτων, στη βελτίωση του καθεστώτος συναλλαγών µεταξύ του Ιράκ και 
της EE, στην υποστήριξη των ζωτικής σηµασίας µεταρρυθµιστικών και αναπτυξιακών 
προσπαθειών που καταβάλλει το Ιράκ και στη διευκόλυνση της ενσωµάτωσής του στην 
ευρύτερη διεθνή οικονοµία. Η συµφωνία, στην οποία υπογραµµίζεται η αποφασιστικότητα 
της ΕΕ να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη µετάβαση του Ιράκ, πρόκειται να αποτελέσει 
το κύριο µέσο για την υποστήριξη της EE προς το Ιράκ και την περαιτέρω ενδυνάµωση των 
σχέσεων ΕΕ-Ιράκ. 

Τα κύρια στοιχεία της συµφωνίας είναι τα εξής: 

1. Πολιτικός διάλογος και συνεργασία στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας 

– Τακτικός πολιτικός διάλογος, σε υπουργικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο 
ανωτέρων υπαλλήλων 

– Ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και για την αντιµετώπιση της διάδοσης των 
όπλων µαζικής καταστροφής, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
συµφωνίας 

– Ρήτρες για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, για τα φορητά όπλα και τον 
ελαφρύ εξοπλισµό και για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο  

2. Εµπόριο και επενδύσεις 

- Μια µη προτιµησιακή εµπορική συµφωνία η οποία ενσωµατώνει βασικούς κανόνες του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), παρόλο που το Ιράκ δεν αποτελεί ακόµα µέλος 
του ΠΟΕ, προβλέπει ορισµένα ουσιαστικά προτιµησιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά τις 
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δηµόσιες συµβάσεις και τις υπηρεσίες και επενδύσεις. Το τµήµα που αφορά το εµπόριο 
προβλέπει επίσης έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό επίλυσης διαφορών ο οποίος 
περιλαµβάνει δεσµευτικές αποφάσεις ειδικών επιτροπών και διαδικασίες συµµόρφωσης. 

3. ∆ιατάξεις για τη συνεργασία σε µια σειρά τοµέων, όπως οι ακόλουθοι (µη 
εξαντλητικός κατάλογος): 

- Ενέργεια, µεταφορές, επενδύσεις, ανθρώπινα δικαιώµατα, εκπαίδευση, επιστήµη και 
τεχνολογία, δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια (συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας σε 
θέµατα µετανάστευσης και ασύλου), περιβάλλον, περιφερειακή ή πολιτιστική συνεργασία. 

4. Θεσµικές διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένου 
Συµβουλίου Συνεργασίας, το οποίο συνέρχεται άπαξ ετησίως σε υπουργικό επίπεδο, 
καθώς και επιτροπής συνεργασίας η οποία θα επικουρεί το Συµβούλιο Συνεργασίας 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Εν αναµονή της έναρξης ισχύος της συµφωνίας, ορισµένα µέρη της πρέπει να εφαρµόζονται 
σε προσωρινή βάση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 117 της συµφωνίας. 

Λόγω της σηµασίας της συµφωνίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Συµβούλιο θα πρέπει να 
αποστείλει τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 117 µόνο µετά την παρέλευση 
ορισµένου χρόνου, ώστε να επιτραπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει τις απόψεις 
του σχετικά µε τη συµφωνία. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να συνεργασθεί µε το Συµβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε η συµφωνία να µπορεί να εφαρµοσθεί προσωρινά εντός 
του 2011. 
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2010/0310 (NLE) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας του 

Ιράκ, αφετέρου 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 207 και 209 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α), 

την πρόταση της Επιτροπής1, 

την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, εφεξής 
καλούµενη «η συµφωνία», υπεγράφη στις [ηµεροµηνία], µε την επιφύλαξη της 
σύναψής της σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

(2) Η συµφωνία πρέπει να συναφθεί,  

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Η συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών µελών της, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, από κοινού µε τα 
παραρτήµατα και τη δήλωση στην οποία προέβη µονοµερώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
επισυνάπτονται στην τελική πράξη, συνάπτεται εξ ονόµατος της Ένωσης. 

Άρθρο 2 

Ο πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι 
αρµόδια να προβαίνουν στην κοινοποίηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 116 της 

                                                 
1 EE C […] της […], σ. […]. 
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συµφωνίας, ώστε να εκφράσει τη συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσµευθεί από τη 
συµφωνία. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα έκδοσής της. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
 […] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της 
∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, 

Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
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Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 

συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφεξής καλούµενα «τα κράτη µέλη», και 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 

εφεξής καλούµενη «η Ένωση», 

αφενός, και 

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ, 

εφεξής καλούµενη «το Ιράκ», 

αφετέρου, 

εφεξής από κοινού καλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη», 
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Προοίµιο 

Εκτιµώντας τους δεσµούς µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών της και της 
∆ηµοκρατίας του Ιράκ και τις κοινές τους αξίες, 

Αναγνωρίζοντας ότι η Ένωση, τα κράτη µέλη της και η ∆ηµοκρατία του Ιράκ επιθυµούν να 
ενισχύσουν αυτούς τους δεσµούς και να αναπτύξουν το εµπόριο και τη συνεργασία, µε την 
υποστήριξη του πολιτικού διαλόγου, 

Εκτιµώντας τη σηµασία που αποδίδουν τα συµβαλλόµενα µέρη στους σκεπούς και τις αρχές 
του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και στον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
των δηµοκρατικών αρχών και των πολιτικών και οικονοµικών ελευθεριών, οι οποίες 
αποτελούν το ίδιο το θεµέλιο της εταιρικής σχέσης, 

Επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στις δηµοκρατικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και τις θεµελιώδεις ελευθερίες όπως ορίζονται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και σε άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις περί των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

Αναγνωρίζοντας τη µεγάλη σηµασία της αειφόρου και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία πρέπει 
να συµβαδίζει µε την οικονοµική ανάπτυξη, 

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της ενίσχυσης της µεταξύ τους συνεργασίας, και την κοινή 
βούλησή τους να εδραιώσουν, να εµβαθύνουν και να διαφοροποιήσουν τις σχέσεις τους 
στους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος επί τη βάσει του σεβασµού της κυριαρχίας, της 
ισότητας, της µη διακριτικής µεταχείρισης, του κράτους δικαίου και της χρηστής 
διακυβέρνησης, του σεβασµού προς το φυσικό περιβάλλον και του αµοιβαίου οφέλους, 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών που καταβάλλει το Ιράκ για τη 
συνέχιση των πολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και της οικονοµικής 
ανασυγκρότησης, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φτωχών και 
µειονεκτούντων στρωµάτων του πληθυσµού, 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στον πολιτικό, αστικό, 
κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό τοµέα, και να καταπολεµηθούν οι διακρίσεις, 

Επιθυµώντας να δηµιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για ουσιαστική ανάπτυξη και 
διαφοροποίηση των συναλλαγών µεταξύ της Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ και για 
την προώθηση της εµπορικής και οικονοµικής συνεργασίας στους τοµείς της οικονοµίας, του 
εµπορίου, των επενδύσεων, της επιστήµης και τεχνολογίας και του πολιτισµού, 

Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του εµπορίου, των επενδύσεων και αρµονικών οικονοµικών 
σχέσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών βάσει των αρχών της οικονοµίας της αγοράς, 

Έχοντας υπόψη την ανάγκη δηµιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για τη βελτίωση του 
επιχειρησιακού και επενδυτικού περιβάλλοντος, 

Έχοντας επίγνωση της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες που επηρεάζουν τις εµπορικές 
δραστηριότητες και τις επενδύσεις, καθώς και οι συνθήκες σε τοµείς όπως η εγκατάσταση 
εταιρειών, η απασχόληση, η παροχή υπηρεσιών και η κυκλοφορία κεφαλαίων, 
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Λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα των συµβαλλοµένων µερών να ρυθµίζουν την παροχή 
υπηρεσιών εντός της επικράτειάς τους και να διασφαλίζουν την επίτευξη θεµιτών στόχων 
δηµόσιας πολιτικής, 

Λαµβάνοντας υπόψη τη δέσµευσή τους να ασκούν τις εµπορικές τους δραστηριότητες 
σύµφωνα µε τη συµφωνία του Μαρακές για τη σύσταση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, 
της 15ης Απριλίου 1994 (εφεξής καλούµενη «συµφωνία για τον ΠΟΕ»), και στο πλαίσιο 
αυτό το αµοιβαίο ενδιαφέρον τους για την προσχώρηση του Ιράκ στην εν λόγω συµφωνία, 

Αναγνωρίζοντας τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, 

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα, η νοµιµοποίηση 
παρανόµων εσόδων και το λαθρεµπόριο ναρκωτικών συνιστούν σοβαρές απειλές για τη 
διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και για την εκπλήρωση των στόχων της 
συνεργασίας τους, 

Επισηµαίνοντας τη σηµασία της προαγωγής και της ενίσχυσης της περιφερειακής 
συνεργασίας, 

Επιβεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του τίτλου V του τρίτου µέρους της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεσµεύουν το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως ξεχωριστά συµβαλλόµενα 
µέρη και όχι ως µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
κοινοποιήσει στο Ιράκ ότι οιοδήποτε των δύο κρατών έχει δεσµευθεί επ’ αυτών των 
ζητηµάτων ως µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη θέση του 
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αυτό ισχύει για τη ∆ανία, σύµφωνα 
µε το πρωτόκολλο για τη θέση της ∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα: 
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Άρθρο 1 

Σύναψη εταιρικής σχέσης 

1. Συνάπτεται εταιρική σχέση µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, 
και της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου. 

2. Οι στόχοι αυτής της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής: 

α. να εξασφαλίσει το κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των 
συµβαλλοµένων µερών που θα επιτρέψει την ανάπτυξη πολιτικών σχέσεων, 

β. να προωθήσει το εµπόριο, τις επενδύσεις και τις αρµονικές οικονοµικές 
σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και να ευνοήσει έτσι τη βιώσιµη 
οικονοµική τους ανάπτυξη, και 

γ. να θέσει τη βάση για τη νοµοθετική, την οικονοµική, την κοινωνική, τη 
χρηµατοδοτική και την πολιτιστική συνεργασία. 

Άρθρο 2 

Βάση 

Ο σεβασµός των δηµοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως ορίζονται 
στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και σε άλλες σχετικές διεθνείς 
πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και της αρχής του κράτους δικαίου, αποτελεί τη 
βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών και 
συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συµφωνίας. 
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ΤΙΤΛΟΣ I 

Πολιτικός διάλογος και συνεργασία στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας 

Άρθρο 3 

Πολιτικός διάλογος 

3. Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Ο 
διάλογος αυτός ενισχύει τις σχέσεις τους, συµβάλλει στην ανάπτυξη εταιρικής 
σχέσης και αυξάνει την αµοιβαία κατανόηση και την αλληλεγγύη. 

4. Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως δε την 
ειρήνη, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τον εθνικό διάλογο και 
τη συµφιλίωση, την δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη 
χρηστή διακυβέρνηση και την περιφερειακή σταθερότητα και ολοκλήρωση. 

5. Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται σε ετήσια βάση σε υπουργικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων. 

Άρθρο 4 

Καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

Tα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία της καταπολέµησης της τροµοκρατίας 
και, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το 
ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο για τους πρόσφυγες, και τις αντίστοιχες νοµοθεσίες και 
κανονισµούς τους, συµφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την καταστολή των 
τροµοκρατικών ενεργειών. Προς τούτο, ενεργούν ειδικότερα: 

– στο πλαίσιο της πλήρους εφαρµογής του ψηφίσµατος 1373 του Συµβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και άλλων σχετικών ψηφισµάτων των 
Ηνωµένων Εθνών, διεθνών συµβάσεων και πράξεων· 

– ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις τροµοκρατικές οµάδες και τα δίκτυα 
υποστήριξής τους, σύµφωνα µε το διεθνές και εθνικό δίκαιο· και 

– ανταλλάσσοντας απόψεις για τα µέσα και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται 
κατά της τροµοκρατίας, µεταξύ άλλων στους τεχνικούς τοµείς και στον τοµέα της 
κατάρτισης, και ανταλλάσσοντας εµπειρίες όσον αφορά την πρόληψη της 
τροµοκρατίας· 

Τα συµβαλλόµενα µέρη παραµένουν προσηλωµένα στον στόχο να επιτευχθεί το συντοµότερο 
δυνατό συµφωνία όσον αφορά τη γενική σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τη διεθνή 
τροµοκρατία. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ανησυχούν έντονα για την υποκίνηση τροµοκρατικών ενεργειών και 
υπογραµµίζουν τη δέσµευσή τους να λάβουν κάθε αναγκαίο και κατάλληλο µέτρο σύµφωνα 
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µε το διεθνές και το εθνικό δίκαιο, ώστε να περιορίσουν την απειλή που συνιστά αυτή η 
υποκίνηση. 

Άρθρο 5 

Αντιµετώπιση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής, 

Τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, καθώς και 
των φορέων τους, είτε πρόκειται για κρατικούς είτε για µη κρατικούς φορείς, αποτελεί µία 
από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Συνεπώς, τα 
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην καταπολέµηση 
της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των µέσων διανοµής τους, µεριµνώντας 
για την πλήρη τήρηση και εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν 
αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συµφωνιών για τον αφοπλισµό και τη µη 
διάδοση αυτών των όπλων, καθώς και άλλων διεθνών υποχρεώσεών τους στον συγκεκριµένο 
τοµέα. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο της συµφωνίας. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επιπλέον να συνεργάζονται και να συµβάλλουν στην 
καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων µαζικής καταστροφής και των µέσων παράδοσής 
τους: 

– λαµβάνοντας µέτρα για την υπογραφή και την επικύρωση όλων των συναφών 
διεθνών πράξεων ή, αναλόγως, για την προσχώρηση στις πράξεις αυτές, και 
εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρµογή τους· 

– θεσπίζοντας ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, 
το οποίο, αφενός, θα καλύπτει τόσο την εξαγωγή όσο και τη διαµετακόµιση 
αγαθών που συνδέονται µε τα όπλα µαζικής καταστροφής, περιλαµβανοµένου του 
ελέγχου της τελικής χρησιµοποίησης των τεχνολογιών διπλής χρήσης όσον αφορά 
τα όπλα µαζικής καταστροφής, και, αφετέρου, θα περιλαµβάνει αυστηρές 
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα 
συνοδεύει και θα εδραιώνει τα στοιχεία αυτά. 

Άρθρο 6 

Φορητά όπλα και ελαφρύς οπλισµός 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι η παράνοµη κατασκευή, µεταφορά και 
κυκλοφορία φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
πυροµαχικών τους, καθώς και η άµετρη συγκέντρωση, η κακή διαχείριση, τα 
ανεπαρκώς ασφαλισµένα οπλοστάσια και η ανεξέλεγκτη διάδοσή τους συνιστούν 
σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να τηρούν και να εφαρµόζουν πλήρως τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου φορητών 
όπλων και ελαφρού οπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών τους, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς συµφωνίες και τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου 
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Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει 
στο πλαίσιο άλλων διεθνών µέσων που εφαρµόζονται σε αυτόν τον τοµέα, όπως το 
πρόγραµµα δράσης των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέµηση και 
την εξάλειψη της παράνοµης διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού υπό 
όλες της τις πτυχές. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να συνεργάζονται και να µεριµνούν για τον 
συντονισµό, τη συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια των προσπαθειών τους για 
την αντιµετώπιση της παράνοµης εµπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των πυροµαχικών τους, σε παγκόσµιο, περιφερειακό, 
υποπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο και συµφωνούν να καθιερώσουν τακτικό 
πολιτικό διάλογο ο οποίος θα συνοδεύει και θα εδραιώνει αυτή τη δέσµευση. 

Άρθρο 7 

∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι τα σοβαρότερα εγκλήµατα που απασχολούν τη 
διεθνή κοινότητα στο σύνολό της δεν θα πρέπει να µένουν ατιµώρητα και ότι η δίωξή τους θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται µε µέτρα σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι το Ιράκ δεν αποτελεί ακόµη κράτος µέρος του 
Καταστατικού της Ρώµης για το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, αλλά ότι εξετάζει τη 
δυνατότητα να προσχωρήσει σε αυτό στο µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράκ θα προβεί στις 
δέουσες ενέργειες για να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώµης και στις συναφείς 
πράξεις, καθώς και για την κύρωση και την εφαρµογή αυτών. 

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργασθούν στο ζήτηµα αυτό, 
µεταξύ άλλων µέσω της ανταλλαγής πείρας σχετικά µε τη θέσπιση των νοµικών 
προσαρµογών που απαιτούνται από το σχετικό διεθνές δίκαιο. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Τµήµα Ι 

Εµπορευµατικές συναλλαγές 

Κεφάλαιο Ι – Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 8 

Πεδίο εφαρµογής και κάλυψη 

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος ισχύουν για τις εµπορικές συναλλαγές στον τοµέα των 
εµπορευµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

Άρθρο 9 

Τελωνειακοί δασµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, στους «τελωνειακούς δασµούς» περιλαµβάνονται 
δασµοί ή επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή 
εµπορευµάτων ή συνδέονται µε αυτές, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µορφών πρόσθετων 
τελών ή επιβαρύνσεων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή. Στους «τελωνειακούς 
δασµούς» δεν περιλαµβάνεται: 

α) επιβαρύνσεις ισοδύναµες µε εσωτερικό φόρο οι οποίες επιβάλλονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 11· 

β) δασµοί που επιβάλλονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο II του τµήµατος 1 του 
τίτλου II της παρούσας συµφωνίας· 

γ) κάθε δασµός που επιβάλλεται σύµφωνα µε τα άρθρα VI, XVI και XIX της 
Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 (εφεξής «GATT 1994»), 
µε τη συµφωνία του ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VI της Γενικής 
Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994, µε τη συµφωνία του ΠΟΕ για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα, µε τη συµφωνία του ΠΟΕ για τα 
µέτρα διασφάλισης, µε το άρθρο 5 της συµφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία ή 
µε το µνηµόνιο συµφωνίας του ΠΟΕ για τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
διέπουν την επίλυση διαφορών (εφεξής «ΜΣΕ∆»)· 

δ) κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση που επιβάλλεται σύµφωνα µε την εσωτερική 
νοµοθεσία συµβαλλόµενου µέρους και βάσει του άρθρου VIII της GATT 1994 
και των σηµειώσεων και συµπληρωµατικών διατάξεων αυτού. 
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Άρθρο 10 

Μεταχείριση ΜΕΚ 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν αµοιβαίως µεταχείριση του µάλλον ευνοούµενου 
κράτους σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 της GATT 1994 και µε τις 
σηµειώσεις και τις συµπληρωµατικές διατάξεις αυτού. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται για: 

ε) τα πλεονεκτήµατα που παρέχονται µε σκοπό την ίδρυση τελωνειακής ένωσης 
ή ζώνης ελεύθερων συναλλαγών σύµφωνα µε την GATT 1994 ή που 
απορρέουν από την ίδρυση τέτοιες τελωνειακής ένωσης ή ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών· 

στ) τα πλεονεκτήµατα που παρέχονται σε συγκεκριµένες χώρες σύµφωνα µε τη 
GATT 1994 και άλλες διεθνείς συµφωνίες υπέρ των αναπτυσσόµενων χωρών. 

Άρθρο 11 

Εθνική µεταχείριση 

Τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν αµοιβαίως εθνική µεταχείριση στα εµπορεύµατά τους 
σύµφωνα µε το άρθρο III της GATT 1994, συµπεριλαµβανοµένων των σηµειώσεων και των 
συµπληρωµατικών διατάξεων αυτού. Προς τον σκοπό αυτό, το άρθρο III της GATT 1994 και 
οι σηµειώσεις και συµπληρωµατικές διατάξεις αυτού ενσωµατώνονται στην παρούσα 
συµφωνία και καθίστανται µέρος της, τηρουµένων των αναλογιών. 

Άρθρο 12 

∆ασµολογική πολιτική 

1. Τα προϊόντα καταγωγής Ιράκ που εισάγονται στην Ένωση υπόκεινται στον δασµό 
ΜΕΚ της Ένωσης. Στα προϊόντα καταγωγής Ιράκ που εισάγονται στην Ένωση δεν 
εφαρµόζονται τελωνειακοί δασµοί που υπερβαίνουν εκείνους οι οποίοι 
εφαρµόζονται στις εισαγωγές από µέλη του ΠΟΕ σύµφωνα µε το άρθρο Ι της GATT 
1994. 

2. Τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης, κατά την εισαγωγή τους στο Ιράκ, δεν υπόκεινται 
σε τελωνειακούς δασµούς που υπερβαίνουν την ισχύουσα εισφορά ανασυγκρότησης 
(ΕΑ) ύψους 5% επί των εισαγόµενων εµπορευµάτων. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι, έως ότου το Ιράκ προσχωρήσει στον ΠΟΕ, 
µπορούν να τροποποιήσουν το ύψος των τελωνειακών δασµών επί των εισαγωγών 
κατόπιν αµοιβαίας διαβούλευσης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

4. Εάν, µετά την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας, το Ιράκ εφαρµόσει 
δασµολογικές µειώσεις erga omnes, και ιδίως µειώσεις που προκύπτουν από τις 
δασµολογικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οι µειωµένοι αυτοί δασµοί 
εφαρµόζονται στις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης και αντικαθιστούν τον βασικό 
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δασµό ή την εισφορά ανασυγκρότησης από την ηµεροµηνία εφαρµογής των εν λόγω 
µειώσεων. 

Άρθρο 13 

Εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της GATT 1994 

Τα ακόλουθα άρθρα της GATT 1994 ενσωµατώνονται στην παρούσα συµφωνία και 
καθίστανται µέρος της, τηρουµένων των αναλογιών: 

ζ) το άρθρο V, συµπεριλαµβανοµένων των σηµειώσεων και των 
συµπληρωµατικών διατάξεων αυτού, 

η) το άρθρο VII παράγραφοι 1, 2, 3, 4α, 4β, 4δ, 5, συµπεριλαµβανοµένων των 
σηµειώσεων και των συµπληρωµατικών διατάξεων αυτού και η συµφωνία του 
ΠΟΕ για την εφαρµογή του άρθρου VII της GATT 1994 
συµπεριλαµβανοµένων των σηµειώσεων και των συµπληρωµατικών διατάξεων 
αυτής, 

θ) το άρθρο VΙΙΙ, συµπεριλαµβανοµένων των σηµειώσεων και των 
συµπληρωµατικών διατάξεων αυτού, 

ι) το άρθρο IX,  

ια) το άρθρο X. 

Άρθρο 14 

Εναρµονισµένη Περιγραφή Εµπορευµάτων 

Η ταξινόµηση των εµπορευµάτων κατά τις συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 
καθορίζεται στην αντίστοιχη δασµολογική ονοµατολογία κάθε συµβαλλόµενου µέρους, 
ερµηνευόµενη σύµφωνα µε το Εναρµονισµένο Σύστηµα της ∆ιεθνούς Σύµβασης για το 
Εναρµονισµένο Σύστηµα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εµπορευµάτων, η οποία 
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 (εφεξής «το ΕΣ»). 

Άρθρο 15 

Προσωρινή εισαγωγή εµπορευµάτων 

Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς 
συµβάσεις σχετικά µε την προσωρινή εισδοχή εµπορευµάτων, και οι οποίες είναι δεσµευτικές 
για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, τα συµβαλλόµενα µέρη χορηγούν αµοιβαίως 
απαλλαγή από επιβαρύνσεις και εισαγωγικούς δασµούς προκειµένου περί προϊόντων που 
εισάγονται προσωρινά. Η διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 
εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη τους όρους υπό τους οποίους οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές τις συµβάσεις έγιναν δεκτές από τα εν λόγω συµβαλλόµενα µέρη. 
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Άρθρο 16 

Απαγόρευση ποσοτικών περιορισµών 

Η Ένωση και το Ιράκ, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, καταργούν και δεν 
επιβάλλουν ούτε διατηρούν στις µεταξύ τους συναλλαγές κανέναν περιορισµό στις εισαγωγές 
ή τις εξαγωγές ή άλλα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος σύµφωνα µε το άρθρο ΧΙ της 
GATT 1994 και µε τις σηµειώσεις και τις συµπληρωµατικές διατάξεις αυτού. Προς τον 
σκοπό αυτό, το άρθρο XI της GATT 1994 και οι σηµειώσεις και συµπληρωµατικές διατάξεις 
αυτού ενσωµατώνονται στην παρούσα συµφωνία και καθίστανται µέρος της, τηρουµένων 
των αναλογιών. 

Άρθρο 17 

Εξαγωγικοί δασµοί 

Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να διατηρήσει ή να θεσπίσει δασµούς, φόρους ή 
άλλα τέλη και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην εξαγωγή ή συνδέονται µε την εξαγωγή 
των εµπορευµάτων στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί 
να διατηρήσει ή να θεσπίσει εσωτερικούς φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις σε εµπορεύµατα 
που εξάγονται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, πέραν εκείνων που επιβάλλονται σε οµοειδή 
προϊόντα προοριζόµενα για εσωτερική πώληση.  

Κεφάλαιο ΙΙ – ∆ιορθωτικά µέτρα για την προστασία του εµπορίου 

Άρθρο 18 

Aντιντάµπινγκ 

1. H παρούσα συµφωνία ουδόλως εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να εγκρίνουν 
µέτρα αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο VI της GATT 
1994, συµπεριλαµβανοµένων των σηµειώσεων και των συµπληρωµατικών 
διατάξεων αυτού, µε τη συµφωνία για την εφαρµογή του άρθρου VI της Γενικής 
Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994 και µε τη συµφωνία του ΠΟΕ για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα. 

2. Το παρόν άρθρο δεν υπόκειται στις διατάξεις του τµήµατος VI του τίτλου II της 
παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 19 

Μέτρα διασφάλισης 

1. H παρούσα συµφωνία ουδόλως εµποδίζει τα συµβαλλόµενα µέρη να εγκρίνουν 
µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο XIX της GATT 1994 και µε τη συµφωνία του ΠΟΕ για 
τα µέτρα διασφάλισης. 

2. Το παρόν άρθρο δεν υπόκειται στις διατάξεις του τµήµατος VI του τίτλου II της 
παρούσας συµφωνίας. 
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Κεφάλαιο III – Εξαγωγές 

Άρθρο 20 

Γενικές εξαιρέσεις 

Οι διατάξεις του άρθρου XX της GATT 1994, συµπεριλαµβανοµένων των σηµειώσεων και 
των συµπληρωµατικών διατάξεων αυτού, και του άρθρου XXI της GATT 1994, οι οποίες 
ενσωµατώνονται στην παρούσα συµφωνία και καθίστανται µέρος της, εφαρµόζονται µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών, τηρουµένων των αναλογιών. 

Κεφάλαιο IV – Μη δασµολογικά θέµατα  

Άρθρο 21 

Βιοµηχανικά πρότυπα και αξιολόγηση της συµµόρφωσης, τεχνικοί κανονισµοί 

1. Σχέσεις µε τη συµφωνία ΤΕΕ του ΠΟΕ 

Οι διατάξεις της συµφωνίας του ΠΟΕ σχετικά µε τα τεχνικά εµπόδια στο εµπόριο (εφεξής 
καλούµενης «η συµφωνία ΤΕΕ του ΠΟΕ»), οι οποίες ενσωµατώνονται στην παρούσα 
συµφωνία και καθίστανται µέρος της, εφαρµόζονται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 
τηρουµένων των αναλογιών 

2. Πεδίο εφαρµογής και κάλυψη 

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται στην κατάρτιση, την έγκριση και την 
εφαρµογή τεχνικών κανονισµών, προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 
όπως ορίζονται στη συµφωνία ΤΕΕ. 

3. Στόχοι 

Οι στόχοι της συνεργασίας στους τοµείς των τεχνικών κανονισµών, προτύπων και 
διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών είναι οι 
ακόλουθοι: 

α) η αποφυγή ή η µείωση των τεχνικών φραγµών στο εµπόριο, ώστε να 
διευκολυνθεί το εµπόριο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών· 

β) η ενίσχυση της αµοιβαίας πρόσβασης των προϊόντων στις αγορές τους µέσω 
βελτιώσεων όσον αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων· 

γ) η ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διεθνών τεχνικών κανονισµών, των 
προτύπων και των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων ειδικών τοµεακών µέτρων, και η χρήση των διεθνών 
βέλτιστων πρακτικών για την κατάρτισή τους· 

δ) η µέριµνα ώστε η κατάρτιση, η έγκριση και η εφαρµογή τεχνικών κανονισµών 
να είναι διαφανείς και να µη δηµιουργούν περιττά εµπόδια στο εµπόριο µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας ΤΕΕ· 
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ε) η ανάπτυξη των υποδοµών για την τεχνική ρύθµιση, την τυποποίηση, τη 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης, τη διαπίστευση, τη µετρολογία και την 
επιτήρηση της αγοράς στο Ιράκ·  

στ) η ανάπτυξη λειτουργικών δεσµών µεταξύ της τυποποίησης, της αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης και των ρυθµιστικών οργάνων του Ιράκ και της Ένωσης· 

ζ) η προώθηση της αποτελεσµατικής συµµετοχής των ιρακινών οργάνων στους 
διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης και στην επιτροπή ΤΕΕ. 

4. Τεχνικοί κανονισµοί, πρότυπα και διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 

4.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη εξασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί κανονισµοί, τα πρότυπα 
και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεν καταρτίζονται, 
εκδίδονται ή εφαρµόζονται µε σκοπό, ή µε αποτέλεσµα, τη δηµιουργία 
περιττών εµποδίων στο µεταξύ τους εµπόριο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
της συµφωνίας ΤΕΕ. 

4.2 Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν, στο µέτρο του δυνατού, να εναρµονίζουν 
τα πρότυπα, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και τους τεχνικούς 
κανονισµούς τους. 

5. ∆ιαφάνεια και κοινοποίηση 

5.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη υπέχουν υποχρεώσεις σχετικά µε την ανταλλαγή 
πληροφοριών για τους τεχνικούς κανονισµούς, τα πρότυπα και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπονται από τη συµφωνία ΤΕΕ. 

5.2 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες περί 
ζητηµάτων που είναι δυνατό να έχουν σηµασία για τις εµπορικές σχέσεις τους, 
συµπεριλαµβανοµένων των ταχειών προειδοποιήσεων και των επιστηµονικών 
γνωµοδοτήσεων και εκδηλώσεων, µέσω των σηµείων επαφής. 

5.3 Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συνεργάζονται όσον αφορά τη 
δηµιουργία και τη λειτουργία των σηµείων επαφής, καθώς και για την 
κατάρτιση και τήρηση κοινών βάσεων δεδοµένων. 

Κεφάλαιο V – Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα: 

Άρθρο 22 

Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται στον τοµέα των υγειονοµικών και 
φυτοϋγειονοµικών µέτρων µε σκοπό να διευκολύνουν το εµπόριο προστατεύοντας 
συγχρόνως τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Οι 
διατάξεις της συµφωνίας του ΠΟΕ σχετικά µε τα τεχνικά εµπόδια στις εµπορικές 
συναλλαγές (εφεξής «η συµφωνία ΤΕΕΣ του ΠΟΕ»), οι οποίες ενσωµατώνονται 
στην παρούσα συµφωνία και καθίστανται µέρος της, εφαρµόζονται µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, τηρουµένων των αναλογιών. 
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2. Εφόσον τους ζητηθεί, τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να εντοπίζουν και να 
εξετάζουν προβλήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή ειδικών µέτρων ΥΦΠ, µε 
σκοπό την εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτών λύσεων. 

Τµήµα II 

Συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών και εγκατάσταση 

Άρθρο 23 

Κάλυψη 

1. Το παρόν τµήµα ορίζει τις αναγκαίες διευθετήσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών όσον αφορά τη σταδιακή ελευθέρωση των συναλλαγών στον τοµέα των 
υπηρεσιών και της εγκατάστασης. 

2. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στα µέτρα που αφορούν τις συναλλαγές στον τοµέα 
των υπηρεσιών και την εγκατάσταση2 σε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες, µε 
τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

α) µεταλλεία, παραγωγή και επεξεργασία πυρηνικών υλικών· 

β) παραγωγή ή εµπόριο όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού υλικού· 

γ) οπτικοακουστικές υπηρεσίες και πολιτιστικές υπηρεσίες· 

δ) εκπαιδευτικές υπηρεσίες· 

ε) υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες· 

στ) εθνικές θαλάσσιες ενδοµεταφορές· 

ζ) υπηρεσίες εναέριων µεταφορών και υπηρεσίες βοηθητικές των εναέριων 
µεταφορών, εκτός από: 

i) υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, κατά τις οποίες ένα 
αεροσκάφος αποσύρεται από τη γραµµή· 

ii) πώληση και εµπορική προώθηση υπηρεσιών αεροµεταφορών· 

iii) υπηρεσίες σχετικές µε το ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων (ΗΣΚ)· 

(iv) υπηρεσίες εδάφους·  

(v) υπηρεσίες ενοικίασης αεροσκαφών µε πλήρωµα· 

(vi) υπηρεσίες λειτουργίας αερολιµένων· και 

                                                 
2 Η προστασία των επενδύσεων, εκτός από τη µεταχείριση που απορρέει από το άρθρο 25, 

συµπεριλαµβανοµένης της επίλυσης διαφορών µεταξύ επενδυτών και κράτους, δεν καλύπτεται από το 
παρόν τµήµα.  
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η) υπηρεσίες διαστηµικών µεταφορών. 

3. Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι επιβάλλει 
υποχρεώσεις στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν εφαρµόζονται στις επιδοτήσεις που 
χορηγούνται από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τµήµατος, κάθε συµβαλλόµενο µέρος 
διατηρεί το δικαίωµα ρύθµισης και θέσπισης νέων κανονιστικών ρυθµίσεων για την 
εκπλήρωση θεµιτών πολιτικών στόχων. 

Άρθρο 24 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος: 

α) ως «συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών» νοείται η παροχή υπηρεσιών µε 
έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

(1) από το έδαφος ενός συµβαλλόµενου µέρους στο έδαφος του άλλου 
συµβαλλόµενου µέρους· 

(2) στο έδαφος συµβαλλόµενου µέρους για τους χρήστες υπηρεσιών του 
άλλου συµβαλλόµενου µέρους· 

(3) από φορέα παροχής υπηρεσιών συµβαλλόµενου µέρους, µέσω 
εγκατάστασης στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου µέρους· 

(4) από φορέα παροχής υπηρεσιών συµβαλλόµενου µέρους, µέσω της 
παρουσίας φυσικών προσώπων στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου 
µέρους. 

β) ως «µέτρο» νοείται κάθε µέτρο που λαµβάνεται από συµβαλλόµενο µέρος υπό 
µορφή νόµου, κανονισµού, κανόνα, διαδικασίας, απόφασης, διοικητικής 
πράξης ή υπό οιαδήποτε άλλη µορφή· 

γ) ως «µέτρα που λαµβάνονται ή διατηρούνται από συµβαλλόµενο µέρος» 
νοούνται τα µέτρα που λαµβάνονται από: 

i) κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές· και 

ii) µη κυβερνητικούς φορείς κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που 
µεταβιβάζονται από κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και 
αρχές· 

δ) ο όρος «υπηρεσίες» περιλαµβάνει το σύνολο των υπηρεσιών σε όλους τους 
τοµείς, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής 
εξουσίας· 
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ε) ως «εµπορική παρουσία» νοείται κάθε είδος επιχειρηµατικής ή 
επαγγελµατικής δραστηριότητας µέσω: 

i) της σύστασης, αγοράς ή διατήρησης νοµικού προσώπου3, ή 

ii) της δηµιουργίας ή διατήρησης υποκαταστήµατος ή γραφείου 
αντιπροσωπείας εντός του εδάφους συµβαλλόµενου µέρους µε σκοπό 
την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας· 

στ) ως «επενδυτής» συµβαλλόµενου µέρους νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που επιχειρεί να ασκήσει ή ασκεί οικονοµική δραστηριότητα µέσω 
της σύστασης επιχείρησης·  

ζ) ως «υπηρεσία που παρέχεται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας» νοείται 
κάθε υπηρεσία που δεν παρέχεται ούτε σε εµπορική βάση ούτε ανταγωνιστικά 
σε σχέση µε έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών· 

η) ως «πάροχος υπηρεσιών» συµβαλλόµενου µέρους νοείται κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο συµβαλλόµενου µέρους που επιθυµεί να παράσχει ή που 
παρέχει υπηρεσία· 

θ) ως «φυσικό πρόσωπο της Ένωσης» νοείται υπήκοος κράτους µέλους της 
Ένωσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του και ως «φυσικό πρόσωπο του Ιράκ» 
νοείται υπήκοος της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του·  

ι) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε νοµική οντότητα που έχει δεόντως 
συσταθεί ή οργανωθεί βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, κερδοσκοπικού ή µη 
χαρακτήρα, η οποία ανήκει στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών, των οικονοµικών συνασπισµών 
µεγάλων επιχειρήσεων, των προσωπικών εταιρειών, των κοινών επιχειρήσεων, 
των ατοµικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων· 

ια) ως «νοµικό πρόσωπο της Ένωσης» ή «νοµικό πρόσωπο της ∆ηµοκρατίας του 
Ιράκ» νοείται νοµικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει της νοµοθεσίας 
κράτους µέλους της Ένωσης ή της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αντιστοίχως, και το 
οποίο διατηρεί την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή του στο έδαφος στην οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αντιστοίχως· 

Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο διατηρεί µόνο την καταστατική του έδρα, την κεντρική 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος στην οποία εφαρµόζεται η συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αντιστοίχως, δεν θεωρείται νοµικό πρόσωπο της Ένωσης 
ή της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αντιστοίχως, εκτός εάν οι δραστηριότητές του διατηρούν 
συνεχείς και πραγµατικούς δεσµούς µε την οικονοµία της Ένωσης ή της ∆ηµοκρατίας του 
Ιράκ, αντιστοίχως· 

                                                 
3 Οι όροι «σύσταση» και «αγορά» νοµικού προσώπου θεωρείται ότι περιλαµβάνουν την κεφαλαιουχική συµµετοχή 

σε νοµικό πρόσωπο µε σκοπό τη σύναψη ή τη διατήρηση διαρκών οικονοµικών δεσµών. 
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Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, οι ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύονται 
εκτός της Ένωσης ή της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ και ελέγχονται από υπηκόους κράτους µέλους 
της Ένωσης ή της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, αντιστοίχως, είναι επίσης δικαιούχοι των 
διατάξεων της παρούσας συµφωνίας, εάν τα σκάφη τους έχουν νηολογηθεί σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη νοµοθεσία τους, στο οικείο κράτος µέλος της Ένωσης ή στη ∆ηµοκρατία του Ιράκ 
και φέρουν σηµαία κράτους µέλους της Ένωσης ή της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ· 

ιβ) ο όρος «οικονοµική δραστηριότητα» δεν περιλαµβάνει δραστηριότητες που 
ασκούνται κατά την άσκηση κυβερνητικής εξουσίας, δηλαδή δραστηριότητες 
που δεν ασκούνται ούτε σε εµπορική βάση ούτε σε πλαίσιο ανταγωνισµού µε 
έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς·  

ιγ) ως «θυγατρική εταιρεία» νοείται νοµικό πρόσωπο επί του οποίου ασκείται 
ουσιαστικός έλεγχος από άλλο νοµικό πρόσωπο4· 

ιδ) ως «υποκατάστηµα» νοµικού προσώπου νοείται τόπος επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας χωρίς ίδια νοµική προσωπικότητα, µε χαρακτήρα µονιµότητας, 
όπως η επέκταση µητρικής εταιρείας, που διαθέτει το διευθυντικό προσωπικό 
και τον υλικό εξοπλισµό που απαιτούνται για τη διαπραγµάτευση 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, 
εάν χρειαστεί, υφίσταται νοµικός δεσµός µε τη µητρική εταιρεία, της οποίας η 
έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό, δεν είναι υποχρεωµένοι να διαπραγµατεύονται 
απευθείας µε τη µητρική αυτή εταιρεία, αλλά µπορούν να συναλλάσσονται 
στον τόπο επιχειρηµατικής δραστηριότητας που συνιστά την επέκταση. 

Άρθρο 25 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, η Ένωση επεκτείνει στις 
υπηρεσίες ή στους παρόχους υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ τη µεταχείριση 
που προέρχεται από τον πίνακα συγκεκριµένων υποχρεώσεων της Ένωσης και των 
κρατών µελών της για την εθνική µεταχείριση και την πρόσβαση στην αγορά 
δυνάµει της Γενικής Συµφωνίας Εµπορίου των Υπηρεσιών (εφεξής «GATT»)5. 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, και µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 3, η ∆ηµοκρατία του Ιράκ παρέχει στις υπηρεσίες, τους 
παρόχους υπηρεσιών, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της Ένωσης, τόσο στον 
τοµέα των υπηρεσιών όσο και εκτός αυτού, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από 
εκείνη που παρέχεται στις οµοειδείς υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις 
και επενδυτές 6  της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ ή σε οµοειδείς υπηρεσίες, παρόχους 

                                                 
4 Νοµικό πρόσωπο ελέγχεται από άλλο νοµικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την εξουσία να διορίζει την 

πλειοψηφία των διευθυντών του ή αλλιώς να κατευθύνει νοµικά τις ενέργειές του. 
5 Η µεταχείριση που απορρέει από δεσµεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Ένωση σχετικά µε την παροχή 

υπηρεσιών από παρόχους συµβατικών υπηρεσιών και ανεξάρτητους επαγγελµατίες, εξαιρείται από την 
παρούσα διάταξη. Η µεταχείριση που απορρέει από συµφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η Ένωση ή τα 
κράτη µέλη της και οι οποίες προβλέπουν την αµοιβαία αναγνώριση σύµφωνα µε το άρθρο VII της 
ΓΣ∆Ε, εξαιρείται επίσης από την παρούσα διάταξη. 

6 Η ∆ηµοκρατία του Ιράκ µπορεί να εκπληρώσει την απαίτηση της παρούσας παραγράφου παρέχοντας 
στις υπηρεσίες, τους παρόχους υπηρεσιών, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της Ένωσης, είτε τυπικά 
όµοια µεταχείριση είτε τυπικά διαφορετική µεταχείριση από αυτή που παρέχει στις οικείες οµοειδείς 
υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές. Η τυπικά όµοια ή τυπικά διαφορετική 
µεταχείριση θεωρείται λιγότερο ευνοϊκή εάν τροποποιεί τους όρους ανταγωνισµού υπέρ των υπηρεσιών 
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υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές τρίτης χώρας, ανάλογα µε το ποια είναι 
ευνοϊκότερη.  

3. Η ∆ηµοκρατία του Ιράκ µπορεί να τροποποιήσει τη µεταχείριση που παρέχει σε 
υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές της Ένωσης 
υποβάλλοντάς την σε όρους και περιορισµούς οι οποίοι την καθιστούν λιγότερο 
ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις δικές της οµοειδείς υπηρεσίες, παρόχους 
υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές. Η τροποποίηση αυτή οφείλει να πληροί τους 
ακόλουθους όρους: 

α) Η µεταχείριση που παρέχεται σε υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις 
και επενδυτές της Ένωσης παραµένει όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που 
παρέχεται από τη ∆ηµοκρατία του Ιράκ σε οµοειδείς υπηρεσίες, παρόχους 
υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές τρίτης χώρας. 

β) Η ∆ηµοκρατία του Ιράκ κοινοποιεί τη σχετική πρόθεσή της στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή7 τέσσερις µήνες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία εφαρµογής 
των όρων αυτών. Κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
∆ηµοκρατία του Ιράκ παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για τους λόγους που 
δικαιολογούν την προτιθέµενη επιβολή όρων και περιορισµών. Οι εν λόγω 
όροι και περιορισµοί θεωρούνται δεκτοί από την Ένωση εάν εντός οκτώ 
εβδοµάδων δεν σταλεί κοινοποίηση στη ∆ηµοκρατία του Ιράκ. 

γ) Κατόπιν αιτήµατος οιουδήποτε συµβαλλόµενου µέρους, οι προτεινόµενοι όροι 
και περιορισµοί υποβάλλονται στην επιτροπή συνεργασίας προς εξέταση και 
έγκριση. 

4. Με την επιφύλαξη των οφελών που προκύπτουν από τη µεταχείριση που παρέχεται 
σε υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές της Ένωσης δυνάµει 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µετά την προσχώρησή της στον ΠΟΕ, η 
∆ηµοκρατία του Ιράκ επεκτείνει στις υπηρεσίες ή στους παρόχους υπηρεσιών της 
Ένωσης τη µεταχείριση που απορρέει από τον πίνακα ειδικών υποχρεώσεων που 
έχει αναλάβει η ∆ηµοκρατία του Ιράκ βάσει της GATT. 

Άρθρο 26 

1. Η µεταχείριση του µάλλον ευνοουµένου κράτους που παρέχεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν 
ή θα παράσχουν στο µέλλον τα συµβαλλόµενα µέρη βάσει συµφωνιών για την 
αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών συµφωνιών. 

2. Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εµποδίζει τα 
συµβαλλόµενα µέρη να θεσπίσουν ή να εφαρµόσουν µέτρα που σκοπό έχουν να 
αποτρέψουν τη φοροαποφυγή µε βάση τις φορολογικές διατάξεις των συµφωνιών 
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και άλλων φορολογικών συµφωνιών ή την 
εθνική φορολογική νοµοθεσία. 

                                                                                                                                                         
ή παρόχων υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ σε σύγκριση µε οµοειδείς υπηρεσίες, παρόχους 
υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές της Ένωσης. 

7 Για περισσότερη ασφάλεια, η κοινοποίηση πρέπει να απευθύνεται στον γενικό διευθυντή της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Εµπορίου ή στο διάδοχο σχήµα της. 
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3. Καµία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι απαγορεύει στα 
κράτη µέλη ή στο Ιράκ να διακρίνουν, κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων 
της φορολογικής νοµοθεσίας τους, µεταξύ φορολογουµένων µη ευρισκοµένων σε 
πανοµοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους. 

Άρθρο 27 

Άλλες συµφωνίες 

Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν περιορίζει το δικαίωµα των επενδυτών των 
συµβαλλοµένων µερών να επωφελούνται από οιαδήποτε ευνοϊκότερη µεταχείριση 
προβλέπεται σε οιαδήποτε υφιστάµενη ή µελλοντική διεθνή συµφωνία σχετικά µε τις 
επενδύσεις, στην οποία είναι συµβαλλόµενα µέρη κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το Ιράκ. 

Άρθρο 28 

∆ιαφάνεια 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ανταποκρίνεται αµέσως σε όλα τα αιτήµατα που υποβάλλονται 
από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα 
γενικής εφαρµογής ή τις διεθνείς συµφωνίες που αφορούν ή επηρεάζουν την παρούσα 
συµφωνία. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δηµιουργεί επίσης ένα ή περισσότερα κέντρα 
πληροφόρησης για να παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, συγκεκριµένες πληροφορίες σε 
επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών του άλλου συµβαλλόµενου µέρους σχετικά µε όλα αυτά 
τα ζητήµατα. Τα εν λόγω κέντρα πληροφόρησης απαριθµούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Τα 
κέντρα πληροφόρησης δεν είναι αναγκαίο να αποτελούν θεµατοφύλακες νόµων και 
κανονισµών. 

Άρθρο 29 

Εξαιρέσεις 

1. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος υπόκεινται στις εξαιρέσεις του παρόντος 
άρθρου. Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα δεν εφαρµόζονται κατά τρόπον 
ώστε να συνιστούν µέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής µεταχείρισης 
µεταξύ χωρών στις οποίες επικρατούν παρόµοιες συνθήκες, ή συγκεκαλυµµένο 
περιορισµό των συναλλαγών στον τοµέα των υπηρεσιών, καµία από τις διατάξεις 
του παρόντος τµήµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εµποδίζει τα µέρη να λαµβάνουν 
ή να επιβάλλουν µέτρα: 

α) τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας ή της 
δηµόσιας ηθικής ή τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης· 

β) τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών· 

γ) τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς νόµους 
και κανονισµούς που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αναφέρονται: 
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i) στην πρόληψη δόλιων και απατηλών πρακτικών ή στην αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων της πληµµελούς εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών· 

ii) στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των προσώπων, όσον αφορά την 
επεξεργασία και τη διάδοση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και 
στην προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα ατοµικών στοιχείων και 
λογαριασµών· 

iii) στην ασφάλεια· 

δ) τα οποία δεν συνάδουν µε τους στόχους του άρθρου 25, υπό τον όρο ότι η 
διαφορά στη µεταχείριση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δίκαιας ή 
αποτελεσµατικής επιβολής ή συλλογής άµεσων φόρων, όσον αφορά τις 
υπηρεσίες ή τους φορείς παροχής υπηρεσιών του άλλου συµβαλλόµενου 
µέρους·  

ε) τα οποία δεν συνάδουν µε τους στόχους του άρθρου 25, υπό τον όρο ότι η 
διαφορά στη µεταχείριση αποσκοπεί στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της 
φοροδιαφυγής, κατ’ εφαρµογήν των φορολογικών διατάξεων που περιέχονται 
σε συµφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή σε άλλες 
φορολογικές ρυθµίσεις ή στην εθνική φορολογική νοµοθεσία. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν εφαρµόζονται στα αντίστοιχα συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης των συµβαλλοµένων µερών ή στις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στο έδαφος καθενός από τα συµβαλλόµενα µέρη και οι οποίες 
συνδέονται, έστω και παρεµπιπτόντως, µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν εφαρµόζονται σε µέτρα που αφορούν φυσικά 
πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας συµβαλλόµενου µέρους, 
ούτε σε µέτρα που αφορούν θέµατα σχετικά µε την υπηκοότητα, τη διαµονή ή την 
απασχόληση σε µόνιµη βάση. 

5. Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν απαγορεύει σε συµβαλλόµενο µέρος να 
εφαρµόζει µέτρα για τη ρύθµιση της εισόδου ή της προσωρινής διαµονής φυσικών 
προσώπων στο έδαφός του, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που είναι αναγκαία 
για την προστασία της ακεραιότητας φυσικών προσώπων και την εξασφάλιση της 
οµαλής κυκλοφορίας αυτών διαµέσου των συνόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 
λόγω µέτρα δεν εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε να εξουδετερώνουν ή να 
περιορίζουν τα οφέλη που απορρέουν για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δυνάµει του 
άρθρου 258. 

6. Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που 
ασκούνται από κεντρική τράπεζα ή νοµισµατική αρχή ή οποιοδήποτε οργανισµό του 
δηµοσίου τοµέα κατά την εφαρµογή νοµισµατικών ή συναλλαγµατικών πολιτικών. 

7. Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εµποδίζει 
συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων του, να ασκεί ή 
να παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα στο έδαφός του δραστηριότητες ή υπηρεσίες για 

                                                 
8 Το γεγονός και µόνον ότι απαιτείται θεώρηση δεν θεωρείται ότι εξουδετερώνει ή περιορίζει τα εν λόγω 

οφέλη. 
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λογαριασµό ή µε την εγγύηση ή τη χρήση χρηµατοδοτικών πόρων του 
συµβαλλόµενου µέρους ή των δηµοσίων οργανισµών του. 

8. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν θίγουν την εφαρµογή από συµβαλλόµενο 
µέρος των αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη της καταστρατήγησης των µέτρων 
σχετικά µε την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά του, µέσω των διατάξεων της 
παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 30 

Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας 

1. Καµία διάταξη της παρούσας συµφωνίας δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι: 

α) απαιτεί από συµβαλλόµενο µέρος να παρέχει πληροφορίες των οποίων τη 
δηµοσιοποίηση θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντα ασφάλειάς 
του· ή 

β) εµποδίζει συµβαλλόµενο µέρος να προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες κρίνει 
αναγκαίες για την προάσπιση των ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειάς του, και 
οι οποίες: 

i) αφορούν οικονοµικές δραστηριότητες που ασκούνται αµέσως ή εµµέσως 
µε στόχο τον εφοδιασµό στρατιωτικών εγκαταστάσεων· 

ii) αφορούν σχάσιµα ή συντήξιµα υλικά ή τα υλικά από τα οποία 
παράγονται· 

iii) αφορούν την παραγωγή ή εµπορία όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού 
υλικού και το εµπόριο άλλων εµπορευµάτων και υλικών· 

(iv) αφορούν δηµόσιες συµβάσεις απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια ή 
την εθνική άµυνα· 

(v) λαµβάνονται σε καιρό πολέµου ή άλλης έκτακτης κατάστασης στις 
διεθνείς σχέσεις· ή 

γ) εµποδίζει συµβαλλόµενο µέρος να λαµβάνει µέτρα για να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που υπέχει για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας 
βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

Άρθρο 31 

Σταδιακή ελευθέρωση του εµπορίου υπηρεσιών και της εγκατάστασης 

Εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης που θα 
προκύψει από την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ στον ΠΟΕ, το Συµβούλιο 
Συνεργασίας δύναται να απευθύνει συστάσεις στα συµβαλλόµενα µέρη να επεκτείνουν 
σταδιακά το εµπόριο υπηρεσιών και την εγκατάσταση µεταξύ τους και να εξασφαλίζουν 
πλήρη συνοχή µε τις διατάξεις της GATS, ιδίως δε µε το άρθρο V. Εφόσον γίνουν δεκτές, οι 
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συστάσεις αυτές θα µπορούσαν να τεθούν σε ισχύ µέσω συµφωνιών µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών. 

Τµήµα III  

∆ιατάξεις που αφορούν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις 

Άρθρο 32 

Ενθάρρυνση των επενδύσεων 

Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την αύξηση των αµοιβαίως επωφελών επενδύσεων 
δηµιουργώντας ευνοϊκότερο κλίµα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

Άρθρο 33 

Σηµεία επαφής και ανταλλαγή πληροφοριών 

Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών επί παντός εµπορικού 
θέµατος που καλύπτει το παρόν µέρος της συµφωνίας, κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει 
σηµείο επαφής. Μετά από αίτηση οιουδήποτε συµβαλλόµενου µέρους, το σηµείο επαφής του 
άλλου µέρους υποδεικνύει την υπηρεσία ή τον υπάλληλο που είναι αρµόδιος για το θέµα και 
παρέχει την απαιτούµενη στήριξη για να διευκολύνει την επικοινωνία µε το συµβαλλόµενο 
µέρος που υποβάλλει σχετικό αίτηµα. 

Τµήµα IV  

Τρέχουσες πληρωµές και κεφάλαια 

Άρθρο 34 

Στόχος και πεδίο εφαρµογής 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν την ελευθέρωση των τρεχουσών πληρωµών και 
κινήσεων κεφαλαίων µεταξύ τους, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

2. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται σε όλες τις τρέχουσες πληρωµές και τις κινήσεις 
κεφαλαίων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

Άρθρο 35 

Λογαριασµοί όψεως 

Τα συµβαλλόµενα µέρη επιτρέπουν όλες τις πληρωµές και µεταβιβάσεις στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σε ελεύθερα µετατρέψιµο 
νόµισµα και σύµφωνα µε το Καταστατικό για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 
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Άρθρο 36 

Λογαριασµός κεφαλαίων 

Από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη επιτρέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άµεσες επενδύσεις οι οποίες 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις οι 
οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, καθώς και 
την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισµό των σχετικών κεφαλαίων και οιωνδήποτε κερδών 
απορρέουν από αυτά. 

Άρθρο 37 

Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill) 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν εισάγουν νέους περιορισµούς στις τρέχουσες πληρωµές και στην 
κυκλοφορία κεφαλαίων µεταξύ τον κατοίκων τους και δεν καθιστούν πιο περιορίστηκε στις 
υφιστάµενες ρυθµίσεις. 

Άρθρο 38 

Μέτρα διασφάλισης 

1. Όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κυκλοφορία κεφαλαίων µεταξύ της Ένωσης και 
του Ιράκ προκαλεί, ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες κατά την 
εφαρµογή της συναλλαγµατικής ή νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης ή του Ιράκ, η 
Ένωση και το Ιράκ, αντιστοίχως, µπορούν να λαµβάνουν µέτρα διασφάλισης για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες εάν τα µέτρα αυτά είναι 
απολύτως αναγκαία. 

2. Το συµβαλλόµενο µέρος που θεσπίζει τα µέτρα διασφάλισης υποβάλλει το 
συντοµότερο δυνατό στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος χρονοδιάγραµµα για την 
κατάργησή τους. 

Άρθρο 39 

Τελικές διατάξεις 

1. Καµία από τις διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν περιορίζει το δικαίωµα των 
οικονοµικών φορέων των συµβαλλοµένων µερών να επωφελούνται από ευνοϊκή 
µεταχείριση που µπορεί να προβλέπεται σε οιαδήποτε υφιστάµενη διµερή ή 
πολυµερή συµφωνία στην οποία συµµετέχουν συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας 
συµφωνίας. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε αµοιβαίες διαβουλεύσεις για να 
διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων µεταξύ τους ώστε να προωθήσουν τους 
στόχους της παρούσας συµφωνίας. 

Τµήµα V  
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Συναφή µε το εµπόριο θέµατα 

Κεφάλαιο Ι – Κρατικές εµπορικές επιχειρήσεις  

Άρθρο 40 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του 
άρθρου XVII της GATT 1994, τις σηµειώσεις και τις συµπληρωµατικές διατάξεις 
αυτού και µε το µνηµόνιο συµφωνίας του ΠΟΕ για την ερµηνεία του άρθρου XVII 
της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994, που ενσωµατώνονται στην 
παρούσα συµφωνία και καθίστανται µέρος της, τηρουµένων των αναλογιών. 

2. Όταν συµβαλλόµενο µέρος ζητά πληροφορίες από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για 
µεµονωµένες περιπτώσεις που αφορούν κρατικές εµπορικές επιχειρήσεις, τον τρόπο 
λειτουργίας τους και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στις διµερείς 
εµπορικές συναλλαγές, το συµβαλλόµενο µέρος από το οποίο ζητούνται οι 
πληροφορίες εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή διαφάνεια µε την επιφύλαξη του 
άρθρου XVII παράγραφος 4 στοιχείο δ) της GATT 1994 για τις εµπιστευτικές 
πληροφορίες. 

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µεριµνά ώστε κάθε κρατική εµπορική επιχείρηση που 
προµηθεύει αγαθά ή υπηρεσίες να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που υπέχει το 
εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος δυνάµει της παρούσας συµφωνίας. 

Κεφάλαιο ΙΙ – ∆ηµόσιες συµβάσεις 

Άρθρο 41 

Εισαγωγή 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τη συµβολή των διαφανών, ανταγωνιστικών 
και ανοικτών διαδικασιών διαγωνισµού στη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και 
θέτουν ως στόχο το αποτελεσµατικό, αµοιβαίο και σταδιακό άνοιγµα των 
αντίστοιχων αγορών δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου: 

α) ως «εµπορικά αγαθά ή υπηρεσίες» νοείται ο τύπος αγαθών ή υπηρεσιών που 
γενικά πωλούνται ή προτείνονται προς πώληση στην εµπορική αγορά σε, και 
συνήθως αγοράζονται από, µη δηµόσιους φορείς-αγοραστές για µη δηµόσιους 
σκοπούς· 

β) ως «κατασκευαστική υπηρεσία» νοείται υπηρεσία που αποβλέπει στην 
εκτέλεση, ανεξαρτήτως µέσου, έργων πολιτικού µηχανικού ή ανέγερση κατά 
την έννοια του τµήµατος 51 της Κεντρικής Ταξινόµησης Προϊόντων (εφεξής 
«CPC»)· 

γ) ως «ηµέρες» νοούνται οι ηµερολογιακές ηµέρες· 

δ) ως «ηλεκτρονικός πλειστηριασµός» νοείται επαναληπτική διαδικασία που 
περιλαµβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων τα οποία επιτρέπουν στους 
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παρόχους να παρουσιάζουν είτε νέες τιµές είτε νέες αξίες ποσοτικοποιήσιµων, 
µη συνδεόµενων µε τις τιµές, στοιχείων µιας προσφοράς σχετικά µε τα 
κριτήρια αξιολόγησης, ή αµφότερες, επιτρέποντας την ταξινόµηση ή την 
αναταξινόµηση των προσφορών· 

ε) ως «γραπτώς ή εγγράφως» νοείται κάθε έκφραση που αποτελείται από λέξεις ή 
αριθµούς που είναι δυνατό να αναγνωσθούν, να αναπαραχθούν και εν συνεχεία 
να κοινοποιηθούν. Μπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται 
και αποθηκεύονται ηλεκτρονικώς· 

στ) ως «διαγωνισµός µε διαδικασίες µε διαπραγµάτευση» νοείται µέθοδος 
σύναψης σύµβασης στο πλαίσιο της οποίας ο αναθέτων φορέας απευθύνεται 
σε πάροχο ή παρόχους της επιλογής του· 

ζ) ως «µέτρο» νοείται κάθε νόµος, κανονισµός, διαδικασία, διοικητική οδηγία ή 
πρακτική, ή οιαδήποτε ενεργεία αναθέτοντος φορέα η οποία αφορά 
καλυπτόµενες συµβάσεις· 

η) ως «κατάλογος πολλαπλής χρήσης» νοείται ο κατάλογος των παρόχων για τους 
οποίους ο αναθέτων φορέας έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι πληρούν τους 
όρους για συµµετοχή στον εν λόγω κατάλογο, τον οποίο ο αναθέτων φορέας 
προτίθεται να χρησιµοποιήσει περισσότερες από µία φορές·  

θ) ως «προκήρυξη προβλεπόµενου διαγωνισµού» νοείται η προκήρυξη που 
δηµοσιεύεται από αναθέτοντα φορέα, µε την οποία καλούνται οι 
ενδιαφερόµενοι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, προσφορά ή και 
τα δύο· 

ι) ως «αντισταθµιστικές ρήτρες» στις δηµόσιες συµβάσεις νοούνται οιεσδήποτε 
προϋποθέσεις ή δεσµεύσεις που ενθαρρύνουν την τοπική ανάπτυξη ή τη 
βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών συµβαλλόµενου µέρους, όπως η χρήση 
τοπικού περιεχοµένου, η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας, οι 
επενδύσεις, το αντισταθµιστικό εµπόριο και παρόµοιες ενέργειες ή απαιτήσεις· 

ια) ως «διαγωνισµός ανοικτής διαδικασίας» νοείται µέθοδος σύναψης σύµβασης 
στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι µπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά· 

ιβ) ως «πρόσωπο» νοείται είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο· 

ιγ) ως «αναθέτων φορέας» νοείται οντότητα που έχει περιληφθεί από 
συµβαλλόµενο µέρος στο προσάρτηµα I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της 
παρούσας συµφωνίας· 

ιδ) ως «εξουσιοδοτηµένος πάροχος» νοείται πάροχος που αναγνωρίζεται από 
αναθέτοντα φορέα ότι έχει ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις συµµετοχής· 

ιε) ως «διαγωνισµός µε κλειστή διαδικασία» νοείται µέθοδος σύναψης σύµβασης, 
στο πλαίσιο της οποίας ο αναθέτων φορέας καλεί µόνον εξουσιοδοτηµένους 
παρόχους να υποβάλουν προσφορά· 
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ιστ) ο όρος «υπηρεσίες» περιλαµβάνει τις κατασκευαστικές υπηρεσίες, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά· 

ιζ) ως «πρότυπο» νοείται έγγραφο εγκεκριµένο από αναγνωρισµένο όργανο, το 
οποίο προβλέπει, για συνήθη και επαναλαµβανόµενη χρήση, κανόνες, 
κατευθυντήριες γραµµές ή χαρακτηριστικά προϊόντων ή σχετικές διεργασίες 
και µεθόδους παραγωγής, η τήρηση των οποίων δεν είναι υποχρεωτική. Είναι 
επίσης δυνατό να περιλαµβάνει ή να αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές 
ορολογίας, συµβόλων, συσκευασίας, σήµανσης ή επικόλλησης ετικετών οι 
οποίες ισχύουν για προϊόν, υπηρεσία, διεργασία ή µέθοδο παραγωγής· 

ιη) ως «πάροχος» νοείται πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που παρέχουν ή θα 
µπορούσαν να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες· και 

ιθ) ως «τεχνική προδιαγραφή» νοείται απαίτηση διαγωνισµού, η οποία: 

i) ορίζει τα χαρακτηριστικά των ζητούµενων αγαθών ή υπηρεσιών, 
συµπεριλαµβανοµένης της ποιότητας, της απόδοσης, της ασφάλειας και 
των διαστάσεων, ή τις διαδικασίες και µεθόδους για την παραγωγή ή την 
παροχή τους· ή 

ii) αφορά απαιτήσεις περί της ορολογίας, των συµβόλων, της συσκευασίας, 
της σήµανσης ή της επικόλλησης ετικετών οι οποίες ισχύουν για αγαθό ή 
υπηρεσία. 

Άρθρο 42 

Πεδίο εφαρµογής και κάλυψη 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε κάθε µέτρο που αφορά καλυπτόµενη σύµβαση. 
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως καλυπτόµενη σύµβαση νοείται 
σύµβαση που συνάπτεται προς εξυπηρέτηση σκοπών του δηµοσίου για την 
προµήθεια: 

α) αγαθών, υπηρεσιών, ή οιουδήποτε συνδυασµού αυτών: 

i) όπως προσδιορίζονται, για κάθε συµβαλλόµενο µέρος, στα 
υποπαραρτήµατα του προσαρτήµατος Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της 
παρούσας συµφωνίας· και 

ii) των οποίων η προµήθεια δεν πραγµατοποιείται µε σκοπό την πώληση ή 
τη µεταπώληση για εµπορικούς σκοπούς ή για την παροχή αγαθών ή 
υπηρεσιών µε σκοπό την πώληση ή τη µεταπώληση για εµπορικούς 
σκοπούς· 

β) µε οιοδήποτε συµβατικό µέσο, συµπεριλαµβανοµένων της αγοράς, της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, της µίσθωσης ή της πώλησης µε δόσεις, µε ή χωρίς 
προαίρεση αγοράς· 

γ) της οποίας η αξία είναι τουλάχιστον ίση µε το κατώτατο όριο που 
προσδιορίζεται, για κάθε συµβαλλόµενο µέρος, στα υποπαραρτήµατα του 
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προσαρτήµατος Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας, κατά τη 
χρονική στιγµή της δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµφωνα µε το άρθρο 45· 

δ) από αναθέτοντα φορέα· και 

ε) η οποία δεν αποκλείεται κατά τα λοιπά από την κάλυψη. 

2. Με εξαίρεση τις προβλεπόµενες περιπτώσεις, το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται 
στις ακόλουθες πράξεις: 

στ) απόκτηση ή µίσθωση γηπέδων, υφισταµένων κτιρίων ή άλλης ακίνητης 
περιουσίας ή των σχετικών δικαιωµάτων· 

ζ) εξωσυµβατικές συµφωνίες ή οιαδήποτε µορφή ενίσχυσης που παρέχεται από 
συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών συνεργασίας, 
των επιχορηγήσεων, των δανείων, της εισφοράς στο κεφάλαιο, των εγγυήσεων 
και των φορολογικών κινήτρων· 

η) προµήθεια ή αγορά υπηρεσιών για φορολογικές υπηρεσίες ή το 
θεµατοφυλάκιο, υπηρεσιών εκκαθάρισης και διαχείρισης για 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε κρατικές ρυθµίσεις, ή 
υπηρεσίες που αφορούν την πώληση, την απόσβεση και τη διανοµή τίτλων 
δηµόσιου χρέους, συµπεριλαµβανοµένων των δανείων και των κρατικών 
οµολόγων, των εντόκων γραµµατίων, και άλλων τίτλων· 

θ) δηµόσιες συµβάσεις εργασίας· 

ι) προµήθεια: 

i) µε συγκεκριµένο στόχο την παροχή διεθνούς ενίσχυσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αναπτυξιακής βοήθειας· 

ii) στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή όρου διεθνούς συµφωνίας που αφορά 
τη στάθµευση στρατιωτικών δυνάµεων ή την από κοινού εφαρµογή 
σχεδίων από τα συµβαλλόµενα κράτη· 

iii) στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή όρου διεθνούς οργανισµού ή 
χρηµατοδοτούµενη από διεθνείς επιχορηγήσεις, δάνεια ή άλλη µορφή 
ενίσχυσης, εφόσον η διαδικασία ή ο όρος που εφαρµόζεται δεν συνάδει 
µε το παρόν κεφάλαιο. 

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος προσδιορίζει και εξειδικεύει τις ακόλουθες πληροφορίες 
στο µέρος που του αναλογεί στα υποπαραρτήµατα του προσαρτήµατος Ι του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας: 

ια) Στο υποπαράρτηµα 1, οι φορείς της κεντρικής διοίκησης των οποίων οι 
δηµόσιες συµβάσεις καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο· 

ιβ) Στο υποπαράρτηµα 2, όλοι οι άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί των οποίων οι 
δηµόσιες συµβάσεις καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο· 

ιγ) Στο υποπαράρτηµα 3, οι υπηρεσίες, εκτός από τις κατασκευαστικές υπηρεσίες, 
οι οποίες καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο· 
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ιδ) Στο υποπαράρτηµα 4, οι κατασκευαστικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται 
από το παρόν κεφάλαιο· 

ιε) Στο υποπαράρτηµα 5, τυχόν γενικές σηµειώσεις. 

4. Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας, στο πλαίσιο καλυπτόµενης σύµβασης, απαιτεί 
από τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από τα υποπαραρτήµατα συµβαλλόµενου 
µέρους του προσαρτήµατος Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας, 
να συνάπτουν συµβάσεις σύµφωνα µε ειδικές απαιτήσεις, για τις εν λόγω απαιτήσεις 
εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, το άρθρο 43. 

5. Κατά την εκτίµηση της αξίας συµβάσεως µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για 
καλυπτόµενη σύµβαση, ο αναθέτων φορέας ούτε διαιρεί τη σύµβαση σε χωριστές 
συµβάσεις ούτε επιλέγει ή χρησιµοποιεί µια συγκεκριµένη µέθοδο αποτίµησης για 
την εκτίµηση της αξίας της σύµβασης µε σκοπό τον πλήρη ή εν µέρει αποκλεισµό 
της από την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. 

6. Καµία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εµποδίζει 
συµβαλλόµενο µέρος να προβαίνει σε ενέργειες ή να µην αποκαλύπτει πληροφορίες 
τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την προάσπιση των ουσιωδών συµφερόντων 
ασφάλειάς του και οι οποίες αφορούν την προµήθεια οπλισµού, πυροµαχικών ή 
πολεµικού υλικού, ή δηµόσιες συµβάσεις απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια ή 
την εθνική άµυνα. 

7. Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα δεν εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε να 
συνιστούν µέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ 
συµβαλλοµένων µερών στα οποία επικρατούν παρόµοιες συνθήκες, ή 
συγκεκαλυµµένο περιορισµό της κίνησης κεφαλαίων, καµία από τις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εµποδίζει συµβαλλόµενο µέρος να 
θεσπίζει ή να επιβάλλει µέτρα: 

α) τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας ηθικής, τάξης ή 
ασφάλειας· 

β) τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των 
ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών· 

γ) τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας· ή 

δ) τα οποία αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 
φιλανθρωπικών ιδρυµάτων ή εργασίας στις φυλακές. 

Άρθρο 43 

Γενικές αρχές 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των αναθετόντων φορέων του, 
επιφυλάσσει, σε ό,τι αφορά κάθε µέτρο και κάθε καλυπτόµενη σύµβαση, για τα 
εµπορεύµατα και τις υπηρεσίες του άλλου συµβαλλόµενου µέρους και για τους 
παρόχους του άλλου συµβαλλόµενου µέρους το οποίο διαθέτει τα εµπορεύµατα ή τις 
υπηρεσίες, µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσει το 
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συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των αναθετόντων φορέων του, στα 
εγχώρια αγαθά, υπηρεσίες και παρόχους. 

2. Σε ό,τι αφορά οιοδήποτε µέτρο σχετικό µε καλυπτόµενη σύµβαση, τα συµβαλλόµενα 
µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των αναθετόντων φορέων τους, δεν: 

α) επιφυλάσσουν σε πάροχο µε τοπική έδρα µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από 
εκείνη που επιφυλάσσουν σε άλλο πάροχο µε τοπική έδρα ανάλογα µε τον 
βαθµό ξένης συµµετοχής ή ιδιοκτησίας· ούτε  

β) εφαρµόζουν διακριτική µεταχείριση έναντι παρόχου µε τοπική έδρα λόγω του 
γεγονότος ότι τα εµπορεύµατα ή οι υπηρεσίες πoυ παρέχει ο εν λόγω πάροχος 
στο πλαίσιο συγκεκριµένης σύµβασης αποτελούν εµπορεύµατα ή υπηρεσίες 
του άλλου συµβαλλόµενου µέρους. 

3. Όσον αφορά το σύνολο των νόµων, κανονισµών, διαδικασιών και πρακτικών που 
αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και ειδικές συµβάσεις µε δηµόσιες αρχές σε 
όλα τα επίπεδα, οι οποίες είναι ανοικτές σε εµπορεύµατα, υπηρεσίες και 
προµηθευτές τρίτων χωρών, η ∆ηµοκρατία του Ιράκ επιφυλάσσει στα εµπορεύµατα, 
τις υπηρεσίες και τους παρόχους της Ένωσης µεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από 
εκείνη που επιφυλάσσει σε εµπορεύµατα, υπηρεσίες και προµηθευτές οιασδήποτε 
τρίτης χώρας. 

Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων 

4. Κατά τη σύναψη καλυπτόµενης σύµβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, ο αναθέτων φορέας: 

α) εξασφαλίζει ότι η σύµβαση συνάπτεται µε τη χρήση γενικά διαθέσιµων 
συστηµάτων τεχνολογίας πληροφοριών και λογισµικού, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την επαλήθευση και την 
κρυπτογράφηση των πληροφοριών, τα οποία είναι διαλειτουργικά µε άλλα 
γενικά διαθέσιµα συστήµατα τεχνολογίας πληροφοριών και λογισµικού· και 

β) διατηρεί µηχανισµούς που εξασφαλίζουν, αφενός, την ακεραιότητα των 
αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, συµπεριλαµβανοµένου του 
προσδιορισµού του χρόνου παραλαβής τους, και, αφετέρου, την πρόληψη της 
µη ενδεδειγµένης πρόσβασης. 

Σύναψη των συµβάσεων 

5. Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στη σύναψη καλυπτόµενων συµβάσεων κατά τρόπο 
διαφανή και αµερόληπτο που αποφεύγει συγκρούσεις συµφερόντων, προλαµβάνει 
πρακτικές διαφθοράς και είναι σύµφωνος µε το παρόν κεφάλαιο. 

Κανόνες καταγωγής 

6. Για τους σκοπούς των καλυπτόµενων συµβάσεων, κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν 
µπορεί να εφαρµόζει σε εµπορεύµατα ή υπηρεσίες που εισάγονται ή παρέχονται από 
το άλλο συµβαλλόµενο µέρος κανόνες καταγωγής διαφορετικούς από τους κανόνες 
καταγωγής τους οποίους το συµβαλλόµενο µέρος εφαρµόζει παράλληλα στο 
κανονικό πλαίσιο του εµπορίου σε εισαγωγές ή προµήθειες των ιδίων εµπορευµάτων 
ή υπηρεσιών από το ίδιο συµβαλλόµενο µέρος. 
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Άρθρο 44 

∆ηµοσίευση των διαδικασιών ανάθεσης 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος: 

α) δηµοσιεύει εγκαίρως κάθε νόµο, κανονιστική διάταξη, δικαστική απόφαση, 
διοικητική απόφαση γενικής εφαρµογής, τυπική συµβατική ρήτρα που 
εντέλλεται από νόµο ή κανονισµό και ενσωµατώνεται διά παραποµπής σε 
προκηρύξεις ή τεύχη δηµοπράτησης, καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν 
καλυπτόµενες συµβάσεις και κάθε τροποποίηση αυτών, σε επίσηµα 
αναγνωρισµένα ηλεκτρονικά ή έντυπα µέσα ευρείας κυκλοφορίας στα οποία 
έχει εύκολη πρόσβαση το κοινό· 

β) παρέχει εξηγήσεις σχετικά στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος, εφόσον του 
ζητηθούν· 

γ) απαριθµεί στο προσάρτηµα ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας 
συµφωνίας τα ηλεκτρονικά ή έντυπα µέσα στα οποία το συµβαλλόµενο µέρος 
δηµοσιεύει τις πληροφορίες που περιγράφονται στο στοιχείο α)· 

δ) απαριθµεί στο προσάρτηµα ΙΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας 
συµφωνίας τα ηλεκτρονικά µέσα στα οποία το συµβαλλόµενο µέρος 
δηµοσιεύει τις προκηρύξεις που απαιτούνται από τα άρθρα 45, 47 παράγραφος 
4, και 55 παράγραφος 2. 

2. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος κοινοποιεί εγκαίρως στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος 
οιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών τις οποίες το συµβαλλόµενο µέρος 
δηµοσιεύει στο προσάρτηµα ΙΙ ή ΙΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας 
συµφωνίας. 

Άρθρο 45 

∆ηµοσίευση των προκηρύξεων 

Προκήρυξη προβλεπόµενης προµήθειας 

1. Για κάθε καλυπτόµενη σύµβαση, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο 
άρθρο 52, ο αναθέτων φορέας δηµοσιεύει προκήρυξη προβλεπόµενης προµήθειας 
στα κατάλληλα µέσα που απαριθµούνται στο προσάρτηµα ΙΙΙ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας. Κάθε τέτοια προκήρυξη 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο προσάρτηµα IV του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας. Οι εν λόγω προκηρύξεις είναι 
προσβάσιµες ηλεκτρονικώς χωρίς επιβάρυνση, µέσω ενιαίου σηµείου πρόσβασης. 

Περίληψη της προκήρυξης 

2. Σε κάθε περίπτωση προβλεπόµενης προµήθειας, ο αναθέτων φορέας δηµοσιεύει 
εύκολα προσβάσιµη περίληψη της προκήρυξης, συγχρόνως µε τη δηµοσίευση της 
προκήρυξης προβλεπόµενης προµήθειας, σε µια από τις γλώσσες του ΠΟΕ. Η 
περίληψη της προκήρυξης περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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α) το αντικείµενο της προµήθειας, 

β) την προθεσµία υποβολής των προσφορών ή, κατά περίπτωση, τυχόν 
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στον διαγωνισµό ή 
συµπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης, και 

γ) τη διεύθυνση στην οποία µπορούν να ζητηθούν έγγραφα σχετικά µε τον 
διαγωνισµό. 

Ανακοίνωση για προγραµµατιζόµενο διαγωνισµό 

3. Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δηµοσιεύουν όσο το δυνατό νωρίτερα κάθε 
οικονοµικό έτος ανακοίνωση σχετικά µε τους προβλεπόµενους διαγωνισµούς 
(εφεξής «ανακοίνωση για προγραµµατιζόµενο διαγωνισµό»). Η ανακοίνωση αυτή 
πρέπει να περιλαµβάνει το αντικείµενο του προβλεπόµενου διαγωνισµού και την 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξής του. 

4. Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο υποπαράρτηµα 2 του προσαρτήµατος 
Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
ανακοίνωση για προγραµµατιζόµενο διαγωνισµό ως προκήρυξη προβλεπόµενης 
προµήθειας εφόσον αυτή περιλαµβάνει, αφενός, όσες από τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο προσάρτηµα IV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας 
συµφωνίας είναι διαθέσιµες και, αφετέρου, δήλωση ότι οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι 
πρέπει να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους στον αναθέτοντα φορέα.  

Άρθρο 46 

Όροι συµµετοχής 

1. Ο αναθέτων φορέας περιορίζει τους όρους για συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση σε 
εκείνους που είναι απαραίτητοι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πάροχος διαθέτει τις 
νοµικές και χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες και τις εµπορικές και τεχνικές 
ικανότητες για να αναλάβει τη σχετική προµήθεια. 

2. Προκειµένου να κρίνει εάν ένας πάροχος πληροί τους όρους συµµετοχής, ο 
αναθέτων φορέας: 

α) αξιολογεί τις χρηµατοοικονοµικές, εµπορικές και τεχνικές ικανότητες του 
παρόχου βάσει των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του, τόσον εντός όσο και 
εκτός του εδάφους του συµβαλλόµενου µέρους του αναθέτοντα φορέα. 

β) δεν µπορεί να θέσει ως προϋπόθεση της συµµετοχής παρόχου σε διαγωνισµό 
την ανάθεση σε αυτόν στο παρελθόν µίας ή περισσότερων συµβάσεων από 
φορέα του εν λόγω συµβαλλοµένου µέρους ή την προηγούµενη επαγγελµατική 
πείρα του παρόχου στο έδαφος του εν λόγω συµβαλλοµένου µέρους. και 

γ) µπορεί να απαιτεί προηγούµενη πείρα στον σχετικό τοµέα εφόσον αυτή είναι 
ουσιαστικής σηµασίας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της δηµόσιας 
σύµβασης. 
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3. Κατά την αξιολόγηση αυτή, ο αναθέτων φορέας βασίζεται στους όρους που έχει 
προσδιορίσει εκ των προτέρων στις προκηρύξεις ή στα τεύχη δηµοπράτησης. 

4. Ο αναθέτων φορέας πρέπει να αποκλείσει έναν πάροχο για λόγους όπως 
αφερεγγυότητα, ψευδείς δηλώσεις, σηµαντικές ελλείψεις κατά την εκπλήρωση 
ουσιαστικής απαίτησης ή υποχρέωσης που υπείχε βάσει προηγούµενης(-ων) 
σύµβασης(-ων), καταδίκες για σοβαρά ποινικά αδικήµατα ή άλλες σοβαρές 
προσβολές της δηµόσιας τάξης, επαγγελµατικά παραπτώµατα ή φοροδιαφυγή. 

Άρθρο 47 

Προεπιλογή των παρόχων 

∆ιαγωνισµοί µε κλειστές διαδικασίες 

1. Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε 
κλειστή διαδικασία, ο φορέας: 

α) περιλαµβάνει στην προκήρυξη προβλεπόµενης προµήθειας τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που προσδιορίζονται στα σηµεία 1), 2), 6), 7), 10) και 11) του 
προσαρτήµατος IV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας και 
καλεί τους παρόχους να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής· και 

β) έως την έναρξη της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών, παρέχει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα σηµεία 3), 4), 5), 8) και 
9) του προσαρτήµατος IV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας 
στους προκριθέντες παρόχους, τους οποίους πληροφορεί όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του προσαρτήµατος VI του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
1 της παρούσας συµφωνίας. 

2. Ο αναθέτων φορέας αναγνωρίζει ως προκριθέντες παρόχους οιουσδήποτε εγχώριους 
παρόχους και οιουσδήποτε παρόχους του άλλου συµβαλλόµενου µέρους οι οποίοι 
πληρούν τους όρους συµµετοχής σε συγκεκριµένη δηµόσια σύµβαση, εκτός εάν ο 
αναθέτων φορέας αναφέρει στην προκήρυξη προβλεπόµενης προµήθειας οιονδήποτε 
περιορισµό στον αριθµό των παρόχων στους οποίους θα επιτραπεί να υποβάλουν 
προσφορές, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του περιορισµένου αριθµού των 
παρόχων. 

3. Στις περιπτώσεις που η τεκµηρίωση για τον διαγωνισµό δεν διατίθεται δηµόσια από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι 
φορείς που προβαίνουν στη σύναψη συµβάσεων µεριµνούν ώστε τα εν λόγω 
έγγραφα να διατίθενται ταυτόχρονα σε όλους τους εξουσιοδοτηµένους επιλέξιµους 
παρόχους. 

Φορείς του υποπαραρτήµατος 2 

4. Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο υποπαράρτηµα 2 του προσαρτήµατος 
I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας δύνανται να τηρούν κατάλογο 
πολλαπλής χρήσης παρόχων, εφόσον δηµοσιεύεται ετησίως ανακοίνωση µε την 
οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι να υποβάλλουν αίτηση για 
συµπερίληψη στον κατάλογο, και, εάν η ανακοίνωση δηµοσιεύεται µε ηλεκτρονικά 
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µέσα, αυτή διατίθεται σε συνεχή βάση µε ένα από τα κατάλληλα µέσα που 
απαριθµούνται στο προσάρτηµα ΙΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας 
συµφωνίας. Κάθε τέτοια προκήρυξη περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται 
στο προσάρτηµα V του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας. 

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, εάν κατάλογος πολλαπλής χρήσης πρόκειται 
να έχει το πολύ τριετή ισχύ, οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο 
υποπαράρτηµα 2 του προσαρτήµατος I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας 
συµφωνίας δύνανται να δηµοσιεύσουν µόνο µία φορά την προκήρυξη που 
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, κατά την έναρξη της περιόδου ισχύος του 
καταλόγου, εφόσον στην προκήρυξη αναφέρεται η περίοδος ισχύος και το γεγονός 
ότι δεν πρόκειται να δηµοσιευθούν περαιτέρω προκηρύξεις. 

6. Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο υποπαράρτηµα 2 του προσαρτήµατος 
I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας επιτρέπουν στους παρόχους να 
υποβάλλουν ανά πάσα στιγµή αιτήσεις συµπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής 
χρήσης και περιλαµβάνουν στον κατάλογο όλους τους προκριθέντες παρόχους εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήµατος.  

Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο υποπαράρτηµα 2 του προσαρτήµατος I του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας δύνανται να χρησιµοποιούν 
προκήρυξη µε την οποία καλούνται οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συµπερίληψης 
σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης ως προκήρυξη προβλεπόµενου διαγωνισµού, 
εφόσον: 

α) η προκήρυξη, αφενός, δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο προσάρτηµα V του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας, καθώς και όσες από τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στο προσάρτηµα IV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 
της παρούσας συµφωνίας είναι διαθέσιµες και, αφετέρου, περιλαµβάνει 
δήλωση η οποία αναφέρει ότι αποτελεί προκήρυξη προβλεπόµενου 
διαγωνισµού· 

β) ο φορέας παρέχει εγκαίρως στους παρόχους οι οποίοι του εκδήλωσαν το 
ενδιαφέρον τους για συγκεκριµένη δηµόσια προµήθεια, επαρκείς πληροφορίες 
βάσει των οποίων οι πάροχοι θα µπορέσουν να κρίνουν κατά πόσον τους 
συµφέρει η συµµετοχή του στον διαγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
υπολοίπων πληροφοριών που απαιτούνται από το προσάρτηµα IV του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές 
είναι διαθέσιµες. 

8. Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο υποπαράρτηµα 2 του προσαρτήµατος 
I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας δύνανται να επιτρέπουν σε 
πάροχο ο οποίος υπέβαλε αίτηση συµπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6, να υποβάλλει προτάσεις για συγκεκριµένη δηµόσια 
προµήθεια, εφόσον ο αναθέτων φορέας διαθέτει επαρκή χρόνο για να εξετάσει εάν ο 
πάροχος πληροί τους όρους συµµετοχής. 

9. Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθµούνται στο υποπαράρτηµα 2 του προσαρτήµατος 
I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας κοινοποιούν εγκαίρως σε κάθε 
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πάροχο ο οποίος υποβάλλει αίτηση συµµετοχής ή συµπερίληψης σε κατάλογο 
πολλαπλής χρήσης την απόφαση του αναθέτοντα φορέα σχετικά µε την αίτηση. 

10. Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας ο οποίος αναφέρεται στο υποπαράρτηµα 2 του 
προσαρτήµατος I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας απορρίπτει 
αίτηση παρόχου να προκριθεί ή να συµπεριληφθεί σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης, 
παύει να αναγνωρίζει πάροχο ως προκριθέντα, ή αφαιρεί πάροχο από κατάλογο 
πολλαπλής χρήσης, ο φορέας ενηµερώνει αµελλητί τον πάροχο σχετικώς και, 
κατόπιν αιτήµατος του παρόχου, παρέχει αµελλητί στον πάροχο γραπτή εξήγηση των 
λόγων για την απόφασή του. 

Άρθρο 48 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Ο αναθέτων φορέας δεν καταρτίζει, εγκρίνει ή εφαρµόζει τεχνική προδιαγραφή ούτε 
ορίζει διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε σκοπό ή µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία περιττών εµποδίων στο διεθνές εµπόριο.  

2. Κατά τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών για τα παρεχόµενα εµπορεύµατα 
ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ο αναθέτων φορέας, κατά περίπτωση: 

α) καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, σε σχέση µε τις επιδόσεις και τις 
λειτουργικές απαιτήσεις, και δεν επικεντρώνεται στο σχέδιο ή τα περιγραφικά 
πρότυπα· και 

β) βασίζει τις τεχνικές προδιαγραφές στα διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν· σε 
διαφορετική περίπτωση, επιλέγει εθνικούς τεχνικούς κανονισµούς, 
αναγνωρισµένα εθνικά πρότυπα ή κώδικες κατασκευής. 

3. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται σχεδιαστικά ή περιγραφικά χαρακτηριστικά 
για τις τεχνικές προδιαγραφές, ο αναθέτων φορέας, κατά περίπτωση, αναφέρει ότι θα 
εξετάσει προσφορές ισοδύναµων αγαθών ή υπηρεσιών που αποδεδειγµένα πληρούν 
τις απαιτήσεις της προµήθειας περιλαµβάνοντας φράσεις όπως π.χ. «ή ισοδύναµο» 
στις τεχνικές προδιαγραφές. 

4. Ο αναθέτων φορέας δεν καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες απαιτούν, ή 
αναφέρονται σε, συγκεκριµένο εµπορικό σήµα ή εµπορική ονοµασία, δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, δικαίωµα δηµιουργού, σχέδιο ή τύπο, συγκεκριµένη καταγωγή, 
παραγωγό ή πάροχο, εκτός εάν δεν υπάρχει άλλος αρκετά ακριβής ή κατανoητός 
τρόπoς περιγραφής των απαιτήσεων του διαγωνισµού και υπό την προϋπόθεση ότι 
φράσεις όπως π.χ. «ή ισoδύναµo» περιλαµβάνoνται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Ο αναθέτων φορέας δεν αναζητά ή δεν αποδέχεται, κατά τρόπο που να παρακωλύει 
τον ανταγωνισµό, συµβουλές που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν κατά την εκπόνηση 
ή τη θέσπιση οιασδήποτε τεχνικής προδιαγραφής για συγκεκριµένο διαγωνισµό από 
πρόσωπο που µπορεί να έχει εµπορικό συµφέρον από τον διαγωνισµό. 

6. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των αναθετόντων φορέων του, 
δύναται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, να καταρτίζει, να εγκρίνει ή να εφαρµόζει 
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τεχνικές προδιαγραφές για την προώθηση της διατήρησης των φυσικών πόρων ή για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 49 

Τεύχη δηµοπράτησης 

1. Ο αναθέτων φορέας θέτει στη διάθεση των παρόχων τα τεύχη δηµοπράτησης τα 
οποία περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους 
παρόχους να καταρτίσουν και να υποβάλουν τις κατάλληλες προσφορές. Εάν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη προβλεπόµενου διαγωνισµού, τα εν λόγω 
τεύχη περιλαµβάνουν πλήρη περιγραφή των θεµάτων που προσδιορίζονται στο 
προσάρτηµα VIII του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας. 

2. Ο αναθέτων φορέας παρέχει αµελλητί, εφόσον του ζητηθούν, τα τεύχη 
δηµοπράτησης σε κάθε πάροχο που συµµετέχει στον διαγωνισµό και απαντά σε κάθε 
εύλογο αίτηµα παροχής σχετικών πληροφοριών προερχόµενο από πάροχο που 
συµµετέχει στον διαγωνισµό, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 
προσφέρουν στον εν λόγω πάροχο πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του στον 
διαγωνισµό. 

3. Σε περίπτωση που, πριν από την ανάθεση σύµβασης, αναθέτων φορέας τροποποιεί 
τα κριτήρια ή τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στην προκήρυξη προβλεπόµενου 
διαγωνισµού ή στα τεύχη δηµοπράτησης που παρασχέθηκαν στους συµµετέχοντες 
παρόχους, ή τροποποιεί προκήρυξη ή τεύχος δηµοπράτησης, κοινοποιεί γραπτώς 
όλες αυτές τις τροποποιήσεις ή την τροποποιηµένη ή εκ νέου δηµοσιευθείσα 
προκήρυξη ή τεύχος δηµοπράτησης: 

α) σε όλους τους παρόχους που συµµετέχουν κατά τη χρονική στιγµή της 
τροποποίησης των πληροφοριών, εάν είναι γνωστοί, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, κατά τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο χορηγήθηκαν οι αρχικές 
πληροφορίες. και 

β) εγκαίρως ώστε οι εν λόγω πάροχοι να µπορούν να τροποποιούν τις προσφορές 
τους και, κατά περίπτωση, να υποβάλλουν εκ νέου τροποποιηµένες προσφορές. 
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Άρθρο 50 

Προθεσµίες 

Ο αναθέτων φορέας, κατά τρόπο συµβιβάσιµο προς τις εύλογες ανάγκες του, παρέχει στους 
παρόχους επαρκή χρόνο για να καταρτίσουν και να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής και 
κατάλληλες προσφορές, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο χαρακτήρας και η 
πολυπλοκότητα του διαγωνισµού, η προβλεπόµενη έκταση των υπεργολαβιών, καθώς και ο 
χρόνος διαβίβασης των προσφορών από σηµεία της αλλοδαπής και της ηµεδαπής, σε 
περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα. Οι προθεσµίες, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν παράτασής τους, είναι ίδιες για όλους τους ενδιαφερόµενους ή 
συµµετέχοντες παρόχους. Οι εφαρµοστέες προθεσµίες περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα VI 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 51 

∆ιαπραγµατεύσεις 

1. Ένα συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να προβλέπει τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων 
από τους οικείους αναθέτοντες φορείς: 

α) στο πλαίσιο προµηθειών για τις οποίες έχει επισηµανθεί τέτοιου είδους 
πρόθεση στην προκήρυξη του προβλεπόµενου διαγωνισµού· ή 

β) όταν από την αξιολόγηση προκύπτει ότι καµία προσφορά δεν έχει εµφανώς 
περισσότερα πλεονεκτήµατα όσο αφορά τα συγκεκριµένα κριτήρια 
αξιολόγησης που καθορίζονται στις προκηρύξεις ή στα τεύχη δηµοπράτησης. 

2. Ο αναθέτων φορέας: 

α) διασφαλίζει ότι κάθε αποκλεισµός παρόχων στο πλαίσιο διαπραγµατεύσεων 
διενεργείται σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στις 
προκηρύξεις ή στα τεύχη δηµοπράτησης· και 

β) όταν oλoκληρωθoύv οι διαπραγµατεύσεις, ορίζει κοινή προθεσµία 
προκειµένου οι υπόλοιποι πάροχοι να υποβάλουν τυχόν νέες ή αναθεωρηµένες 
προσφορές. 

Άρθρο 52 

Κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει κλειστή διαδικασία και να επιλέξει να µην 
εφαρµόσει τα άρθρα 45 έως 47, 49 έως 51, 53 και 54 µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) σε περίπτωση που 

(i) δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και καµία αίτηση συµµετοχής· 

(ii) δεν υποβλήθηκαν προσφορές που να πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις 
των τευχών δηµοπράτησης· 
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(iii) κανένας πάροχος δεν πληρούσε τους όρους συµµετοχής· ή 

(iv) οι υποβληθείσες προσφορές υπήρξαν προϊόντα συµπαιγνίας, 

υπό τον όρο ότι οι απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης δεν έχουν τροποποιηθεί 
ουσιαστικά· 

β) σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον 
από ένα συγκεκριµένο πάροχο, και δεν υφίσταται εύλογη εναλλακτική λύση 
ούτε υποκατάστατα αγαθά ή υπηρεσίες διότι πρόκειται για έργο τέχνης· λόγω 
της προστασίας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωµάτων δηµιουργού ή άλλων 
αποκλειστικών δικαιωµάτων· ή ελλείψει ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους· 

γ) για συµπληρωµατικές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών από τον αρχικό 
πάροχο, οι οποίες δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική προσφορά, εφόσον η 
αλλαγή παρόχου για τα εν λόγω συµπληρωµατικά αγαθά ή υπηρεσίες: 

(i) δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, 
όπως απαιτήσεις αµοιβαίας αντικατάστασης ή διαλειτουργικότητας µε 
υφιστάµενο εξοπλισµό, λογισµικό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις, η αγορά 
των οποίων έγινε στο πλαίσιο της αρχικής προσφοράς· και 

(ii) θα επέφερε σηµαντικές δυσλειτουργίες ή ουσιαστική αλληλεπικάλυψη 
του κόστους για τον φορέα που προβαίνει στη σύναψη σύµβασης· 

δ) στο µέτρο που είναι αυστηρά αναγκαίο όταν, για λόγους εξαιρετικά έκτακτης 
ανάγκης πoυ πρoκύπτει λόγω απρόβλεπτων για τον φορέα γεγoνότων, οι 
ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες δεν θα επέτρεπαν την εµπρόθεσµη παραλαβή 
των αγαθών ή των υπηρεσιών· 

ε) για αγαθά που αγοράζονται σε αγορά βασικών εµπορευµάτων· 

στ) όταν ο αναθέτων φορέας προµηθεύεται πρωτότυπο ή πρώτο προϊόν ή υπηρεσία 
που έχουν αναπτυχθεί µετά από αίτησή του κατά τη διάρκεια και για τον 
σκοπό συγκεκριµένης σύµβασης για έρευνα, πείραµα, µελέτη ή πρωτότυπη 
ανάπτυξη· 

ζ) για αγορές που πραγµατοποιούνται υπό εξαιρετικά ευνοϊκές προϋποθέσεις, οι 
οποίες εµφανίζονται µόνον σε πολύ σύντοµη προθεσµία στην περίπτωση 
ασυνήθιστης διάθεσης προϊόντων, π.χ. από εκκαθάριση, διαχείριση περιουσίας 
ή πτώχευση, και όχι για συνήθεις αγορές από τακτικούς παρόχους· και 

η) όταν η σύµβαση ανατίθεται στον επιτυχόντα διαγωνισµού µελετών µε την 
προϋπόθεση να έχει ο διαγωνισµός οργανωθεί κατά τρόπο που να συνάδει µε 
τις αρχές του παρόντος κεφαλαίου, και οι συµµετέχοντες να αξιολογούνται 
από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή µε σκοπό την ανάθεση σύµβασης µελετών 
στον επιτυχόντα. 

Άρθρο 53 

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί 
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Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας σκοπεύει να προσφύγει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό 
στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών διαγωνισµού, πριν από την έναρξη του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασµού, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί σε όλους τους συµµετέχοντες: 

α) τη µέθοδο αυτόµατης αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένου του µαθηµατικού 
τύπου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στα 
τεύχη δηµοπράτησης και η οποία θα χρησιµοποιηθεί στην αυτόµατη κατάταξη 
ή επανακατάταξη κατά τον πλειστηριασµό· 

β) τα αποτελέσµατα κάθε αρχικής αξιολόγησης των στοιχείων της προσφοράς 
τους σε περίπτωση που η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέρουσα 
προσφορά, και 

γ) κάθε άλλη σχετική πληροφορία όσον αφορά τη διεξαγωγή του πλειστηριασµού. 

Άρθρο 54 

Εξέταση προσφορών και ανάθεση των συµβάσεων 

1. Ο αναθέτων φορέας λαµβάνει, αποσφραγίζει και εξετάζει όλες τις προσφορές βάσει 
διαδικασιών που εγγυώνται τη δίκαιη και αµερόληπτη ανάθεση των συµβάσεων, 
καθώς και το απόρρητο των προσφορών. 

2. Ο αναθέτων φορέας δεν επιβάλλει κυρώσεις σε πάροχο η προσφορά του οποίου 
λαµβάνεται εκπρόθεσµα, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά σε 
παράλειψη του αναθέτοντος φορέα. 

3. Σε περίπτωση που ο αναθέτων φορέας επιτρέψει σε πάροχο να διορθώσει ακούσια 
τυπικά σφάλµατα µεταξύ του διαστήµατος από την αποσφράγιση των προσφορών 
έως την ανάθεση της σύµβασης, ο αναθέτων φορέας παρέχει την ίδια δυνατότητα σε 
όλους του συµµετέχοντες προµηθευτές. 

4. Προκειµένου να εξεταστεί ενόψει ενδεχόµενης ανάθεσης, η προσφορά υποβάλλεται 
εγγράφως και, κατά τον χρόνο της αποσφράγισης, συνάδει µε τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις και στα τεύχη 
δηµοπράτησης· επίσης υποβάλλεται από πάροχο ο οποίος πληροί τους όρους 
συµµετοχής. 

5. Εκτός εάν αποφασίσει ότι η ανάθεση της σύµβασης αντιβαίνει στο δηµόσιο 
συµφέρον, ο αναθέτων φορέας αναθέτει τη σύµβαση στον πάροχο για τον οποίο έχει 
διαπιστωθεί ότι είναι ικανός να εκπληρώσει τους όρους της σύµβασης και ο οποίος, 
αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται στις 
ανακοινώσεις και στα τεύχη δηµοπράτησης, έχει υποβάλει την πλέον συµφέρουσα 
προσφορά ή, στις περιπτώσεις που η τιµή αποτελεί το µοναδικό κριτήριο, έχει 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 

6. Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας λάβει προσφορά σε τιµή ασυνήθιστα 
χαµηλότερη από τις τιµές των άλλων προσφορών που έχουν υποβληθεί, µπορεί να 
εξακριβώσει µέσω του παρόχου αν αυτός πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής και 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τους όρους της σύµβασης. 



EL 45   EL 

7. Ο αναθέτων φορέας δεν κάνει χρήση δικαιωµάτων προαίρεσης, δεν ακυρώνει 
διαγωνισµό ούτε τροποποιεί ανατεθείσες συµβάσεις κατά τρόπο που να 
καταστρατηγεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συµφωνία. 

Άρθρο 55 

∆ιαφάνεια των πληροφοριών σχετικά µε συµβάσεις 

1. Ο αναθέτων φορέας ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό τους συµµετέχοντες 
παρόχους για τις αποφάσεις του όσον αφορά την ανάθεση των συµβάσεων και, 
εφόσον του ζητηθεί, το πράττει εγγράφως. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 56, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί, εφόσον του ζητηθεί, στους µη 
επιλεγέντες παρόχους τους λόγους για τους οποίους ο φορέας δεν επέλεξε την 
προσφορά τους, καθώς και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς. 

2. Εντός 72 ηµερών από την ανάθεση κάθε σύµβασης που καλύπτεται από το παρόν 
κεφάλαιο, ο αναθέτων φορέας δηµοσιεύει ανακοίνωση στο έντυπο ή ηλεκτρονικό 
µέσο που αναφέρεται στο προσάρτηµα III. Σε περίπτωση που η ανακοίνωση 
δηµοσιευτεί µόνο σε ηλεκτρονικό µέσο, οι πληροφορίες παραµένουν στη διάθεση 
των ενδιαφεροµένων για εύλογο χρονικό διάστηµα. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προσάρτηµα VII του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 56 

Κοινοποίηση πληροφοριών 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος, κατόπιν αιτήσεως του άλλου µέρους, παρέχει το 
συντοµότερο δυνατόν τις αναγκαίες πληροφορίες που επιτρέπουν να διαπιστωθεί αν 
ο διαγωνισµός διεξήχθη αδιάβλητα, αµερόληπτα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου, καθώς και πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά 
πλεονεκτήµατα της επιλέξιµης προσφοράς. Στις περιπτώσεις που η κοινοποίηση των 
πληροφοριών αυτών ενδέχεται να θίξει τον ανταγωνισµό σε µεταγενέστερους 
διαγωνισµούς, το συµβαλλόµενο µέρος που λαµβάνει τις πληροφορίες τις κοινοποιεί 
µόνον αφού ζητήσει τη γνώµη του συµβαλλόµενου µέρους που τις παρέσχε και σε 
συµφωνία µε αυτό. 

2. Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διάταξης του παρόντος κεφαλαίου, κανένα 
συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων ανάθεσης, δεν κοινοποιεί 
σε πάροχο πληροφορίες που θα µπορούσαν να βλάψουν τον θεµιτό ανταγωνισµό 
µεταξύ των παρόχων. 

3. Καµία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι υποχρεώνει 
συµβαλλόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των αναθετόντων φορέων του, των 
αρχών του και των οργάνων προσφυγής, να δηµοσιοποιήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες η αποκάλυψη των οποίων ενδέχεται να παρεµποδίσει την εφαρµογή 
του νόµου· ενδέχεται να βλάψει τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ παρόχων· ενδέχεται 
να βλάψει τα θεµιτά εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένων προσώπων, 
συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· ή ενδέχεται να 
είναι, µε άλλο τρόπο, αντίθετη στο δηµόσιο συµφέρον. 
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Άρθρο 57 

Εθνικές διαδικασίες προσφυγής 

1. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος προβλέπει διοικητική ή δικαστική διαδικασία προσφυγής 
έγκαιρη, αποτελεσµατική, διαφανή και χωρίς διακρίσεις και η οποία επιτρέπει στους 
παρόχους να ασκήσουν προσφυγή: 

α) για παραβίαση του παρόντος κεφαλαίου· ή 

β) σε περίπτωση που ο πάροχος δεν έχει το δικαίωµα να προσφύγει άµεσα για 
παραβίαση του παρόντος κεφαλαίου δυνάµει του εθνικού δικαίου του 
θιγόµενου συµβαλλόµενου µέρους, για µη τήρηση των µέτρων που έχει 
θεσπίσει το συµβαλλόµενο µέρος για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου,  

στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών διαγωνισµού, για τον οποίο έχει, ή είχε, 
συµφέρον ο πάροχος. Οι δικονοµικοί κανόνες που διέπουν τις προσφυγές πρέπει να 
δηµοσιεύονται εγγράφως και να δηµοσιοποιούνται. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας από πάροχο στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών 
διαγωνισµού για τον οποίο ο πάροχος έχει, ή είχε, συµφέρον, ότι έχει σηµειωθεί 
παραβίαση ή παράλειψη σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το ενδιαφερόµενο µέρος 
παροτρύνει τον αναθέτοντα φορέα του και τον πάροχο να επιδιώξουν την επίλυση 
του θέµατος µε διαβούλευση. Ο αναθέτων φορέας προβαίνει σε αµερόληπτη και 
έγκαιρη εξέταση όλων των καταγγελιών κατά τρόπο που να µη θίγεται η συµµετοχή 
του παρόχου σε τρέχοντα ή µελλοντικό διαγωνισµό ούτε το δικαίωµά του να ζητήσει 
τη λήψη διορθωτικών µέτρων στο πλαίσιο της διοικητικής ή της δικαστικής 
διαδικασίας προσφυγής. 

3. Σε κάθε πάροχο παρέχεται επαρκής προθεσµία για την κατάρτιση και την υποβολή 
προσφυγής, η οποία σε καµία περίπτωση δεν είναι µικρότερη από 10 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία του γνωστοποιείται ή θα πρέπει εύλογα να του έχει 
γνωστοποιηθεί το έρεισµα της προσφυγής. 

4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος συστήνει ή ορίζει τουλάχιστον µια αµερόληπτη 
διοικητική ή δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από τους αναθέτοντες φορείς, 
επιφορτισµένη µε την παραλαβή και εξέταση της προσφυγής την οποία υποβάλλει 
πάροχος στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών διαγωνισµού. 

5. Σε περίπτωση που όργανο άλλο από την αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 
εξετάζει αρχικά την προσφυγή, το υπόψη συµβαλλόµενο µέρος µεριµνά ώστε ο 
πάροχος να µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της αρχικής απόφασης ενώπιον 
αµερόληπτης διοικητικής ή δικαστικής αρχής, ανεξάρτητης από τον αναθέτοντα 
φορέα η σύµβαση του οποίου συνιστά αντικείµενο της προσφυγής. Σε περίπτωση 
που το όργανο προσφυγής δεν είναι δικαστήριο, είτε υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, 
είτε έχει δικονοµικές εγγυήσεις βάσει των οποίων: 

α) ο αναθέτων φορέας απαντά εγγράφως στην προσφυγή και γνωστοποιεί όλα τα 
σχετικά έγγραφα στο όργανο προσφυγής· 

β) οι συµµετέχοντες στη διαδικασία (εφεξής οι «συµµετέχοντες») έχουν το 
δικαίωµα ακρόασης πριν αποφανθεί το όργανο προσφυγής· 
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γ) οι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα να εκπροσωπούνται και να συνοδεύονται· 

δ) οι συµµετέχοντες έχουν πρόσβαση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· 

ε) οι συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν τη διεξαγωγή ανοικτής 
διαδικασίας και την παρουσία µαρτύρων· και 

στ) αποφάσεις ή συστάσεις που αφορούν προσφυγές παρόχων κοινοποιούνται το 
συντοµότερο δυνατόν, εγγράφως, και αιτιολογούνται. 

6. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θεσπίζει ή τηρεί διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν: 

α) άµεσα προσωρινά µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται η δυνατότητα του 
παρόχου να συµµετάσχει στον διαγωνισµό. Τα µέτρα αυτά εvδέχεται vα 
οδηγήσουν σε αvαστoλή της διαδικασίας ανάθεσης των συµβάσεων. Οι 
διαδικασίες µπορεί να προβλέπουν ότι, όταν πρέπει να αποφασιστεί η 
σκοπιµότητα εφαρµογής αυτών των µέτρων, θα µπορούν να λαµβάνονται 
υπόψη οι κυριότερες αρνητικές συνέπειες για τα εν λόγω συµφέροντα, 
συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου συµφέροντος. Κάθε απόφαση για µη 
ανάληψη δράσης αιτιολογείται εγγράφως· και 

β) σε περίπτωση που το όργανο προσφυγής έχει αποφανθεί ότι υπήρξε παραβίαση 
ή παράλειψη όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, τη λήψη διορθωτικών µέτρων 
ή τη χορήγηση αποζηµίωσης για τις απώλειες ή τις ζηµίες που έχουν 
προκληθεί, η οποία είναι δυνατό να περιορίζεται είτε στο κόστος κατάρτισης 
της προσφοράς είτε στο κόστος της προσφυγής, ή και στα δύο. 

Άρθρο 58 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα επανεξετάζουν κάθε χρόνο την αποτελεσµατική 
εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου και το αµοιβαίο άνοιγµα των αγορών δηµοσίων 
συµβάσεων. Το αργότερο ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, 
τα συµβαλλόµενα µέρη αρχίζουν διαπραγµατεύσεις για την επέκταση του/των 
καταλόγου(ων) των φορέων που απαριθµούνται στα υποπαραρτήµατα 1 και 2 του 
προσαρτήµατος 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας συµφωνίας. 

2. Το Ιράκ, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την ένταξή του στον ΠΟΕ, θα 
αναγνωρίσει τη δέσµευσή του να προσχωρήσει στην πολυµερή συµφωνία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις. 

Άρθρο 59 

Ασύµµετρο καθεστώς και µεταβατικά µέτρα 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του στους τοµείς της ανάπτυξης, των οικονοµικών και του 
εµπορίου, το Ιράκ θα τύχει των ακόλουθων µεταβατικών µέτρων: 

α) Το Ιράκ µπορεί να εξασφαλίσει ένα προσωρινό πρόγραµµα προτιµησιακών 
τιµών βάσει του οποίου θα εφαρµόζεται διαφορά τιµών 5% για τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες και 10% για τα τεχνικά έργα στις προµήθειες και τις υπηρεσίες 
των ιρακινών µόνο παρόχων. 
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β) Το πρόγραµµα προτιµησιακών τιµών θα καταργηθεί σταδιακά σε διάστηµα 10 
ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας. 

Κεφάλαιο III Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας 

Άρθρο 60 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της 
παρούσας συµφωνίας, το Ιράκ θεσπίζει, εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος της 
συµφωνίας, νοµοθετικές διατάξεις που εγγυώνται την επαρκή και αποτελεσµατική 
προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας9 
σύµφωνα µε τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων 
που περιλαµβάνει η συµφωνία για τις εµπορικές πτυχές των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι περιέχονται στο παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας 
για τον ΠΟΕ (στο εξής «συµφωνία TRIPS»), καθώς και αποτελεσµατικά µέσα 
διασφάλισης του σεβασµού των δικαιωµάτων αυτών. 

2. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, το Ιράκ 
προσχωρεί στις πολυµερείς συµβάσεις για τα δικαιώµατα διανοητικής, βιοµηχανικής 
και εµπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της παρούσας συµφωνίας, στις οποίες τα κράτη µέλη είναι 
συµβαλλόµενα µέρη ή οι οποίες εφαρµόζονται de facto από τα κράτη µέλη σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις. 

3. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, το Ιράκ προσχωρεί στις 
πολυµερείς συµβάσεις για τα δικαιώµατα διανοητικής, βιοµηχανικής και εµπορικής 
ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της 
παρούσας συµφωνίας, στις οποίες ένα ή περισσότερα κράτη µέλη είναι 
συµβαλλόµενα µέρη ή τις οποίες ένα ή περισσότερα κράτη µέλη εφαρµόζουν de 
facto σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη εξετάζουν τακτικά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της παρούσας συµφωνίας. Κατά την κατάρτιση της 
νοµοθεσίας ή σε περίπτωση που στον τοµέα της διανοητικής, βιοµηχανικής και 
εµπορικής ιδιοκτησίας ανακύψουν προβλήµατα που επηρεάζουν τις συναλλαγές, 
τότε, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών, αρχίζουν το 
συντοµότερο δυνατό διαβουλεύσεις προκειµένου να εξευρεθούν αµοιβαία αποδεκτές 
λύσεις. Εντός προθεσµίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη αρχίζουν τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων για 

                                                 
9 Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας περιλαµβάνουν τα 

δικαιώµατα του δηµιουργού, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων δηµιουργού λογισµικών και 
βάσεων δεδοµένων, τα δικαιώµατα ειδικής φύσεως (sui generis) για µη πρωτότυπες βάσεις δεδοµένων, 
καθώς και δικαιώµατα συγγενικά προς το δικαίωµα του δηµιουργού, δικαιώµατα συγγενικά προς τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα εµπορικά σήµατα, τις εµπορικές επωνυµίες, στο µέτρο που αυτά 
προστατεύονται ως αποκλειστικά δικαιώµατα ιδιοκτησίας στην οικεία εθνική νοµοθεσία, τα σχέδια, τις 
διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, τις γεωγραφικές ενδείξεις, περιλαµβανοµένης 
της ονοµασίας προέλευσης, τις ενδείξεις προέλευσης, τη φυτική ποικιλία, καθώς και την προστασία του 
απορρήτου των πληροφοριών και την προστασία κατά του αθέµιτου ανταγωνισµού όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 10α της σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (πράξη 
της Στοκχόλµης, 1967). 
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τη θέσπιση αναλυτικότερων διατάξεων όσον αφορά τα δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

5. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος παρέχει στους υπηκόους του άλλου συµβαλλόµενου 
µέρους µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε εκείνη που επιφυλάσσει στους δικούς του 
υπηκόους όσον αφορά την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, µε 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται ήδη στις διεθνείς νοµικές πράξεις, 
οι οποίες περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας συµφωνίας ή θα 
µπορούσαν, κατά καιρούς, να περιληφθούν σε αυτό, µετά την επικύρωσή τους από 
το εν λόγω συµβαλλόµενο µέρος. 

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, το Ιράκ παρέχει στις εταιρείες και 
τους υπηκόους της Ένωσης, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της 
διανοητικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
µε εκείνη που παρέχει σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα βάσει διµερών συµφωνιών. 

Τµήµα VI  

Επίλυση διαφορών 

Κεφάλαιο Ι Στόχος και πεδίο εφαρµογής 

Άρθρο 61 

Στόχος 

Στόχος του παρόντος τµήµατος είναι η αποτροπή και η επίλυση των διαφορών που 
ανακύπτουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών µε σκοπό την επίτευξη, στο µέτρο του 
δυνατού, αµοιβαία αποδεκτής λύσης. 

Άρθρο 62 

Πεδίο εφαρµογής 

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος ισχύουν για κάθε διαφορά σχετικά µε την ερµηνεία και 
την εφαρµογή των διατάξεων του τίτλου ΙΙ της παρούσας συµφωνίας, εκτός εάν περιέχεται 
ρητά αντίθετη διάταξη. 
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Κεφάλαιο II ∆ιαβουλεύσεις 

Άρθρο 63 

∆ιαβουλεύσεις 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές σχετικά µε την 
ερµηνεία και την εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 62 µέσω 
διαβουλεύσεων καλή τη πίστει µε σκοπό την επίτευξη γρήγορης, δίκαιης και 
αµοιβαία αποδεκτής λύσης. 

2. Το συµβαλλόµενο µέρος ζητεί τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων υποβάλλοντας γραπτό 
αίτηµα προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, µε αντίγραφο στην επιτροπή 
συνεργασίας, προσδιορίζοντας κάθε επίµαχο µέτρο, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 62 τις οποίες κρίνει εφαρµοστέες. 

3. Οι διαβουλεύσεις πραγµατοποιούνται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής του αιτήµατος και πραγµατοποιούνται στο έδαφος του συµβαλλόµενου 
µέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη 
συµφωνήσουν διαφορετικά. Θεωρείται ότι οι διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί 
εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος, εκτός εάν αµφότερα 
τα µέρη συµφωνήσουν να τις συνεχίσουν. Όλες οι πληροφορίες που 
γνωστοποιούνται κατά τις διαβουλεύσεις παραµένουν εµπιστευτικές. 

4. Οι διαβουλεύσεις για επείγοντα θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
αφορούν τα αναλώσιµα ή εποχικά αγαθά, πραγµατοποιούνται εντός 15 ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος και θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί εντός 
15 ηµερών από την ηµεροµηνία αυτή. 

5. Εάν οι διαβουλεύσεις δεν πραγµατοποιηθούν εντός των προθεσµιών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 4 αντιστοίχως, ή εάν 
ολοκληρωθούν χωρίς την επίτευξη συµφωνίας για αµοιβαία αποδεκτή λύση, το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής οµάδας 
διαιτησίας σύµφωνα µε το άρθρο 64. 

Κεφάλαιο III ∆ιαδικασίες επίλυσης διαφορών 

Άρθρο 64 

Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας 

1. Εάν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν κατορθώσουν να επιλύσουν τη διαφορά µε 
διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 63, το καταγγέλλον συµβαλλόµενο 
µέρος µπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας. 

2. Το αίτηµα για σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας υποβάλλεται γραπτώς στο 
συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή 
συνεργασίας. Το καταγγέλλον µέρος προσδιορίζει στο αίτηµά του το ειδικό επίµαχο 
µέτρο, και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω µέτρο συνιστά παράβαση 
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των διατάξεων του άρθρου 62 κατά τρόπο αρκούντως αναλυτικό ώστε να 
χρησιµεύσει ως νοµική βάση της καταγγελίας. 

Άρθρο 65 

Σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας 

1. Η ειδική οµάδα διαιτησίας απαρτίζεται από τρεις διαιτητές. 

2. Εντός 10 ηµερών από την υποβολή στην επιτροπή συνεργασίας του αιτήµατος για 
σύσταση ειδικής οµάδας διαιτησίας, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν σε 
διαβούλευση προκειµένου να συµφωνήσουν σχετικά µε τη σύνθεση της οµάδας. 

3. Σε περίπτωση που τα συµβαλλόµενα µέρη αδυνατούν να καταλήξουν σε συµφωνία 
σχετικά µε τη σύνθεση της ειδικής οµάδας διαιτησίας εντός της προθεσµίας που 
καθορίζεται στην παράγραφο 2, έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται να ζητήσει 
από τον πρόεδρο της επιτροπής συνεργασίας, ή τον αντιπρόσωπό του, να επιλέξει 
και τα τρία µέλη της οµάδας µε κλήρωση από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί 
βάσει του άρθρου 78, τα δύο πρώτα µεταξύ των προσώπων που έχουν αντιστοίχως 
προτείνει το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος και το συµβαλλόµενο µέρος κατά 
του οποίου στρέφεται η καταγγελία και το τρίτο από τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει 
τα δύο µέρη, για να εκτελεί χρέη προεδρεύοντος. Στην περίπτωση που τα µέρη 
συµφωνήσουν σε ένα ή περισσότερα µέλη της ειδικής οµάδας διαιτησίας, τα 
υπόλοιπα µέλη επιλέγονται σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία από τον εν ισχύι 
κατάλογο. 

4. Με την παρουσία αντιπροσώπου κάθε συµβαλλόµενου µέρους, ο πρόεδρος της 
επιτροπής συνεργασίας, ή ο αντιπρόσωπός του, επιλέγει τους διαιτητές εντός πέντε 
ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από 
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος. 

5. Η ηµεροµηνία σύστασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας είναι η ηµεροµηνία επιλογής 
των τριών διαιτητών. 

6. Εφόσον ένας από τους καταλόγους που προβλέπονται στο άρθρο 78 δεν έχει 
καταρτιστεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 3, 
οι τρεις διαιτητές επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ των προσώπων που έχουν 
επίσηµα προταθεί από το ένα ή από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη. 
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Άρθρο 66 

Ενδιάµεση έκθεση της ειδικής οµάδας διαιτησίας 

Η ειδική οµάδα διαιτησίας, εντός προθεσµίας 90 ηµερών από την ηµεροµηνία σύστασής της, 
κοινοποιεί στα συµβαλλόµενα µέρη ενδιάµεση έκθεση η οποία περιλαµβάνει τα πραγµατικά 
περιστατικά, τη δυνατότητα εφαρµογής των οικείων διατάξεων και το βασικό σκεπτικό των 
διαπιστώσεων και των συστάσεών της. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως από την ειδική οµάδα διαιτησίας να επανεξετάσει συγκεκριµένες πτυχές της 
ενδιάµεσης έκθεσής της εντός 15 ηµερών από την κοινοποίησή της. Οι διαπιστώσεις της 
τελικής απόφασης της ειδικής οµάδας περιλαµβάνουν επαρκή αιτιολόγηση των 
επιχειρηµάτων που προβάλλονται στο ενδιάµεσο στάδιο επανεξέτασης και απαντούν σαφώς 
στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των δύο συµβαλλόµενων µερών. 

Άρθρο 67 

Απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας 

1. Η ειδική οµάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της στα συµβαλλόµενα µέρη και 
στην επιτροπή συνεργασίας εντός 120 ηµερών από την ηµεροµηνία σύστασής της. 
Εάν κρίνει ότι αυτή η προθεσµία δεν µπορεί να τηρηθεί, ο πρόεδρός της πρέπει να 
ενηµερώσει εγγράφως τα συµβαλλόµενα µέρη και την επιτροπή συνεργασίας, 
διευκρινίζοντας τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και την ηµεροµηνία κατά την 
οποία προβλέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να κοινοποιηθεί η απόφαση µετά την παρέλευση 150 ηµερών από τη 
σύσταση της ειδικής οµάδας διαιτησίας. 

2. Στις επείγουσες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 
αναλώσιµα και εποχικά αγαθά, η ειδική οµάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια για να εκδώσει την απόφασή της εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία 
σύστασής της. Η προθεσµία αυτή δεν θα πρέπει, σε καµία περίπτωση, να παραταθεί 
πέραν των 75 ηµερών από την ηµεροµηνία σύστασής της. Η ειδική οµάδα διαιτησίας 
µπορεί να εκδώσει προκαταρκτική απόφαση εντός 10 ηµερών από τη σύστασή της, 
εφόσον κρίνει ότι η υπόθεση είναι επείγουσα. 

Άρθρο 68 

Συµµόρφωση µε την απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας 

Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν καλή τη 
πίστει µε την απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας και καταβάλλουν προσπάθειες για να 
συµφωνήσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα συµµόρφωσης. 

Άρθρο 69 

Εύλογο χρονικό διάστηµα για τη συµµόρφωση 

1. Το αργότερο εντός 30 ηµερών από την ανακοίνωση της απόφασης της ειδικής 
οµάδας διαιτησίας στα συµβαλλόµενα µέρη, το συµβαλλόµενο µέρος κατά του 
οποίου στρέφεται η καταγγελία ανακοινώνει στο καταγγέλλον µέρος το χρονικό 
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περιθώριο (στο εξής «εύλογο χρονικό διάστηµα») που θα απαιτηθεί για τη 
συµµόρφωση, αν αυτή δεν µπορεί να επιτευχθεί αµέσως. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών όσον αφορά το εύλογο 
χρονικό διάστηµα για την εφαρµογή της απόφασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας, το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος ζητά εγγράφως από την ειδική οµάδα διαιτησίας, 
εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση του συµβαλλόµενου µέρους κατά του οποίου 
στρέφεται η καταγγελία σύµφωνα µε την παράγραφο 1, να προσδιορίσει τη διάρκεια 
του εύλογου χρονικού διαστήµατος. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο 
άλλο συµβαλλόµενο µέρος και στην επιτροπή συνεργασίας. Η ειδική οµάδα 
διαιτησίας γνωστοποιεί την απόφασή της στα συµβαλλόµενα µέρη και στην 
επιτροπή συνεργασίας εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

3. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής οµάδας διαιτησίας, 
ή ορισµένων από τα µέλη της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 65. Η 
προθεσµία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 35 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

4. Το εύλογο χρονικό διάστηµα µπορεί να παραταθεί µε αµοιβαία συµφωνία των 
συµβαλλόµενων µερών. 

Άρθρο 70 

Επανεξέταση των µέτρων που ελήφθησαν για τη συµµόρφωση µε την απόφαση της 
ειδικής οµάδας διαιτησίας 

1. Πριν από το πέρας του εύλογου χρονικού διαστήµατος, το συµβαλλόµενο µέρος 
κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο καταγγέλλον 
συµβαλλόµενο µέρος και στην επιτροπή συνεργασίας τα µέτρα που έχει λάβει 
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας. 

2. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών όσον αφορά την 
ύπαρξη µέτρου κοινοποιηθέντος στο πλαίσιο της παραγράφου 1 ή όσον αφορά τη 
συµβατότητά του µε τις διατάξεις του άρθρου 62, το καταγγέλλον συµβαλλόµενο 
µέρος δύναται να ζητήσει εγγράφως από την αρχική ειδική οµάδα διαιτησίας να 
αποφανθεί σχετικά. Στο εν λόγω αίτηµα πρέπει να προσδιορίζεται το συγκεκριµένο 
επίµαχο µέτρο και να διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο το εν λόγω µέτρο δεν 
είναι συµβατό µε τις διατάξεις του άρθρου 62. Η ειδική οµάδα διαιτησίας 
γνωστοποιεί την απόφασή της εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης. 

3. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής οµάδας 
διαιτησίας, ή ορισµένων από τα µέλη της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο 
άρθρο 65. Η προθεσµία κοινοποίησης της απόφασης είναι 60 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 
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Άρθρο 71 

Προσωρινά µέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 

1. Αν το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία δεν 
κοινοποιήσει µέτρο που έχει λάβει προκειµένου να συµµορφωθεί µε την απόφαση 
της ειδικής οµάδας διαιτησίας πριν από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήµατος, 
ή αν η ειδική οµάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το κοινοποιηθέν βάσει του άρθρου 70 
παράγραφος 1 µέτρο δεν συνάδει µε τις υποχρεώσεις αυτού του συµβαλλόµενου 
µέρους δυνάµει του άρθρου 62, το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται 
η καταγγελία υποβάλλει προσφορά για προσωρινή αποζηµίωση, αν το ζητήσει το 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος. 

2. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία για αποζηµίωση εντός 30 ηµερών από το πέρας του 
εύλογου χρονικού διαστήµατος ή της απόφασης της ειδικής οµάδας διαιτησίας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 70, βάσει της οποίας το ληφθέν µέτρο συµµόρφωσης είναι 
αντίθετο µε τις διατάξεις του άρθρου 62, το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος έχει 
το δικαίωµα, κατόπιν κοινοποίησης στο συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου 
στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή συνεργασίας, να αναστείλει τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 62 σε επίπεδο 
ισοδύναµο µε ολική ή µερική αναστολή λόγω της παραβίασης. Το καταγγέλλον 
συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να εφαρµόσει την αναστολή 10 ηµέρες µετά την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης, εκτός εάν το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου 
στρέφεται η καταγγελία ζητήσει διαδικασία διαιτησίας βάσει της παραγράφου 3. 

3. Εάν το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία θεωρεί ότι το 
επίπεδο αναστολής δεν είναι ισοδύναµο µε την ολική ή µερική αναίρεση των οφελών 
που προκάλεσε η παραβίαση, µπορεί να ζητήσει γραπτώς από την αρχική ειδική 
οµάδα διαιτησίας να αποφανθεί για το θέµα. Το αίτηµα αυτό κοινοποιείται στο 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος και στην επιτροπή συνεργασίας πριν από το 
πέρας της χρονικής περιόδου των 10 ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η 
αρχική ειδική οµάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της σχετικά µε το επίπεδο 
αναστολής των υποχρεώσεων στα συµβαλλόµενα µέρη και στην επιτροπή 
συνεργασίας εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Οι 
υποχρεώσεις δεν αναστέλλονται µέχρις ότου η αρχική ειδική οµάδα διαιτησίας 
κοινοποιήσει την απόφασή της, και κάθε αναστολή πρέπει να είναι συνεπής µε την 
απόφαση της οµάδας διαιτησίας. 

4. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής οµάδας 
διαιτησίας, ή ορισµένων εκ των µελών της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο 
άρθρο 65. Η προθεσµία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 45 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

5. Η αναστολή των υποχρεώσεων έχει προσωρινό χαρακτήρα και εφαρµόζεται µόνον 
έως ότου το µέτρο που έχει κριθεί ότι παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 62 αρθεί 
ή τροποποιηθεί ώστε να συµµορφωθεί µε τις εν λόγω διατάξεις όπως ορίζεται στο 
άρθρο 72 ή έως ότου τα συµβαλλόµενα µέρη καταλήξουν σε συµφωνία για την 
επίλυση της διαφοράς.  
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Άρθρο 72 

Επανεξέταση των µέτρων που ελήφθησαν για τη συµµόρφωση µετά την αναστολή των 
υποχρεώσεων 

1. Το συµβαλλόµενο µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο 
καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος και στην επιτροπή συνεργασίας τα µέτρα που 
έχει λάβει προκειµένου να συµµορφωθεί µε την απόφαση της ειδικής οµάδας 
διαιτησίας, καθώς και το αίτηµα που υποβάλλει για τη λήξη της αναστολής των 
υποχρεώσεων που εφαρµόζει το καταγγέλλον συµβαλλόµενο µέρος. 

2. Αν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε τη 
συµβατότητα του κοινοποιηθέντος µέτρου µε τις διατάξεις του άρθρου 62, εντός 30 
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το καταγγέλλον µέρος 
µπορεί να ζητήσει εγγράφως από την ειδική οµάδα διαιτησίας να αποφασίσει 
σχετικά µε το ζήτηµα. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο συµβαλλόµενο 
µέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή συνεργασίας. Η 
απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας κοινοποιείται στα συµβαλλόµενα µέρη και 
στην επιτροπή συνεργασίας εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης. Εάν η ειδική οµάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το µέτρο που λαµβάνεται για 
τη συµµόρφωση συνάδει µε τις διατάξεις του άρθρου 62, η αναστολή των 
υποχρεώσεων περατώνεται. 

3. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής οµάδας 
διαιτησίας, ή ορισµένων εκ των µελών της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο 
άρθρο 65. Η προθεσµία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 60 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 73 

Αµοιβαία αποδεκτή λύση 

Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν ανά πάσα στιγµή να καταλήξουν σε αµοιβαία αποδεκτή 
λύση για κάποια διαφορά στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου. Κοινοποιούν τη λύση αυτή 
στην επιτροπή συνεργασίας και στην ειδική οµάδα διαιτησίας. Μετά την κοινοποίηση της 
αµοιβαία συµφωνηθείσας λύσης, η οµάδα ολοκληρώνει τις εργασίες της και η διαδικασία 
περατώνεται. 

Άρθρο 74 

Εσωτερικός κανονισµός 

1. Οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών διαφοράς βάσει του παρόντος τµήµατος 
διέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό και τον κώδικα δεοντολογίας που θα 
θεσπίσει η επιτροπή συνεργασίας. 

2. Τα µέρη ενδέχεται να αποφασίσουν την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισµού 
και του κώδικα δεοντολογίας. 
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3. Οι ακροάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας είναι δηµόσιες σύµφωνα µε τον 
εσωτερικό κανονισµό. 

Άρθρο 75 

Πληροφορίες και τεχνικές συµβουλές 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος ενός συµβαλλόµενου µέρους, ή µε δική της πρωτοβουλία, η 
ειδική οµάδα διαιτησίας µπορεί να λαµβάνει πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή, 
συµπεριλαµβανοµένων των µερών που εµπλέκονται στη διαφορά, την οποία θεωρεί 
κατάλληλη για τη διαδικασία της ειδικής οµάδας διαιτησίας. Η ειδική οµάδα διαιτησίας έχει 
επίσης το δικαίωµα, εφόσον το θεωρεί σκόπιµο, να ζητήσει τη σχετική γνώµη 
εµπειρογνωµόνων. Κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να 
γνωστοποιείται και στα δύο συµβαλλόµενα µέρη για τη διατύπωση παρατηρήσεων. Τα 
ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα εδάφη των δύο 
συµβαλλόµενων µερών µπορούν να υποβάλουν φιλικές παρατηρήσεις στην ειδική οµάδα 
διαιτησίας σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό. 

Άρθρο 76 

Κανόνες ερµηνείας 

Οι ειδικές οµάδες διαιτησίας ερµηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 62 σύµφωνα µε τους 
συνήθεις κανόνες ερµηνείας του δηµόσιου διεθνούς δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των 
κωδικοποιηµένων διατάξεων της Σύµβασης της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών. Οι 
αποφάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας δεν είναι δυνατό να αυξάνουν ή να µειώνουν τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 62. 

Άρθρο 77 

Αποφάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας 

1. Η ειδική οµάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαµβάνει 
τις αποφάσεις της µε συναίνεση. Παρά ταύτα, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
ληφθεί απόφαση µε συναίνεση, η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία. 
Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν δηµοσιεύονται οι γνώµες της µειοψηφίας των 
διαιτητών. 

2. Κάθε απόφαση της ειδικής οµάδας διαιτησίας είναι δεσµευτική για τα 
συµβαλλόµενα µέρη και δεν δηµιουργεί δικαιώµατα ή υποχρεώσεις στα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα. Στην απόφαση της ειδικής οµάδας αναφέρονται τα πραγµατικά 
περιστατικά, η δυνατότητα εφαρµογής των οικείων διατάξεων και το βασικό 
σκεπτικό των διαπιστώσεων και συµπερασµάτων τα οποία διατυπώνει. Η επιτροπή 
συνεργασίας δηµοσιοποιεί στο ακέραιο τις αποφάσεις της ειδικής οµάδας διαιτησίας, 
εκτός εάν αποφασίσει να µην το πράξει προκειµένου να διασφαλίσει το απόρρητο 
εµπιστευτικών επιχειρηµατικών πληροφοριών. 

Κεφάλαιο IV Γενικές διατάξεις 
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Άρθρο 78 

Κατάλογος διαιτητών 

1. Η επιτροπή συνεργασίας, το αργότερο εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συµφωνίας, καταρτίζει κατάλογο 15 προσώπων που επιθυµούν και 
µπορούν να ασκήσουν καθήκοντα διαιτητή. Έκαστο συµβαλλόµενο µέρος προτείνει 
πέντε πρόσωπα ως διαιτητές. Τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επιλέγουν επίσης πέντε 
πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κανενός συµβαλλόµενου µέρους, προκειµένου να 
εκτελέσουν χρέη προέδρου της ειδικής οµάδας διαιτησίας. Η επιτροπή συνεργασίας 
εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος διατηρείται πάντοτε στο επίπεδο αυτό. 

2. Οι διαιτητές διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στους τοµείς του 
διεθνούς εµπορικού δικαίου. Είναι ανεξάρτητοι, συµµετέχουν σε ατοµική βάση, δεν 
λαµβάνουν οδηγίες από κάποιον οργανισµό ούτε καµία κυβέρνηση, ούτε συνδέονται 
µε την κυβέρνηση οιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη και τηρούν τον κώδικα 
δεοντολογίας. 

Άρθρο 79 

Σχέση µε τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ 

1. Ενόψει της ένταξης του Ιράκ στον ΠΟΕ, οι ειδικές οµάδες διαιτησίας υιοθετούν 
ερµηνεία που συνάδει πλήρως µε τις αντίστοιχες αποφάσεις του οργάνου επίλυσης 
διαφορών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου όταν αυτό αποφαίνεται για 
εικαζόµενη παραβίαση διάταξης του άρθρου 62, και η οποία ενσωµατώνει ή 
παραπέµπει σε διάταξη της συµφωνίας ίδρυσης του ΠΟΕ. 

2. Μετά την ένταξη του Ιράκ στον ΠΟΕ, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις. 

3. Η προσφυγή στις διατάξεις του παρόντος τµήµατος για την επίλυση διαφορών ισχύει 
µε την επιφύλαξη τυχόν δράσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συµπεριλαµβανοµένης της 
δράσης για την επίλυση των διαφορών. 

4. Ωστόσο, αν συµβαλλόµενο µέρος έχει κινήσει διαδικασία επίλυσης διαφορών, όσον 
αφορά συγκεκριµένο µέτρο, είτε δυνάµει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του 
παρόντος τµήµατος, είτε δυνάµει της συµφωνίας ΠΟΕ, δεν µπορεί να κινήσει 
διαδικασία επίλυσης των διαφορών όσον αφορά το ίδιο µέτρο στο πλαίσιο του άλλου 
φόρουµ πριν περατωθεί η πρώτη διαδικασία. Επιπλέον, ένα συµβαλλόµενο µέρος 
δεν επιδιώκει αποκατάσταση παραβίασης υποχρέωσης που είναι πανοµοιότυπη στο 
πλαίσιο της συµφωνίας και στο πλαίσιο της συµφωνίας του ΠΟΕ στα δύο φόρουµ. 
Στην περίπτωση αυτή, µετά την κίνηση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, το 
συµβαλλόµενο µέρος δεν προβάλλει αξίωση για αποκατάσταση της παραβίασης της 
πανοµοιότυπης υποχρέωσης στο πλαίσιο άλλης συµφωνίας στο άλλο φόρουµ, εκτός 
αν το φόρουµ που επιλέγεται αποτύχει για διαδικαστικούς ή δικαιοδοτικούς λόγους 
να καταλήξει σε συµπέρασµα όσον αφορά την αξίωση για αποκατάσταση της εν 
λόγω παραβίασης υποχρέωσης. 

5. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου: 
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α) οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών δυνάµει της συµφωνίας ΠΟΕ κινούνται 
όταν συµβαλλόµενο µέρος ζητά τη σύσταση ειδικής οµάδας δυνάµει του 
άρθρου 6 του Μνηµονίου επίλυσης διαφορών (ΜΕ∆) του ΠΟΕ και 
περατώνονται όταν όργανο επίλυσης διαφορών εγκρίνει την έκθεση της 
ειδικής οµάδας, καθώς και την έκθεση του δευτεροβάθµιου οργάνου κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 παράγραφος 14 του Μνηµονίου· 

β) οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών δυνάµει του παρόντος τµήµατος θεωρείται 
ότι κινούνται όταν συµβαλλόµενο µέρος ζητήσει τη σύσταση ειδικής οµάδας 
διαιτησίας σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 1, και ότι περατώνονται όταν 
η ειδική οµάδα διαιτησίας κοινοποιήσει την απόφασή της στα συµβαλλόµενα 
µέρη και στην επιτροπή συνεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 67. 

6. Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν εµποδίζει συµβαλλόµενο µέρος να 
εφαρµόζει την αναστολή των υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει το όργανο επίλυσης 
των διαφορών του ΠΟΕ. ∆εν µπορεί να γίνει επίκληση της συµφωνίας ΠΟΕ για να 
αποκλειστεί συµβαλλόµενο µέρος από την αναστολή των υποχρεώσεων στο πλαίσιο 
του τίτλου ΙΙ της παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 80 

Προθεσµίες 

1. Όλες οι προθεσµίες που προβλέπονται στο παρόν τµήµα, συµπεριλαµβανοµένων των 
προθεσµιών κοινοποίησης των αποφάσεων από τις ειδικές οµάδες διαιτησίας, 
υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, αρχής γενοµένης από την πρώτη ηµέρα 
που έπεται της πράξης ή του γεγονότος στο οποίο αναφέρονται. 

2. Κάθε προθεσµία που αναφέρεται στο παρόν τµήµα µπορεί να παραταθεί µε αµοιβαία 
συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 81 

Χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια 

1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συµφωνίας, η ∆ηµοκρατία του Ιράκ 
λαµβάνει χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια από την Ένωση υπό µορφή 
επιχορηγήσεων µε στόχο την επίσπευση του οικονοµικού και πολιτικού 
µετασχηµατισµού της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ. 

2. Η βοήθεια καλύπτεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης που 
προβλέπεται στους σχετικούς κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 

Οι στόχοι και οι τοµείς για τους οποίους παρέχει βοήθεια η Ένωση καθορίζονται σε 
ενδεικτικό πρόγραµµα, το οποίο βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν 
συµφωνηθεί µεταξύ των δύο µερών, σε συνάρτηση µε τις αναπτυξιακές ανάγκες και 
στρατηγικές της ∆ηµοκρατίας του Ιράκ, τις τοµεακές ικανότητες απορρόφησης και 
την πρόοδο της µεταρρύθµισης. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µεριµνούν ώστε η τεχνική βοήθεια της Ένωσης να 
συντονίζεται στενά µε τις συνεισφορές από άλλες πηγές. Η πολιτική αναπτυξιακής 
συνεργασίας και η διεθνής δράση της Ένωσης καθοδηγούνται από τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και από τους κύριους αναπτυξιακούς στόχους 
και αρχές στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και άλλων αρµόδιων διεθνών 
οργανισµών. Κατά την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης, 
λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι αρχές της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, 
συµπεριλαµβανοµένης της διακήρυξης των Παρισίων της 2ας Μαρτίου 2005 και του 
προγράµµατος δράσης της Άκρα. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής, το 
συµβαλλόµενο µέρος που λαµβάνει τεχνική ή οικονοµική βοήθεια ανταποκρίνεται 
το συντοµότερο δυνατόν σε αιτήµατα των αρµόδιων αρχών του άλλου 
συµβαλλόµενου µέρους για διοικητική συνεργασία, µε σκοπό την καλύτερη 
καταπολέµηση της απάτης και των παρατυπιών στο πλαίσιο της βοήθειας που 
παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Η κυβέρνηση του Ιράκ εξασφαλίζει τη δηµιουργία σηµείου επαφής για θέµατα 
καταπολέµησης της απάτης. Οι υπάλληλοι του σηµείου επαφής είναι υπεύθυνοι για 
την αποτελεσµατική συνεργασία µε τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), 
ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή των µέτρων διοικητικού και οικονοµικού ελέγχου 
στον τοµέα της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. 
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Άρθρο 82 

Αναπτυξιακή συνεργασία σε επίπεδο κοινωνίας και ανθρώπων 

Η συνεργασία στον τοµέα αυτό θα επιβεβαιώσει την κοινωνική διάσταση της 
παγκοσµιοποίησης και θα υπενθυµίσει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ κοινωνικής ανάπτυξης, 
οικονοµικής ανάπτυξης και αειφόρου ανάπτυξης στον τοµέα του περιβάλλοντος. Η 
συνεργασία θα υπογραµµίσει επίσης τη σηµασία της ανακούφισης της φτώχειας, την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, 
συµπεριλαµβανοµένων των ευπαθών οµάδων και των εκτοπισθέντων, καθώς και την 
ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης. Οι δραστηριότητες 
συνεργασίας σε όλους αυτούς τους τοµείς θα εστιαστούν, κατά κύριο λόγο, στη δηµιουργία 
ικανοτήτων και θεσµών, αφού ληφθούν υπόψη οι αρχές του µη αποκλεισµού, της χρηστής 
διακυβέρνησης και της χρηστής και διαφανούς διαχείρισης. 

Άρθρο 83 

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν προσπάθεια να προωθήσουν τη συνεργασία 
στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας προς αµοιβαίο 
όφελος, λαµβάνοντας υπόψη τους διαθέσιµους πόρους και προάγοντας την ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τις ανταλλαγές πληροφοριών, 
τεχνογνωσίας, σπουδαστών, ακαδηµαϊκών, τεχνικών πόρων, νέων και λειτουργών 
που ασχολούνται µε νέους, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων, αξιοποιώντας 
παράλληλα τις διευκολύνσεις που προσφέρουν τα υφιστάµενα προγράµµατα 
συνεργασίας, καθώς και την πείρα που έχουν αποκτήσει αµφότερα τα συµβαλλόµενα 
µέρη στον τοµέα αυτό. 

3. Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης στην ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, χρησιµοποιώντας µέσα 
όπως το πρόγραµµα Erasmus Mundus, µε σκοπό τη στήριξη της αριστείας και τη 
διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων. 

Άρθρο 84 

Απασχόληση και κοινωνική ανάπτυξη 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να βελτιώσουν τη συνεργασία στον τοµέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 
συνεργασίας στους τοµείς της κοινωνικής συνοχής, της αξιοπρεπούς εργασίας, της 
υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, της εργατικής νοµοθεσίας, του 
κοινωνικού διαλόγου, των ανθρώπινων πόρων, της ανάπτυξης και της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε σκοπό την προώθηση της πλήρους και 
παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους ως βασικών 
στοιχείων βιώσιµης ανάπτυξης και µείωσης της φτώχειας. 
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2. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν ότι δεσµεύονται να προωθήσουν και να 
εφαρµόσουν αποτελεσµατικά διεθνώς αναγνωρισµένα εργασιακά και κοινωνικά 
πρότυπα. Η εφαρµογή σχετικών πολυµερών κοινωνικών συµφωνιών και συµβάσεων 
εργασίας λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν τα 
συµβαλλόµενα µέρη βάσει της παρούσας συµφωνίας. 

3. Οι µορφές συνεργασίας µπορεί να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, ειδικά 
προγράµµατα και σχέδια που θα συµφωνηθούν από κοινού, καθώς και διάλογο, 
δηµιουργία ικανοτήτων, συνεργασία και πρωτοβουλίες σε θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος σε διµερές και πολυµερές επίπεδο. 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συµπεριλάβουν τους κοινωνικούς εταίρους 
και άλλους σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς στον διάλογο και τη συνεργασία. 

Άρθρο 85 

Κοινωνία των πολιτών 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν τον ρόλο και τις δυνατότητες συµβολής της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των ακαδηµαϊκών διδασκάλων, και των δεσµών 
µεταξύ των οµάδων προβληµατισµού, στη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας βάσει της 
παρούσας συµφωνίας και συµφωνούν στην προώθηση του αποτελεσµατικού διαλόγου µε την 
οργανωµένη κοινωνία των πολιτών καθώς και την αποτελεσµατική του εφαρµογή. 

Άρθρο 86 

Ανθρώπινα δικαιώµατα 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την προώθηση και την 
αποτελεσµατική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και για την 
επικύρωση και εφαρµογή διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και, κατά 
περίπτωση, για την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, κατάρτισης και δηµιουργίας 
ικανοτήτων. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι ο αντίκτυπος 
κάθε συνεργασίας και αναπτυξιακού προγράµµατος θα είναι περιορισµένος αν αυτά 
δεν προστατεύουν, βελτιώνουν και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

2. Η συνεργασία στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορεί, µεταξύ άλλων, να 
περιλαµβάνει: 

α) ενίσχυση των κρατικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των µη 
κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τοµέα αυτό· 

β) εξασφάλιση της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της σχετικής 
εκπαίδευσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως ανάµεσα στη δηµόσια 
διοίκηση, στις δικαστικές υπηρεσίες και στα όργανα επιβολής του νόµου, µε 
σεβασµό των δικαιωµάτων των γυναικών και των παιδιών· 

γ) ανάπτυξη της ιρακινής νοµοθεσίας σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 
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δ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των σχετικών µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα οργάνων των Ηνωµένων Εθνών· 

ε) στήριξη των προσπαθειών της ιρακινής κυβέρνησης να εξασφαλίσει το 
αρµόζον βιοτικό επίπεδο στους ιρακινούς πολίτες και να διαφυλάξει τα 
πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά τους δικαιώµατα χωρίς 
διακρίσεις· 

στ) υποστήριξη των προσπαθειών εθνικής συµφιλίωσης και καταπολέµηση της 
ατιµωρησίας· 

ζ) καθιέρωση διαλόγου εφ’όλης της ύλης σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Άρθρο 87 

Συνεργασία στους τοµείς της βιοµηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για τις ΜΜΕ 

1. Η συνεργασία στον τοµέα αυτό πρέπει να έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της 
αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισµού της ιρακινής βιοµηχανίας, µε παράλληλη 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής της, καθώς και τη δηµιουργία 
ευνοϊκών συνθηκών για αµοιβαία επωφελή συνεργασία στον τοµέα της βιοµηχανίας 
µεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

A-Γενικά 

2. Η συνεργασία: 

α) προσδιορίζει µια ολοκληρωµένη βιοµηχανική στρατηγική στο Ιράκ, η οποία 
λαµβάνει υπόψη την πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα· 

β) ενθαρρύνει το Ιράκ να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τη βιοµηχανία του, 
σε συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιµη 
ανάπτυξη και την οικονοµική µεγέθυνση· 

γ) ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευνοϊκού κλίµατος για την ανάληψη ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών στον βιοµηχανικό τοµέα, µε στόχο την τόνωση και τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής που προορίζεται για τις τοπικές αγορές και τις 
αγορές εξαγωγών· 

δ) συµβάλλει στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την τόνωση της 
ανάπτυξης και της διαφοροποίησης της βιοµηχανικής παραγωγής µε 
προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης· 

ε) ευνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών που εξυπηρετούν την κοινή συνεργασία 
στους βιοµηχανικούς τοµείς· 

στ) προωθεί την εφαρµογή ενωσιακών και διεθνών τεχνικών κανονισµών, 
προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, ώστε να 
διευκολύνει την ένταξη του Ιράκ στην παγκόσµια οικονοµία· καθιερώνει 
τακτικές ανταλλαγές µεταξύ των φορέων τυποποίησης και κανονικοποίησης· 
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ζ) συµβάλλει στη δηµιουργία του κατάλληλου για την άσκηση βιοµηχανικής 
δραστηριότητας περιβάλλοντος· 

η) προωθεί και ενθαρρύνει τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών ως 
ουσιαστικό στοιχείο του αναπτυξιακού δυναµικού των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων και της οικονοµικής ανάπτυξης· 

θ) καλλιεργεί τους δεσµούς µεταξύ των βιοµηχανικών παραγόντων των 
συµβαλλοµένων µερών (εταιρειών, επαγγελµατιών, τοµεακών και άλλων 
επιχειρηµατικών οργανώσεων, εργατικών σωµατείων, κ.τ.λ.)· 

ι) ενθαρρύνει τη δροµολόγηση κοινών βιοµηχανικών σχεδίων, καθώς και τη 
δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων και δικτύων πληροφοριών. 

B- Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη, λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες οικονοµικές πολιτικές 
και στόχους τους, συµφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στη βιοµηχανική 
πολιτική σε όλους τους τοµείς που κρίνουν ότι προσφέρονται, µε στόχο τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων: 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη: 

α) σκοπεύουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις και να προωθήσουν τη συνεργασία µεταξύ των ΜΜΕ· 

β) παρέχουν βοήθεια ανταποκρινόµενα στις ανάγκες των πολύ µικρών, των 
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς της χρηµατοδότησης, της 
επαγγελµατικής κατάρτισης, της τεχνολογίας, της εµπορικής προώθησης και 
της καινοτοµίας, καθώς και βοήθεια που καλύπτει άλλες συνθήκες αναγκαίες 
για τη σύσταση των ΜΜΕ, όπως τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, καθώς και σε 
άλλους τοµείς ανάπτυξης· 

γ) στηρίζουν τις δραστηριότητες των ΜΜΕ µέσω κατάλληλων δικτύων· και 

δ) διευκολύνουν την επιχειρηµατική συνεργασία στηρίζοντας τις σχετικές 
δραστηριότητες συνεργασίας των ιδιωτικού τοµέα αµφοτέρων των πλευρών 
µέσω της δηµιουργίας κατάλληλων δεσµών µεταξύ παραγόντων του ιδιωτικού 
τοµέα στο Ιράκ και την Ένωση µε στόχο τη βελτίωση της ροής των 
πληροφοριών. 

Άρθρο 88 

Συνεργασία στον τοµέα των επενδύσεων 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται για τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για τις 
επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, για την εξασφάλιση ικανοποιητικής προστασίας για 
τις επενδύσεις, τη µεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε 
τις επενδυτικές ευκαιρίες. 
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2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να υποστηρίξουν την προώθηση και την 
προστασία των επενδύσεων βάσει των αρχών της µη διάκρισης και της 
αµοιβαιότητας. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για τη νοµοθεσία, 
τους κανονισµούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τοµέα των επενδύσεων. 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ των 
χρηµατοπιστωτικών τους ιδρυµάτων ώστε να διευκολύνουν τις επενδυτικές 
ευκαιρίες. 

5. Προκειµένου να διευκολύνει τις επενδύσεις και το εµπόριο, η Ένωση είναι 
διατεθειµένη να συνδράµει το Ιράκ, όταν το ζητήσει, στις προσπάθειές του για 
προσέγγιση των νοµοθετικών και κανονιστικών πλαισίων του σε εκείνα της Ένωσης 
στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα συµφωνία. 

Άρθρο 89 

Βιοµηχανικά πρότυπα και αξιολόγηση συµµόρφωσης 

Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συνεργάζονται στους ακόλουθους τοµείς προτύπων, 
τεχνικών κανονισµών και αξιολόγησης της συµµόρφωσης: 

1. Προώθηση, στο έδαφος των συµβαλλοµένων µερών, της ευρύτερης χρησιµοποίησης 
των διεθνών προτύπων στους τεχνικούς κανονισµούς και στην αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών τοµεακών µέτρων, καθώς και 
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών στο πλαίσιο των 
εργασιών των αρµόδιων διεθνών οργανισµών και οργάνων· 

2. Υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία ικανοτήτων στους τοµείς της 
τυποποίησης, της αξιολόγησης της συµµόρφωσης, της διαπίστευσης, της 
µετρολογίας και της εποπτείας της αγοράς στο Ιράκ· 

3. Προώθηση και ενθάρρυνση της διµερούς συνεργασίας µεταξύ οργανισµών του Ιράκ 
και της Ένωσης αρµόδιων για την τυποποίηση, την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, 
της τη διαπίστευση, τη µετρολογία και την εποπτεία της αγοράς· 

4. ∆ιαµόρφωση κοινών απόψεων για τις ορθές κανονιστικές πρακτικές, στις οποίες 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

α) Η διαφάνεια κατά την κατάρτιση, έγκριση και εφαρµογή τεχνικών κανονισµών, 
προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης· 

β) Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των κανονιστικών µέτρων και των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης 
της χρησιµοποίησης της δήλωσης συµµόρφωσης του παρόχου· 

γ) Η χρήση διεθνών προτύπων ως βάσης για την κατάρτιση τεχνικών κανονισµών, 
εκτός από την περίπτωση που τέτοια διεθνή πρότυπα θεωρούνται µη 
αποτελεσµατικά ή ακατάλληλα µέσα για την εκπλήρωση των επιδιωκόµενων 
νόµιµων στόχων· 
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δ) Η ενίσχυση των τεχνικών κανονισµών και των δραστηριοτήτων εποπτείας της 
αγοράς. 

5. Ενίσχυση της κανονιστικής, τεχνικής και επιστηµονικής συνεργασίας µέσω, µεταξύ 
άλλων, ανταλλαγής πληροφοριών, πείρας και δεδοµένων, µε σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας και του επιπέδου των τεχνικών κανονισµών και την αποτελεσµατική 
χρήση των κανονιστικών πόρων· 

6. Βελτίωση της συµβατότητας και σύγκλισης των τεχνικών κανονισµών, των 
προτύπων και των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 

Άρθρο 90 

Συνεργασία στον γεωργικό, δασικό και αγροτικό τοµέα 

Στόχος είναι η προαγωγή της συνεργασίας στους τοµείς της γεωργίας, της δασονοµίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης, µε σκοπό την προώθηση της διαφοροποίησης, των περιβαλλοντικά 
ορθών πρακτικών, της βιώσιµης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της επισιτιστικής 
ασφάλειας. Προς τούτο, τα συµβαλλόµενα µέρη θα εξετάσουν: 

α) ενέργειες για τη δηµιουργία ικανοτήτων και την κατάρτιση σε δηµόσιους 
οργανισµούς· 

β) µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, 
µέτρα δηµιουργίας ικανοτήτων για τις ενώσεις παραγωγών και στήριξη 
δραστηριοτήτων για την προώθηση του εµπορίου· 

γ) µέτρα σχετικά µε την περιβαλλοντική υγεία, την υγεία ζώων και φυτών και 
άλλα σχετικά θέµατα, λαµβανοµένης υπόψη της ισχύουσας νοµοθεσίας 
αµφοτέρων των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τους κανόνες του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών περιβαλλοντικών 
συµφωνιών· 

δ) µέτρα σχετικά µε τη βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών, περιλαµβανοµένων και των ορθών από περιβαλλοντική 
άποψη πρακτικών, της δασονοµίας, της έρευνας, της µεταφοράς τεχνογνωσίας, 
της πρόσβασης στη γη, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της άρδευσης, 
της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης και της επισιτιστικής ασφάλειας·  

ε) µέτρα σχετικά µε τη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων στον τοµέα της 
γεωργίας, οι οποίες παρέχουν σε κάθε πληθυσµό την ιδιαίτερή του ταυτότητα, 
συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, 
τις ανταλλαγές πείρας σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη δικτύων 
συνεργασίας· 

στ) Εκσυγχρονισµός του γεωργικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων γεωργικών 
πρακτικών και της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. 
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Άρθρο 91 

Ενέργεια 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας 
στον τοµέα της ενέργειας όσον αφορά τις αρχές των ελεύθερων, ανταγωνιστικών και 
ανοικτών αγορών ενέργειας µε σκοπό: 

α) Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας µε παράλληλη διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. 

β) Κατάρτιση θεσµικών, νοµοθετικών και κανονιστικών πλαισίων στον τοµέα της 
ενέργειας, τα οποία θα διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της 
αγοράς ενέργειας και την προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων. 

γ) ∆ηµιουργία και προώθηση εταιρικών σχέσεων µεταξύ εταιρειών της Ένωσης 
και του Ιράκ στους τοµείς της εξερεύνησης, της παραγωγής, της επεξεργασίας, 
της µεταφοράς, της διανοµής και των υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. 

δ) Θέσπιση τακτικού και αποτελεσµατικού διαλόγου σε θέµατα ενέργειας µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στο 
πλαίσιο της ευρωαραβικής αγοράς φυσικού αερίου ΕΕ-Μασρέκ και άλλων 
συναφών περιφερειακών πρωτοβουλιών. 

2. Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τις 
αµοιβαία επωφελείς επαφές µε σκοπό: 

α) να στηρίξουν τη χάραξη της ενδεδειγµένης ενεργειακής πολιτικής από το Ιράκ, 
καθώς και την κατάρτιση του κανονιστικού του πλαισίου και την ανάπτυξη 
των συναφών υποδοµών, µε βάση τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, 
της χρηστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και της ελεύθερης, 
ανταγωνιστικής και ανοικτής αγοράς· 

β) να συνεργαστούν για τη βελτίωση των διοικητικών και νοµικών ικανοτήτων 
και για τη θέσπιση του σταθερού και διαφανούς νοµοθετικού πλαισίου που 
είναι αναγκαίο για την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας και των 
διεθνών ενεργειακών επενδύσεων στο Ιράκ· 

γ) να ενθαρρύνουν την τεχνική συνεργασία για την εξερεύνηση και αξιοποίηση 
των κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράκ, καθώς και για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων µεταφοράς και διαµετακόµισης 
στην περιοχή του Μασρέκ, άλλες σχετικές περιφερειακές πρωτοβουλίες, 
καθώς και προς την αγορά της Ένωσης· 

δ) να βελτιώσουν την αξιοπιστία του συστήµατος ηλεκτροδότησης στο Ιράκ· 

ε) να εντείνουν τη συνεργασία για βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και την 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, µέσω της προώθησης ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της µείωσης της καύσης 
αερίου· 
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στ) να διευκολύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη µεταφορά τεχνολογίας, 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την κατάρτιση επαγγελµατιών· 

ζ) να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του Ιράκ στη διαδικασία περιφερειακής ένταξης 
των αγορών ενέργειας. 

Άρθρο 92 

Μεταφορές 

1. 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της 
συνεργασίας στον τοµέα των µεταφορών όσον αφορά τη δηµιουργία ενός βιώσιµου 
και αποδοτικού συστήµατος µεταφορών, µε σκοπό: 

α) τη βελτίωση της ανάπτυξης των µεταφορών και διασυνδέσεων µε παράλληλη 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και προώθηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης· 

β) την κατάρτιση θεσµικών, νοµοθετικών και κανονιστικών πλαισίων σε όλους 
τους τοµείς µεταφορών, τα οποία θα διασφαλίζουν την αποτελεσµατική 
λειτουργία της αγοράς µεταφορών και την προώθηση των σχετικών 
επενδύσεων· 

γ) τη δηµιουργία και προώθηση συµπράξεων µεταξύ εταιρειών της Ένωσης και 
του Ιράκ στον τοµέα της εξερεύνησης, της δηµιουργίας ικανοτήτων, της 
ανάπτυξης υποδοµών, της ασφάλειας των µεταφορών και των υπηρεσιών στον 
τοµέα των µεταφορών· 

δ) την εγκαθίδρυση τακτικού και αποτελεσµατικού διαλόγου σε θέµατα 
µεταφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και σε περιφερειακό επίπεδο, 
καθώς και στο πλαίσιο της ευρωµεσογειακής συνεργασίας στον τοµέα των 
µεταφορών, καθώς και άλλων συναφών περιφερειακών πρωτοβουλιών· 

2. Για τον σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν τις 
αµοιβαία επωφελείς επαφές, µε σκοπό: 

α) να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικής µεταφορών κατάλληλης για την ανάπτυξη 
όλων των µέσων µεταφοράς και την κατάρτιση του κανονιστικού της πλαισίου, 
καθώς και την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών 
µεταφορών στο Ιράκ, τονίζοντας τη σηµασία της βιωσιµότητας· να 
διασφαλίσουν τη διατροπικότητα και την ολοκλήρωση όλων των τρόπων 
µεταφοράς· να εξετάσουν το ενδεχόµενο περαιτέρω προσέγγισης των 
νοµοθετικών και κανονιστικών πλαισίων µε τα πρότυπα της Ένωσης και τα 
διεθνή πρότυπα, ιδίως στον τοµέα της ασφάλειας· 

β) να συνεργαστούν για τη βελτίωση/εκ νέου εδραίωση των διοικητικών και 
δικαστικών ικανοτήτων ενόψει της κατάρτισης ειδικών σχεδίων για τοµείς 
προτεραιότητας και να θεσπίσουν το σταθερό και διαφανές νοµοθετικό 
πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας 
στον τοµέα των µεταφορών και των διεθνών επενδύσεων στις µεταφορές στο 
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Ιράκ, µε βάση τις πολιτικές και πρακτικές της Ένωσης· και να θεσπίσουν τις 
αναγκαίες ανεξάρτητες κανονιστικές αρχές· 

γ) να ενθαρρύνουν την τεχνική συνεργασία για την αξιοποίηση και ανάπτυξη 
όλων των τοµέων µεταφορών του Ιράκ, καθώς και για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισµό των υποδοµών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των 
διασυνδέσεων και των δικτύων µεταφορών στην περιοχή του Μασρέκ, άλλες 
σχετικές περιφερειακές πρωτοβουλίες, καθώς και προς την αγορά της Ένωσης· 

δ) να βελτιώσουν την αξιοπιστία των µεταφορικών ροών προς και µέσω του Ιράκ· 

ε) να διευκολύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη µεταφορά τεχνολογίας, 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την κατάρτιση επαγγελµατιών, που 
αποτελούν ουσιαστικές πτυχές της συνεργασίας οι οποίες θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα· 

στ) να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του Ιράκ στη διαδικασία διασύνδεσης στα 
περιφερειακά συστήµατα µεταφορών· 

ζ) να εφαρµόσουν εθνική πολιτική αεροµεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων της 
ανάπτυξης των αεροδροµίων και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
και να ενισχύσουν περαιτέρω τη διοικητική ικανότητα (συµπεριλαµβανοµένης 
της θέσπισης µιας αυτόνοµης αρχής πολιτικής αεροπορίας ως πραγµατικού 
ρυθµιστικού φορέα)· να διαπραγµατευθούν «οριζόντια» συµφωνία στον τοµέα 
των αεροµεταφορών µε σκοπό την αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου στις 
διµερείς συµφωνίες παροχής αεροπορικών υπηρεσιών· και να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες διαπραγµατεύσεων για µια ολοκληρωµένη συµφωνία Ένωσης-
Ιράκ στον τοµέα των αεροµεταφορών. 

Άρθρο 93 

Περιβάλλον 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης 
των προσπαθειών τους για την προστασία του περιβάλλοντος, παραδείγµατος χάρη 
σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη 
διαφύλαξη της βιοποικιλότητας ως βάσης για την ανάπτυξη της σηµερινής και της 
µελλοντικής γενιάς. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία στον τοµέα αυτό θα πρέπει να 
προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της βιώσιµης ανάπτυξης. 
Τα συµπεφωνηµένα συµπεράσµατα της Παγκόσµιας Συνόδου για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν τα 
συµβαλλόµενα µέρη βάσει της παρούσας συµφωνίας. 

3. Η σχετική συνεργασία θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να εστιάζεται στα ακόλουθα: 

α) ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρογνωσίας στον τοµέα του 
περιβάλλοντος· (για παράδειγµα για τα αστικά ζητήµατα, την προστασία της 
φύσης, τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, τη διαχείριση 
καταστροφών, κτλ.) 
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β) ενθάρρυνση και προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στον τοµέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ενθάρρυνσης των 
επενδύσεων σε περιβαλλοντικά σχέδια και προγράµµατα· 

γ) προώθηση της οικολογικής συνείδησης και µεγαλύτερη συµµετοχή των 
τοπικών κοινοτήτων στις προσπάθειες για προστασία του περιβάλλοντος και 
βιώσιµη ανάπτυξη· 

δ) στήριξη της δηµιουργίας ικανοτήτων στον τοµέα του περιβάλλοντος, 
παραδείγµατος χάρη για τον µετριασµό των συνεπειών και την προσαρµογή 
στην κλιµατική αλλαγή· 

ε) συνεργασία κατά τις διαπραγµατεύσεις και την εφαρµογή πολυµερών 
συµφωνιών για το περιβάλλον· 

στ) ενθάρρυνση της ανταλλαγής τεχνικής συνδροµής σε θέµατα περιβαλλοντικού 
προγραµµατισµού και στην ενσωµάτωση περιβαλλοντικού προβληµατισµού σε 
άλλους τοµείς πολιτικής· 

ζ) στήριξη της περιβαλλοντικής έρευνας και ανάλυσης.  

Άρθρο 94 

Τηλεπικοινωνίες 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται:  

α) για την τόνωση της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την εφαρµοστέα 
νοµοθεσία και ενδεχόµενες µελλοντικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις στον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών, πράγµα που θα επιτρέψει µεγαλύτερη κατανόηση 
των εκατέρωθεν κανονιστικών πλαισίων στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.  

β) για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις των τεχνολογιών και 
των προτύπων πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Άρθρο 95 

Επιστήµη και τεχνολογία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστηµονική έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) για µη στρατιωτικούς σκοπούς µε βάση το κριτήριο 
του αµοιβαίου συµφέροντος, λαµβάνοντας υπόψη τους διαθέσιµους πόρους, την 
κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα ερευνητικά τους προγράµµατα, εφόσον 
υπάρχουν τα κατάλληλα επίπεδα αποτελεσµατικής προστασίας των δικαιωµάτων 
διανοητικής, βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. 

2. Η συνεργασία στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας καλύπτει: 

α) την ανταλλαγή επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών· προγράµµατα· 

β) τη διοργάνωση κοινών επιστηµονικών συναντήσεων· 



EL 70   EL 

γ) κοινές δραστηριότητες ΕΤΑ· 

δ) δραστηριότητες κατάρτισης και προγράµµατα κινητικότητας επιστηµόνων, 
ερευνητών και τεχνικών που ασχολούνται µε την ΕΤΑ από αµφότερες τις 
πλευρές. 

3. Η συνεργασία αυτή εφαρµόζεται σύµφωνα µε ειδικές ρυθµίσεις που πρόκειται να 
αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και να συναφθούν σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από κάθε συµβαλλόµενο µέρος, οι οποίες θεσπίζουν, 
µεταξύ άλλων, τις κατάλληλες διατάξεις για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Άρθρο 96 

Τελωνειακή και φορολογική συνεργασία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα θεσπίσουν συνεργασία στον τελωνειακό τοµέα, ιδίως 
στους τοµείς της κατάρτισης, της απλούστευσης των τελωνειακών διατυπώσεων, της 
τεκµηρίωσης και των διαδικασιών, της πρόληψης, της διερεύνησης και καταστολής 
παραβάσεων των κανόνων σε τελωνειακά θέµατα µε σκοπό να διασφαλίσουν τη 
συµµόρφωση µε όλες τις διατάξεις που σχεδιάζεται να θεσπιστούν στον εµπορικό 
τοµέα και να επιτύχουν την προσέγγιση του τελωνειακού συστήµατος του Ιράκ µε το 
αντίστοιχο της Ένωσης. 

2. Με την επιφύλαξη των εκατέρωθεν αρµοδιοτήτων, και µε σκοπό να ενισχύσουν και 
να αναπτύξουν οικονοµικές δραστηριότητες, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
ανάγκη ανάπτυξης του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, τα συµβαλλόµενα µέρη 
αναγνωρίζουν και αναλαµβάνουν τη δέσµευση να εφαρµόσουν τις αρχές της 
χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τοµέα, ήτοι τις αρχές της διαφάνειας, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και του θεµιτού φορολογικού ανταγωνισµού. Για τον 
σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τις εκατέρωθεν αρµοδιότητες, τα συµβαλλόµενα µέρη θα 
βελτιώσουν τη διεθνή συνεργασία στον φορολογικό τοµέα και θα θεσπίσουν µέτρα 
για την ουσιαστική εφαρµογή των ανωτέρω αρχών. 

Άρθρο 97 

Στατιστική συνεργασία 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν δραστηριότητες στατιστικής 
συνεργασίας, τα οποία θα προσανατολίζονται στη θεσµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία 
ικανοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση του εθνικού στατιστικού συστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης στατιστικών µεθόδων και της παραγωγής και διάδοσης 
στατιστικών σχετικά µε το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών και, γενικότερα, σχετικά µε κάθε 
άλλο τοµέα στήριξης των εθνικών κοινωνικών και οικονοµικών αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων που καλύπτει η παρούσα συµφωνία και που µπορεί να αποτελέσει 
αντικείµενο στατιστικής επεξεργασίας. 

Άρθρο 98 

Μακροοικονοµική σταθερότητα και δηµόσια οικονοµικά 
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1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι είναι σηµαντική για το Ιράκ η επίτευξη 
µακροοικονοµικής σταθερότητας µέσω χρηστής νοµισµατικής πολιτικής µε σκοπό 
την επίτευξη και διατήρηση της σταθερότητας των τιµών, καθώς και µέσω 
φορολογικής πολιτικής µε σκοπό τη διατήρηση του χρέους σε ανεκτά επίπεδα. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι είναι σηµαντική για το Ιράκ η επίτευξη 
αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων δαπανών, διαφάνειας και υποχρέωση 
λογοδοσίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν, µεταξύ άλλων, για τη 
βελτίωση του ιρακινού συστήµατος διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών 
επιδιώκοντας, µεταξύ άλλων, την πληρότητα του δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού 
και ενιαίο λογαριασµό του ∆ηµόσιου Ταµείου. 

Άρθρο 99 

Ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα  

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη οικονοµίας της 
αγοράς στο Ιράκ, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίµα, διαφοροποιώντας την οικονοµική 
δραστηριότητα, σηµειώνοντας πρόοδο στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και βελτιώνοντας 
τις άλλες συνθήκες που είναι αναγκαίες για την ταχύτερη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 
στον ιδιωτικό τοµέα. 

Άρθρο 100 

Τουρισµός 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ζητούν να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της 
συνεργασίας τους προκειµένου να διασφαλιστεί ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη του 
τουρισµού και των συναφών θεµάτων. 

2. Ως εκ τούτου, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην ανάπτυξη συνεργασίας στον 
τοµέα του τουρισµού και ιδίως στην ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά την οργάνωση του θεσµικού πλαισίου στον τοµέα του 
τουρισµού, καθώς και το γενικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι 
τουριστικές επιχειρήσεις. 

Άρθρο 101 

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται για την προσέγγιση των κανόνων και προτύπων τους, 
ιδίως όσον αφορά: 

α) την ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στο Ιράκ· 

β) τη βελτίωση των λογιστικών, εποπτικών και κανονιστικών συστηµάτων στον 
τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, καθώς και σε άλλους χρηµατοπιστωτικούς 
τοµείς του Ιράκ· 
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γ) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την εκατέρωθεν ισχύουσα ή υπό 
κατάρτιση νοµοθεσία· 

δ) την ανάπτυξη συµβατών συστηµάτων λογιστικού ελέγχου. 

1. ΤΙΤΛΟΣ IV 

2. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Άρθρο 102 

Κράτος δικαίου 

1. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τοµέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και 
της ασφάλειας, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν σταθερή δέσµευση και 
αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην αρχή του κράτους δικαίου, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, της πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη και του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργαστούν για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
λειτουργίας των θεσµών στους τοµείς της εφαρµογής του νόµου και της απονοµής 
της δικαιοσύνης, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ικανοτήτων. 

Άρθρο 103 

∆ικαστική συνεργασία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αναπτύξουν δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις, ιδίως όσον αφορά την επικύρωση και εφαρµογή πολυµερών 
συµβάσεων για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, και ειδικότερα των 
συµβάσεων της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο, στον 
τοµέα της διεθνούς νοµικής συνεργασίας και επίλυσης των διαφορών, καθώς και για 
την προστασία των παιδιών. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη 
χρησιµοποίηση εναλλακτικών µέσων επίλυσης αστικών και εµπορικών διαφορών, 
όταν αυτό είναι δυνατό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς νοµοθετικές πράξεις. 

3. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, τα συµβαλλόµενα µέρη θα επιδιώξουν τη 
βελτίωση της δικαστικής τους συνεργασίας σχετικά µε την αµοιβαία δικαστική 
συνδροµή και έκδοση. Αυτό περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, την υπογραφή και 
εφαρµογή των σχετικών διεθνών πράξεων των Ηνωµένων Εθνών, 
συµπεριλαµβανοµένου του Καταστατικού της Ρώµης για το ∆ιεθνές Ποινικό 
∆ικαστήριο, στο οποίο γίνεται παραποµπή στο άρθρο 7 της παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 104 

Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
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1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν προκειµένου να βελτιώσουν 
το επίπεδο προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε βάση τα ανώτατα 
διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες 
γραµµές για τη διαχείριση µηχανογραφηµένων φακέλων δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα των Ηνωµένων Εθνών (ψήφισµα αριθ. 45/95 της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωµένων Εθνών της 14ης ∆εκεµβρίου 1990). 

2. Η συνεργασία για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τεχνική συνδροµή στη µορφή ανταλλαγής 
πληροφοριών και εµπειρογνωσίας. 

Άρθρο 105 

Συνεργασία στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιβεβαιώνουν τη σηµασία που αποδίδουν στην από κοινού 
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών µεταξύ των εδαφών τους. Για να ενισχυθεί η 
συνεργασία µεταξύ τους, καθιερώνουν διάλογο εφ’ όλης της ύλης για όλα τα συναφή µε τη 
µετανάστευση θέµατα, συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης µετανάστευσης, της λαθραίας 
διακίνησης µεταναστών και της εµπορίας ανθρώπων, καθώς και της ένταξης του 
προβληµατισµού για θέµατα µετανάστευσης στις εθνικές στρατηγικές οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών προέλευσης των µεταναστών. 

2. Η συνεργασία βασίζεται σε αξιολόγηση των ειδικών αναγκών η οποία διενεργείται σε 
αµοιβαία διαβούλευση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και εφαρµόζεται σύµφωνα µε την 
ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Η συνεργασία εστιάζεται, ειδικότερα, στα εξής: 

α) βαθύτερα αίτια της µετανάστευσης· 

β) θέσπιση και εφαρµογή εθνικών νόµων και πρακτικών όσον αφορά τη διεθνή 
προστασία, ούτως ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της σύµβασης της Γενεύης 
του 1951 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων και του Πρωτοκόλλου του 
1967, καθώς και άλλων σχετικών περιφερειακών και διεθνών νοµικών 
πράξεων, και να τηρείται η αρχή της «µη επαναπροώθησης». 

γ) κανόνες εισδοχής, καθώς και δικαιώµατα και καθεστώς των προσώπων που 
γίνονται δεκτά, δίκαιη µεταχείριση και ένταξη των νόµιµων µεταναστών στην 
κοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και µέτρα για την καταπολέµηση 
του ρατσισµού και της ξενοφοβίας· 

δ) χάραξη αποτελεσµατικής και προληπτικής πολιτικής κατά της παράνοµης 
µετανάστευσης, της παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, 
συµπεριλαµβανοµένων τρόπων για την καταπολέµηση των δικτύων παράνοµης 
διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων και της προστασίας των θυµάτων αυτής 
της διακίνησης· 

ε) επιστροφή, υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, των προσώπων που 
διαµένουν παράνοµα, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της οικειοθελούς 
επιστροφής, καθώς και επανεισδοχή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3· 
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στ) στον τοµέα των θεωρήσεων, σχετικά µε θέµατα που αναγνωρίζονται ως 
αµοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του υφιστάµενου κεκτηµένου Σένγκεν· 

ζ) στον τοµέα της διαχείρισης και ελέγχου των συνόρων, ιδίως όσον αφορά την 
οργάνωση, την κατάρτιση, τις βέλτιστες πρακτικές και άλλα επιχειρησιακά 
µέτρα που εφαρµόζονται στον εν λόγω τοµέα και, κατά περίπτωση, παροχή 
εξοπλισµού, έχοντας παράλληλα επίγνωση της δυνητικά διττής χρήσης του 
εξοπλισµού αυτού. 

3. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνοµης 
µετανάστευσης, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης για την επανεισδοχή των 
παράνοµων µεταναστών τους. Για τον σκοπό αυτό: 

α) Το Ιράκ επιτρέπει την επανεισδοχή των υπηκόων του οι οποίοι δεν πληρούν, ή 
δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή 
διαµονή στο έδαφος κράτους µέλους της Ένωσης, κατόπιν αιτήσεως του 
κράτους µέλους και χωρίς άλλες διατυπώσεις· 

β) και κάθε κράτος µέλος της Ένωσης επιτρέπει την επανεισδοχή των υπηκόων 
του οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις 
για την είσοδο, παρουσία ή διαµονή στο Ιράκ, κατόπιν αιτήσεως του Ιράκ και 
χωρίς άλλες διατυπώσεις. 

4. Τα κράτη µέλη της Ένωσης και το Ιράκ εφοδιάζουν τους υπηκόους τους µε τα 
κατάλληλα έγγραφα επιβεβαίωσης της ταυτότητας ώστε να επιτρέπονται τα ταξίδια 
για τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση που το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η 
επανεισδοχή δεν διαθέτει έγγραφα ή άλλες αποδείξεις της ιθαγένειάς του, οι 
αρµόδιες διπλωµατικές και προξενικές αντιπροσωπείες, του συγκεκριµένου κράτους 
µέλους ή του Ιράκ, κατόπιν αιτήσεως του κράτους µέλους ή του Ιράκ, µεριµνούν για 
την πραγµατοποίηση συνέντευξης µε το προς επανεισδοχή πρόσωπο, προκειµένου 
να καθοριστεί η ιθαγένειά του. 

5. Στο πλαίσιο αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνάψουν, το 
συντοµότερο δυνατό και κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 123, συµφωνία για την πρόληψη και τον έλεγχο της 
παράνοµης µετανάστευσης και τη ρύθµιση των ειδικών διαδικασιών και 
υποχρεώσεων επανεισδοχής, η οποία θα καλύπτει επίσης, εφόσον το κρίνουν 
σκόπιµο αµφότερα τα µέρη, την επανεισδοχή υπηκόων άλλων χωρών και απάτριδων. 

6. Η συνεργασία στον τοµέα αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε πλήρη σεβασµό των 
δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών των συµβαλλοµένων µερών που 
απορρέουν από το σχετικό διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Άρθρο 106 

Καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συνεργαστούν και να συµβάλουν στην καταπολέµηση 
του οργανωµένου, οικονοµικού και χρηµατοοικονοµικού εγκλήµατος και της διαφθοράς, της 
πλαστογράφησης και των παράνοµων συναλλαγών, και να συµµορφωθούν πλήρως µε τις 
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υφιστάµενες αµοιβαίες διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τοµέα αυτό, που περιλαµβάνουν την 
αποτελεσµατική συνεργασία όσον αφορά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή 
κεφαλαίων που είναι προϊόντα πράξεων διαφθοράς. Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν την 
εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος και των συµπληρωµατικών πρωτοκόλλων της, καθώς και της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς 

Άρθρο 107 

Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ως προς την ανάγκη συνεργασίας µε στόχο την 
πρόληψη της χρήσης των χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από κάθε εγκληµατική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένης 
της διακίνησης ναρκωτικών και της διαφθοράς, και για τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν την τεχνική και διοικητική 
βοήθεια µε στόχο τη θέσπιση και εφαρµογή κανονισµών και την αποτελεσµατική 
λειτουργία των µηχανισµών καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Η 
συνεργασία αυτή επεκτείνεται στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή 
κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

3. Η συνεργασία επιτρέπει τις ανταλλαγές σχετικών πληροφοριών εντός των 
αντίστοιχων νοµοθετικών πλαισίων, καθώς και τη θέσπιση κατάλληλων προτύπων 
για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ισότιµων µε τα πρότυπα που έχει 
εγκρίνει η Ειδική Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για την καταπολέµηση της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (FATF), καθώς επίσης και η 
Ένωση και οι διεθνείς οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. 

Άρθρο 108 

Καταπολέµηση των παράνοµων ναρκωτικών 

1. Σύµφωνα µε τους αντίστοιχους νόµους και κανονισµούς τους, τα συµβαλλόµενα 
µέρη θέτουν ως στόχο να µειώσουν την προσφορά, την εµπορία και τη ζήτηση των 
παράνοµων ναρκωτικών, καθώς και να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους στους 
χρήστες και στην κοινωνία γενικότερα, και να επιτύχουν αποτελεσµατικότερη 
πρόληψη της εκτροπής πρόδροµων ουσιών ναρκωτικών που χρησιµοποιούνται για 
την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας τους, τα συµβαλλόµενα µέρη επιδιώκουν τον στόχο αυτό εφαρµόζοντας 
µια συνολική και ισορροπηµένη προσέγγιση µέσω νοµικών ρυθµίσεων για την 
αγορά και την αποτελεσµατική δράση και τον συντονισµό των αρµόδιων αρχών, 
συµπεριλαµβανοµένων των αρχών στους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των 
κοινωνικών υποθέσεων, της επιβολής του νόµου και της δικαιοσύνης. 
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2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν σχετικά µε τη χρήση µέσων συνεργασίας για 
την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα µέτρα πρέπει να βασίζονται σε από κοινού 
συµφωνηµένες αρχές µε βάση τις συναφείς διεθνείς συµφωνίες, την Πολιτική 
∆ήλωση και την Ειδική ∆ήλωση για τις κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να 
ακολουθούνται για τη µείωση της ζήτησης των ναρκωτικών οι οποίες εγκρίθηκαν 
από την εικοστή ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών για 
τα ναρκωτικά τον Ιούνιο του 1998. 

Άρθρο 109 

Πολιτιστική συνεργασία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη διµερή 
συνεργασία στον τοµέα του πολιτισµού, ούτως ώστε να βελτιώσουν την αµοιβαία 
κατανόηση και να ενισχύσουν τις µεταξύ τους πολιτιστικές σχέσεις. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη στηρίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρογνωσίας, 
καθώς και πρωτοβουλίες, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της δηµιουργίας ικανοτήτων, 
ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα εντείνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την 
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σύµφωνα µε τα 
σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών όσον αφορά 
το Ιράκ. Θα προωθήσουν την κύρωση και την αποτελεσµατική εφαρµογή σχετικών 
διεθνών συµφωνιών, συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης της Unesco του 1970 
σχετικά µε τα µέτρα απαγόρευσης και παρεµπόδισης της παράνοµης εισαγωγής, 
εξαγωγής και µεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας. 

4. Τα συµβαλλόµενα µέρη ενθαρρύνουν τον διαπολιτισµικό διάλογο µεταξύ φυσικών 
προσώπων, πολιτιστικών ιδρυµάτων και οργανώσεων από την Ένωση και το Ιράκ 
που αντιπροσωπεύουν την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών. 

5. Τα συµβαλλόµενα µέρη συντονίζουν τις προσπάθειές τους σε διεθνή φόρουµ, όπως 
η UNESCO και/ή άλλοι διεθνείς φορείς, µε σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής 
πολυµορφίας, και ειδικότερα για την κύρωση και εφαρµογή της σύµβασης της 
UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας των πολιτιστικών 
εκφράσεων. 

Άρθρο 110 

Περιφερειακή συνεργασία 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία θα πρέπει να συµβάλλει στη 
διευκόλυνση και υποστήριξη της σταθερότητας και περιφερειακής ολοκλήρωσης στο 
Ιράκ. Για τον σκοπό αυτόν, συµφωνούν να προωθήσουν δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην ενδυνάµωση των σχέσεων µε το Ιράκ, τις γειτονικές του χώρες και 
άλλους περιφερειακούς εταίρους. 

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η συνεργασία µεταξύ τους µπορεί να 
περιλαµβάνει δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο συµφωνιών συνεργασίας µε 



EL 77   EL 

άλλες χώρες της ίδιας περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριµένη δράση 
συνάδει µε την παρούσα συµφωνία και είναι προς το συµφέρον τους. 

3. Χωρίς να αποκλείουν κανένα τοµέα, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή: 

α) στην προώθηση του ενδοπεριφερειακού εµπορίου 

β) στην ενίσχυση περιφερειακών οργάνων και κοινών σχεδίων και πρωτοβουλιών 
που θεσπίζονται στο πλαίσιο σχετικών περιφερειακών οργανισµών. 
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TITΛΟΣ V 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 111 

Συµβούλιο Συνεργασίας 

1. Συγκροτείται Συµβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρµογή της 
παρούσας συµφωνίας. Το Συµβούλιο συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο άπαξ του 
έτους. Εξετάζει θέµατα µείζονος σηµασίας που προκύπτουν στο πλαίσιο της 
παρούσας συµφωνίας, καθώς και κάθε διµερές ή διεθνές θέµα αµοιβαίου 
ενδιαφέροντος µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας συµφωνίας. Το 
Συµβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις δέουσες συστάσεις, 
κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. 

2. Το Συµβούλιο Συνεργασίας απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των 
συµβαλλοµένων µερών. 

3. Το Συµβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισµό λειτουργίας του. 

4. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να παραπέµπει στο Συµβούλιο Συνεργασίας 
κάθε διαφορά σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας. 

Το Συµβούλιο Συνεργασίας δύναται να επιλύει τη διαφορά απευθύνοντας σχετική σύσταση. 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο και δεν θίγουν ειδικές 
διατάξεις σχετικά µε την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του τίτλου II της παρούσας 
συµφωνίας. 

Άρθρο 112 

Επιτροπή συνεργασίας και ειδικές υποεπιτροπές 

1. Θεσπίζεται επιτροπή συνεργασίας αποτελούµενη από εκπροσώπους των 
συµβαλλοµένων µερών, έργο της οποίας είναι να επικουρεί το Συµβούλιο 
Συνεργασίας στα καθήκοντά του. 

2. Το Συµβούλιο Συνεργασίας µπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής 
υποεπιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των 
επιτροπών ή οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Άρθρο 113 

Κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας 

1. Θεσπίζεται κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας. Πρόκειται για φόρουµ 
συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων για τα µέλη του Ιρακινού και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
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2. Η κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας απαρτίζεται από µέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αφενός, και από µέλη του Ιρακινού Κοινοβουλίου, αφετέρου. 

3. Η κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ενηµερώνεται σχετικά µε τις συστάσεις 
του Συµβουλίου Συνεργασίας. 

4. Η κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας µπορεί να απευθύνει συστάσεις στο 
Συµβούλιο Συνεργασίας. 

Άρθρο 114 

∆ιευκολύνσεις 

Προς διευκόλυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, αµφότερα τα 
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να παράσχουν τις αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους εγκαταστάσεις σε δεόντως εγκεκριµένους εµπειρογνώµονες και 
υπαλλήλους που ασχολούνται µε την εφαρµογή της συνεργασίας, σύµφωνα µε τους 
εσωτερικούς κανόνες και κανονισµούς των δύο µερών. 

Άρθρο 115 

Εδαφική εφαρµογή 

Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρµόζεται η συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό 
τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο έδαφος του Ιράκ. 

Άρθρο 116 

Έναρξη ισχύος και ανανέωση 

1. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της 
ηµεροµηνίας κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία την 
ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τον σκοπό αυτό διαδικασιών. 

2. Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για περίοδο δέκα ετών. Ανανεώνεται αυτοµάτως 
ανά έτος εκτός εάν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη την καταγγείλει τουλάχιστον έξι 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Η ισχύς της παρούσας συµφωνίας παύει 
έξι µήνες µετά την παραλαβή της κοινοποίησης από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. 
Η λήξη της δεν θίγει εν εξελίξει σχέδια τα οποία δροµολογήθηκαν βάσει της 
παρούσας συµφωνίας πριν από την παραλαβή της γνωστοποίησης. 

Άρθρο 117 

Προσωρινή εφαρµογή 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Ένωση και το Ιράκ συµφωνούν να 
εφαρµόζουν τα άρθρα 1 και 2, και τους τίτλους I, II, III και V της παρούσας 
συµφωνίας από την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας κατά 
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την οποία η Ένωση και το Ιράκ προέβησαν στην αµοιβαία γνωστοποίηση της 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό. Οι 
κοινοποιήσεις αποστέλλονται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ο θεµατοφύλακας της παρούσας συµφωνίας. 

2. Όταν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τα µέρη εφαρµόζουν διάταξη της παρούσας 
συµφωνίας, εν αναµονή της έναρξης ισχύος της, κάθε αναφορά που περιέχει η 
διάταξη αυτή σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συµφωνίας 
θεωρείται ότι αφορά την ηµεροµηνία από την οποία τα µέρη συµφωνούν να 
εφαρµόσουν την εν λόγω διάταξη σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

Άρθρο 118 

Αυθεντικά κείµενα 

Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται στην αγγλική, αραβική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, 
δανική, ελληνική, εσθονική, ιταλική, ισπανική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, 
ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και 
φινλανδική γλώσσα. Τα κείµενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά. 

Άρθρο 119 

Απαγόρευση διακρίσεων 

Στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία, και µε την επιφύλαξη ειδικών 
διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: 

α) οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει το Ιράκ έναντι της Ένωσης δεν πρέπει να 
δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ των κρατών µελών, των υπηκόων τους ή των 
εταιρειών και των επιχειρήσεών τους· 

β) οι ρυθµίσεις που εφαρµόζει η Ένωση έναντι του Ιράκ δεν πρέπει να 
δηµιουργούν διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων του Ιράκ ή των εταιρειών και 
των επιχειρήσεών του. 

Άρθρο 120 

Εξελικτική ρήτρα 

1. Τα µέρη δύνανται, κατόπιν αµοιβαίας συναίνεσης, να προβούν στην τροποποίηση, 
αναθεώρηση και επέκταση της παρούσας συµφωνίας µε στόχο τη βελτίωση του 
επιπέδου συνεργασίας, µεταξύ άλλων συµπληρώνοντάς την µε συµφωνίες ή 
πρωτόκολλα σχετικά µε ειδικούς τοµείς ή δραστηριότητες. 

2. Για την εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας, έκαστο συµβαλλόµενο µέρος δύναται 
να υποβάλλει υποδείξεις για τη διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας, λαµβάνοντας 
υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά την εφαρµογή της. Κάθε διεύρυνση του πεδίου 
συνεργασίας βάσει της παρούσας συµφωνίας θα αποφασίζεται στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου Συνεργασίας. 
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Άρθρο 121 

Άλλες συµφωνίες 

1. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η 
παρούσα συµφωνία ούτε οποιαδήποτε δράση αναληφθεί στο πλαίσιο αυτό θίγει τις 
αρµοδιότητες των κρατών µελών να αναλαµβάνουν διµερείς δραστηριότητες 
συνεργασίας µε το Ιράκ ή να συνάπτουν, ενδεχοµένως, νέες συµφωνίες οικονοµικής 
συνεργασίας µε το Ιράκ. 

2. Η συµφωνία δεν επηρεάζει την εκτέλεση ή εφαρµογή δεσµεύσεων που έχουν 
αναληφθεί από τα αντίστοιχα συµβαλλόµενα µέρη σε σχέση µε τρίτα µέρη. 

Άρθρο 122 

Αθέτηση της συµφωνίας 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη θεσπίζουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο που απαιτείται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συµφωνίας και µεριµνούν 
για την τήρηση των στόχων που θέτει η παρούσα συµφωνία. 

2. Αν συµβαλλόµενο µέρος θεωρεί ότι το άλλο µέρος δεν εκπληρώνει υποχρέωση που 
του επιβάλλει η παρούσα συµφωνία, µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Προτού 
λάβει τα εν λόγω µέτρα, παρέχει, εντός 30 ηµερών, στο Συµβούλιο Συνεργασίας 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εµπεριστατωµένη εξέταση 
της κατάστασης, ώστε να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη. 

Κατά την επιλογή των µέτρων, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα µέτρα που 
διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συµφωνίας. Τα µέτρα αυτά 
κοινοποιούνται αµέσως στο Συµβούλιο Συνεργασίας και αποτελούν το αντικείµενο 
διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συµβουλίου Συνεργασίας µετά από αίτηση του 
άλλου µέρους. 

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να 
λάβει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, σε περίπτωση: 

α) καταγγελίας της παρούσας συµφωνίας µη προβλεπόµενης από τους γενικούς 
κανόνες του διεθνούς δικαίου· 

β) παραβίασης από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος των ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας συµφωνίας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 5. 

Το άλλο συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να ζητήσει την επείγουσα σύγκληση 
συνεδρίασης των συµβαλλοµένων µερών εντός 15 ηµερών, για εµπεριστατωµένη 
εξέταση της κατάστασης προκειµένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, εάν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρεί ότι 
το άλλο συµβαλλόµενο µέρος δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που υπέχει βάσει του 
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τίτλου II της παρούσας συµφωνίας, δύναται να εφαρµόσει αποκλειστικά τις 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών που θεσπίζονται στο τµήµα VΙ του τίτλου II της 
παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 123 

Ορισµός των συµβαλλοµένων µερών 

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, µε τον όρο «συµβαλλόµενα µέρη» νοούνται η 
Ένωση ή τα κράτη µέλη της, ή η Ένωση και τα κράτη µέλη της, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 
εξουσίες τους, αφενός, και η ∆ηµοκρατία του Ιράκ, αφετέρου. 


