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TOELICHTING 

Op 23 maart 2006 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te voeren over 
een handels- en samenwerkingsovereenkomst met Irak en daarvoor 
onderhandelingsrichtsnoeren vastgesteld. De onderhandelingen werden in november 2006 
geopend en na het voorspoedige verloop van negen onderhandelingsronden in november 2009 
afgerond. 

Tijdens de zevende onderhandelingsronde, die in februari 2009 in Bagdad plaatsvond, 
kwamen Irak en de EU overeen de status van de ontwerpovereenkomst op te waarderen van 
“handels- en samenwerkingsovereenkomst” tot “partnerschaps- en samenwerkings-
overeenkomst” en een samenwerkingsraad in te stellen die regelmatig op ministerieel niveau 
zou samenkomen. Deze wijzigingen werden ook opgenomen in de onderhandelings-
richtsnoeren van de Raad. 

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak (hierna “de 
overeenkomst” genoemd) is de allereerste overeenkomst waarin contractuele betrekkingen 
tussen de EU en Irak worden vastgelegd. De overeenkomst vormt een juridisch kader voor 
aangelegenheden die uiteenlopen van een regelmatige politieke dialoog tot 
handelsbetrekkingen, samenwerking inzake regelgeving en ontwikkelingshulp. 

Het doel van de overeenkomst, die voor tien jaar wordt gesloten (en vervolgens kan worden 
verlengd), is een solide grondslag te leggen voor de versterking van de banden tussen Irak en 
de EU. De overeenkomst beoogt met name de politieke dialoog over bilaterale, regionale en 
mondiale vraagstukken te intensiveren, de handelsregelingen tussen Irak en de EU te 
verbeteren, de wezenlijke eigen hervormings- en ontwikkelingsinspanningen van Irak te 
steunen en de integratie van Irak in de ruimere internationale economie te vergemakkelijken. 
De overeenkomst onderstreept de wens van de EU om een belangrijke rol te spelen bij het 
overgangsproces in Irak en vormt het belangrijkste kanaal voor de EU-steun aan Irak en de 
verdere verbetering van de onderlinge betrekkingen. 

De belangrijkste onderdelen van de overeenkomst zijn: 

1. Politieke dialoog en samenwerking op het gebied van het buitenlands en 
veiligheidsbeleid: 

– regelmatige politieke dialoog op ministerieel niveau en het niveau van hoge 
ambtenaren; 

– bepalingen inzake mensenrechten en ter bestrijding van de verspreiding van 
massavernietigingswapens, die essentiële elementen van de overeenkomst zijn; 

– bepalingen inzake de bestrijding van terrorisme, handvuurwapens en lichte 
wapens en het Internationaal Strafhof. 

2. Handel en investeringen: 

– een niet-preferentiële handelsovereenkomst waarin de basisregels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn opgenomen, alhoewel Irak nog geen WTO-lid is, en 
die voorziet in een aantal substantiële preferentiële elementen betreffende 
overheidsopdrachten en diensten en investeringen. Het handelsgedeelte bevat voorts een 
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mechanisme voor de efficiënte beslechting van geschillen, met panels die bindende uitspraken 
doen en nalevingsprocedures. 

3. Bepalingen inzake samenwerking op een aantal gebieden, zoals onder andere: 

– energie, vervoer, investeringen, mensenrechten, onderwijs, wetenschap en technologie, 
justitie, vrijheid en veiligheid (waaronder samenwerking inzake migratie en asiel), milieu, 
regionale en culturele samenwerking. 

4. Institutionele bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, zoals een 
samenwerkingsraad die eenmaal per jaar op ministerieel niveau bijeenkomt en een 
samenwerkingscomité dat de samenwerkingsraad bij zijn taken bijstaat. 

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst worden sommige gedeelten 
ervan op voorlopige basis toegepast overeenkomstig artikel 117 van de overeenkomst. 

Gezien het belang van de overeenkomst is de Commissie van mening dat de Raad de in 
artikel 117 bedoelde kennisgevingen pas na enige tijd dient te verzenden, om het Europees 
Parlement de gelegenheid te geven zich over de overeenkomst uit te spreken. De Commissie 
is bereid er samen met de Raad en het Europees Parlement naar te streven dat de voorlopige 
toepassing van de overeenkomst in de loop van 2011 kan beginnen. 
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2010/0310 (NLE) 

Voorstel voor een 

BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 
207 en 209, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), 

Gezien het voorstel van de Commissie1, 

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, hierna “de overeenkomst” 
genoemd, is op [datum] ondertekend, onder voorbehoud van mogelijke sluiting op een 
later tijdstip. 

(2) De overeenkomst dient te worden gesloten,  

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, hierna “de overeenkomst” genoemd, alsmede de 
bijlagen en de aan de slotakte gehechte eenzijdige verklaring van de Europese Unie, wordt 
namens de Unie gesloten. 

Artikel 2 

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die 
bevoegd is respectievelijk zijn om namens de Europese Unie de in artikel 116 van de 
overeenkomst bedoelde akte van kennisgeving neer te leggen, waarmee de instemming van de 
Europese Unie om door de overeenkomst gebonden te zijn, tot uiting wordt gebracht. 

                                                 
1 PB C […] van […], blz. […]. 
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Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld. Het wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 
 De voorzitter 
 […] 
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BIJLAGE 

PARTNERSCHAPS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

IERLAND, 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 

DE REPUBLIEK LETLAND, 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

DE REPUBLIEK HONGARIJE, 

DE REPUBLIEK MALTA, 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

DE REPUBLIEK POLEN, 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

ROEMENIË, 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,  
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DE REPUBLIEK FINLAND, 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, 

hierna “de lidstaten” genoemd, en 

DE EUROPESE UNIE, 

hierna “de Unie” genoemd, 

enerzijds, en 

DE REPUBLIEK IRAK, 

hierna “Irak” genoemd, 

anderzijds, 

hierna gezamenlijk “de partijen” genoemd, 
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Preambule 

Gelet op de banden tussen de Unie, haar lidstaten en Irak en de gemeenschappelijke waarden 
die zij delen, 

Erkennende dat de Unie, haar lidstaten en Irak deze banden wensen te versterken en 
duurzame, door een politieke dialoog ondersteunde handels- en samenwerkingsbetrekkingen 
tot stand wensen te brengen, 

Gelet op het belang dat de partijen hechten aan de doelstellingen en beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties, de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische 
beginselen en de politieke en economische vrijheden waarop het partnerschap is gegrondvest, 

Bevestigend dat de partijen gehecht zijn aan de democratische beginselen en de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals die zijn neergelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en andere relevante 
internationale mensenrechteninstrumenten, 

Erkennende het grote belang van duurzame en sociale ontwikkeling, waarmee economische 
ontwikkeling hand in hand moet gaan, 

Het belang erkennend van intensivering van de onderlinge samenwerking, alsook van hun 
gemeenschappelijke streven om de betrekkingen op gebieden van wederzijds belang te 
consolideren, te verdiepen en te diversifiëren, op basis van eerbiediging van elkaars 
soevereiniteit, gelijkwaardigheid, non-discriminatie, de beginselen van de rechtsstaat en goed 
bestuur, eerbiediging van het milieu en wederzijds voordeel, 

De noodzaak erkennende van ondersteuning van de inspanningen van Irak ter voortzetting 
van politieke hervormingen, economisch herstel en economische hervormingen en ter 
verbetering van de levensomstandigheden van arme en achtergestelde delen van de 
samenleving. 

De noodzaak erkennende van versterking van de rol van vrouwen in de politieke, civiele, 
sociale, economische en culturele sfeer en van bestrijding van discriminatie, 

Wensende gunstige voorwaarden te scheppen voor een aanmerkelijke ontwikkeling en 
diversificatie van de handel tussen de Unie en Irak en voor versterking van de samenwerking 
op het gebied van economie, handel, investeringen, wetenschap, technologie en cultuur, 

Wensende handel en investeringen te bevorderen, alsmede harmonieuze economische 
betrekkingen tussen de partijen op basis van de beginselen van de markteconomie, 

Gelet op de noodzaak gunstige voorwaarden te scheppen voor verbetering van het 
ondernemings- en investeringsklimaat, 

Zich bewust van de noodzaak de omstandigheden die van invloed zijn op bedrijfsvoering en 
investeringen te verbeteren, alsmede de voorwaarden op gebieden als vestiging, 
dienstverlening en kapitaalverkeer, 

Rekening houdende met het recht van de partijen om dienstverlening op hun grondgebied aan 
regels te onderwerpen en de verwezenlijking van legitieme overheidsbeleidsdoelen te 
waarborgen, 
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Rekening houdende met de verbintenis van de partijen om handel te drijven overeenkomstig 
de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie van 15 april 
1994 (hierna “WTO-Overeenkomst” genoemd), en in dat verband met hun wederzijds belang 
bij de toetreding van Irak tot die overeenkomst, 

Erkennende de specifieke behoeften van ontwikkelingslanden in WTO-verband, 

Erkennende dat terrorisme, georganiseerde criminaliteit, het witwassen van geld en 
drugssmokkel ernstige bedreigingen vormen voor de internationale stabiliteit en veiligheid en 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de samenwerking tussen de partijen, 

Gelet op het belang van bevordering en versterking van regionale samenwerking, 

Bevestigende dat de bepalingen van deze overeenkomst die binnen het toepassingsgebied van 
het derde deel, titel V, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen, 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland binden als afzonderlijke overeenkomstsluitende partijen, 
en niet als deel van de Europese Unie, totdat de Europese Unie Irak meedeelt dat het Verenigd 
Koninkrijk of Ierland gebonden is als deel van de Europese Unie, overeenkomstig het 
protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is gehecht. Hetzelfde is van toepassing op Denemarken, overeenkomstig het 
protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
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Artikel 1 

Instelling van het partnerschap 

1. Er wordt een partnerschap tot stand gebracht tussen de Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds. 

2. De doelstellingen van het partnerschap zijn: 

a. een passend kader voor de politieke dialoog tussen de partijen tot stand te 
brengen, dat de ontwikkeling van politieke betrekkingen mogelijk maakt; 

b. handel en investeringen en harmonieuze economische betrekkingen tussen de 
partijen te bevorderen en aldus hun duurzame economische ontwikkeling te 
stimuleren; en 

c. de basis te leggen voor samenwerking op wetgevings-, economisch, sociaal, 
financieel en cultureel gebied. 

Artikel 2 

Grondslag 

De eerbiediging van de democratische beginselen en de rechten van de mens, zoals deze zijn 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens en andere desbetreffende 
internationale mensenrechteninstrumenten, en van het beginsel van de rechtsstaat, ligt ten 
grondslag aan het binnenlandse en het buitenlandse beleid van beide partijen en is een 
essentieel element van deze overeenkomst. 
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TITEL I 

POLITIEKE DIALOOG EN SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN HET 
BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID 

Artikel 3 

Politieke dialoog 

1. Er wordt een regelmatige politieke dialoog tussen de partijen ingesteld. Deze dialoog 
versterkt de betrekkingen tussen de partijen, vormt een bijdrage tot de ontwikkeling 
van een partnerschap en versterkt het wederzijdse begrip en de solidariteit. 

2. De politieke dialoog heeft betrekking op alle onderwerpen van gemeenschappelijke 
belang, in het bijzonder de vrede, het buitenlands en veiligheidsbeleid, de nationale 
dialoog en verzoening, de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten, goed 
bestuur en regionale stabiliteit en integratie. 

3. De politieke dialoog wordt jaarlijks gevoerd op het niveau van ministers en hoge 
ambtenaren. 

Artikel 4 

Bestrijding van terrorisme 

De partijen bevestigen opnieuw het belang van de bestrijding van terrorisme en komen 
overeen conform internationale overeenkomsten, het internationale mensenrechten-, 
humanitaire en vluchtelingenrecht en hun eigen wet- en regelgeving samen te werken om 
terroristische daden te voorkomen en te bestrijden. Zij doen dit in het bijzonder: 

– in het kader van de volledige tenuitvoerlegging van Resolutie 1373 van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en andere relevante VN-resoluties, de 
terrorismebestrijdingsstrategie van de VN en internationale overeenkomsten en 
instrumenten; 

– door informatie uit te wisselen over terroristische groeperingen en de hen 
ondersteunende netwerken, overeenkomstig het nationale en internationale recht; 
en 

– door inzichten uit te wisselen over methoden om het terrorisme te bestrijden, 
onder meer op technisch gebied en wat betreft opleiding, en door ervaringen uit te 
wisselen met betrekking tot het voorkomen van terrorisme. 

De partijen blijven ernaar streven zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen over 
Alomvattend Verdrag betreffende internationaal terrorisme van de VN. 

De partijen zijn diep bezorgd over de aanzetting tot terroristische daden en benadrukken hun 
verbintenis om alle noodzakelijke en passende maatregelen te nemen, overeenkomstig het 
internationale en het nationale recht, teneinde de dreiging van de aanzetting tot dergelijke 
daden te verminderen. 
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Artikel 5 

Bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens 

De partijen zijn van oordeel dat de verspreiding van massavernietigingswapens en 
overbrengingsmiddelen daarvoor, onder zowel staten als niet-statelijke actoren, een van de 
ernstigste bedreigingen voor de internationale stabiliteit en veiligheid vormt. De partijen 
komen daarom overeen samen te werken en bij te dragen tot de bestrijding van de 
verspreiding van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor, door 
volledige naleving en nationale tenuitvoerlegging van hun bestaande verplichtingen op grond 
van de internationale ontwapenings- en non-proliferatieverdragen en -overeenkomsten en 
andere internationale verplichtingen op dit gebied. De partijen komen overeen dat deze 
bepaling een essentieel element van deze overeenkomst vormt. 

De partijen komen bovendien overeen samen te werken en bij te dragen aan de strijd tegen 
massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor, door: 

– maatregelen te nemen die gericht zijn op ondertekening of bekrachtiging van of 
toetreding, naar gelang van het geval, tot alle andere internationale instrumenten 
ter zake, en op de volledige tenuitvoerlegging daarvan; 

– een effectief stelsel van nationale exportcontroles in te voeren met het oog op de 
beheersing van uitvoer en doorvoer van goederen die betrekking hebben op 
massavernietigingswapens, met inbegrip van een controle op eindgebruik als 
massavernietigingswapen van technologieën voor tweeërlei gebruik, alsmede 
effectieve sancties op overtreding van de exportcontroles. 

De partijen stellen een regelmatige politieke dialoog in ter begeleiding en consolidatie van 
deze elementen. 

Artikel 6 

Handvuurwapens en lichte wapens 

1. De partijen erkennen dat de illegale productie en overdracht van en de illegale handel 
in handvuurwapens en lichte wapens en munitie daarvoor, alsmede de buitensporige 
accumulatie, slecht beheer, inadequaat beveiligde voorraden en ongecontroleerde 
verspreiding ervan een ernstige bedreiging voor de vrede en de internationale 
veiligheid blijven vormen. 

2. De partijen komen overeen hun verplichtingen met betrekking tot de aanpak van de 
illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens en munitie daarvoor na te 
komen en volledig ten uitvoer te leggen, overeenkomstig de bestaande internationale 
verdragen en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, evenals hun verbintenissen in 
het kader van andere internationale instrumenten op dit gebied, zoals het VN-
actieprogramma ter voorkoming, bestrijding en uitbanning van de illegale handel in 
handvuurwapens en lichte wapens in al zijn aspecten. 

3. De partijen werken samen en zien toe op coördinatie, complementariteit en synergie 
bij de aanpak van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens en munitie 
daarvoor, op mondiaal, regionaal, subregionaal en nationaal niveau, en stellen een 
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regelmatige politieke dialoog in ter begeleiding en consolidatie van deze 
werkzaamheden. 

Artikel 7 

Internationaal Strafhof 

De partijen verklaren opnieuw dat de ernstigste misdrijven die de internationale gemeenschap 
in haar geheel aangaan, niet ongestraft mogen blijven en dat op de vervolging ervan moet 
worden toegezien door maatregelen op nationaal of internationaal niveau. 

De partijen erkennen dat Irak nog geen partij is bij het Statuut van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof, maar de mogelijkheid overweegt om in de toekomst daartoe toe te 
treden. Irak zal dan maatregelen nemen met het oog op de toetreding tot en de bekrachtiging 
en tenuitvoerlegging van het Statuut van Rome en daarmee samenhangende instrumenten. 

De partijen verklaren opnieuw vastbesloten te zijn om op dit gebied samen te werken, onder 
meer door ervaringen uit te wisselen inzake de vaststelling van de juridische instrumenten die 
daartoe overeenkomstig het internationale recht ter zake vereist zijn. 
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TITEL II 

HANDEL EN INVESTERINGEN 

Afdeling I 

Handel in goederen 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 

Artikel 8 

Draagwijdte en toepassingsgebied 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de handel in goederen tussen de partijen. 

Artikel 9 

Douanerechten 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder “douanerechten” alle soorten rechten en 
heffingen verstaan die worden opgelegd bij of in verband met de invoer of de uitvoer van 
goederen, met inbegrip van alle aanvullende heffingen of belastingen met betrekking tot deze 
invoer of uitvoer. Onder “douanerechten” worden niet verstaan: 

a) heffingen van gelijke werking als interne belastingen die overeenkomstig 
artikel 11 worden opgelegd; 

b) rechten die worden geheven overeenkomstig titel II, afdeling I, hoofdstuk II, 
van deze overeenkomst; 

c) rechten die worden toegepast overeenkomstig de artikelen VI, XVI en XIX van 
de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 (hierna 
“GATT 1994” genoemd), de WTO-Overeenkomst inzake de toepassing van 
artikel VI van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 
1994, de WTO-Overeenkomst inzake subsidies en compenserende 
maatregelen, artikel 5 van de WTO-Overeenkomst inzake de landbouw of het 
WTO-memorandum van overeenstemming inzake de regels en procedures 
betreffende de beslechting van geschillen (hierna “memorandum inzake 
geschillenbeslechting” genoemd); 

d) rechten of heffingen die worden opgelegd overeenkomstig de binnenlandse 
wetgeving van een partij en artikel VIII van de GATT 1994 en de 
aantekeningen en aanvullende bepalingen daarbij. 
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Artikel 10 

Meestbegunstiging 

1. De partijen verlenen elkaar een meestbegunstigingsbehandeling overeenkomstig 
artikel I, lid 1, van de GATT 1994 en de aantekeningen en aanvullende bepalingen 
daarbij. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op: 

e) voordelen die worden toegekend met het oog op de instelling van een douane-
unie of vrijhandelsgebied overeenkomstig de GATT 1994 of uit hoofde van de 
instelling van een dergelijke douane-unie of een dergelijk vrijhandelsgebied; 

f) voordelen die aan bepaalde landen worden toegekend overeenkomstig de 
GATT 1994 of andere internationale regelingen ten gunste van 
ontwikkelingslanden. 

Artikel 11 

Nationale behandeling 

Elke partij kent ten aanzien van goederen van de andere partij nationale behandeling toe 
overeenkomstig artikel III van de GATT 1994 en de aantekeningen en aanvullende 
bepalingen daarbij. Artikel III van de GATT 1994 en de aantekeningen en aanvullende 
bepalingen daarbij worden daartoe mutatis mutandis in deze overeenkomst opgenomen. 

Artikel 12 

Tariefbeleid 

1. Op producten van oorsprong uit Irak die in de Unie worden ingevoerd, is het 
meestbegunstigingstarief van de Unie van toepassing. De douanerechten die van 
toepassing zijn op producten van oorsprong uit Irak die in de Unie worden 
ingevoerd, mogen niet hoger zijn dan de douanerechten die van toepassing zijn op de 
invoer uit WTO-leden overeenkomstig artikel I van de GATT 1994. 

2. Op producten van oorsprong uit de Unie worden bij invoer in Irak geen 
douanerechten toegepast die meer bedragen dan de huidige wederopbouwheffing van 
5% op ingevoerde goederen. 

3. Totdat Irak tot de WTO is toegetreden, kunnen de partijen de hoogte van de 
douanerechten op invoer na onderling overleg wijzigen. 

4. Indien Irak na de ondertekening van deze overeenkomst op ingevoerde goederen 
tariefverlagingen op erga-omnesgrondslag toepast, in het bijzonder verlagingen die 
voortvloeien uit de tariefonderhandelingen in WTO-verband, worden de verlaagde 
douanerechten toegepast op de invoer uit de Unie en komen zij in de plaats van het 
basisrecht of de wederopbouwheffing vanaf de datum waarop de verlagingen van 
kracht worden. 
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Artikel 13 

Toepassing van enkele bepalingen van de GATT 1994 

De volgende artikelen van de GATT 1994 en de aantekeningen en aanvullende bepalingen 
daarbij worden mutatis mutandis in deze overeenkomst opgenomen en zijn van toepassing 
tussen de partijen: 

g) artikel V en de aantekeningen en aanvullende bepalingen daarbij; 

h) artikel VII, leden 1, 2 en 3, lid 4, onder a) en b), en lid 5, en de aantekeningen 
en aanvullende bepalingen daarbij, alsmede de WTO-Overeenkomst inzake de 
toepassing van artikel VII van de GATT 1994 en de aantekeningen en 
aanvullende bepalingen daarbij; 

i) artikel VIII en de aantekeningen en aanvullende bepalingen daarbij; 

j) artikel IX;  

k) artikel X. 

Artikel 14 

Geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen 

De indeling van goederen in het handelsverkeer tussen de partijen geschiedt overeenkomstig 
de tariefnomenclatuur van elk van beide partijen, uitgelegd in overeenstemming met het 
geharmoniseerde systeem, hierna “GS” genoemd, dat is ingesteld bij het op 14 juni 1983 te 
Brussel ondertekende Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem 
inzake de omschrijving en de codering van goederen. 

Artikel 15 

Tijdelijke invoer van goederen 

De partijen verlenen elkaar ontheffing van invoerheffingen en -rechten op tijdelijk ingevoerde 
goederen, onverminderd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit internationale 
verdragen inzake tijdelijke invoer van goederen waardoor beide partijen gebonden zijn. De 
regeling tijdelijke invoer wordt toegepast met inachtneming van de voorwaarden waaronder 
de uit die verdragen voortvloeiende verplichtingen door de betrokken partijen zijn aanvaard. 

Artikel 16 

Verbod op kwantitatieve beperkingen 

Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaffen de Unie en Irak in hun onderlinge 
handelsverkeer alle beperkingen op de invoer of de uitvoer en alle maatregelen van gelijke 
werking af, en stellen zij geen nieuwe beperkingen in of handhaven deze, overeenkomstig 
artikel XI van de GATT 1994 en de aantekeningen en aanvullende bepalingen daarbij. 
Artikel XI van de GATT 1994 en de aantekeningen en aanvullende bepalingen daarbij worden 
daartoe mutatis mutandis in deze overeenkomst opgenomen. 
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Artikel 17 

Uitvoerrechten 

Geen van de partijen handhaaft douanerechten, belastingen of andere heffingen, of stelt deze 
in, op of in verband met de uitvoer van goederen naar de andere partij. Geen van de partijen 
handhaaft interne belastingen, vergoedingen of heffingen op de uitvoer van goederen naar de 
andere partij, of stelt dergelijke belastingen, vergoedingen of heffingen in, die meer bedragen 
dan die welke geheven worden op soortgelijke producten die voor de binnenlandse verkoop 
zijn bestemd.  

Hoofdstuk II Handelsmaatregelen 

Artikel 18 

Antidumping 

1. Niets in deze overeenkomst belet de partijen antidumpingmaatregelen of 
compenserende maatregelen in te stellen overeenkomstig artikel VI van de GATT 
1994 en de aantekeningen en aanvullende bepalingen daarbij, de overeenkomst 
inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst betreffende 
tarieven en handel 1994 en de WTO-Overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen. 

2. Titel II, afdeling VI, van deze overeenkomst is niet van toepassing op dit artikel. 

Artikel 19 

Vrijwaringsmaatregelen 

1. Niets in deze overeenkomst belet de partijen maatregelen te treffen overeenkomstig 
artikel XIX van de GATT 1994 en de WTO-Overeenkomst inzake 
vrijwaringsmaatregelen. 

2. Titel II, afdeling VI, van deze overeenkomst is niet van toepassing op dit artikel. 

Hoofdstuk III Uitzonderingen 

Artikel 20 

Algemene uitzonderingen 

De bepalingen van Artikel XX van de GATT 1994 en de aantekeningen en aanvullende 
bepalingen daarbij, alsmede artikel XXI van de GATT 1994, die in deze overeenkomst zijn 
opgenomen, zijn van overeenkomstige toepassing tussen de partijen. 
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Hoofdstuk IV Niet-tarifaire aangelegenheden  

Artikel 21 

Industrienormen en conformiteitsbeoordelingsprocedures, technische voorschriften 

1. Verband met de WTO-Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen 

De bepalingen van de WTO-Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen, die in 
deze overeenkomst is opgenomen, zijn van overeenkomstige toepassing tussen de partijen. 

2. Reikwijdte en toepassingsgebied 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de opstelling, goedkeuring en 
toepassing van technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
zoals gedefinieerd in de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen. 

3. Doelstellingen 

De doelstellingen van de samenwerking tussen de partijen inzake technische voorschriften, 
normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn als volgt: 

a) vermijden of verminderen van technische handelsbelemmeringen teneinde de 
handel tussen de partijen te vergemakkelijken; 

b) verbeteren van de toegang voor producten tot de markt van de andere partij 
door verbetering van de veiligheid, de kwaliteit en het concurrentievermogen 
van producten; 

c) bevorderen van het gebruik van internationale technische voorschriften, 
normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures, met inbegrip van 
sectorspecifieke maatregelen, en van het benutten van de beste internationale 
praktijken voor het opstellen ervan; 

d) waarborgen dat bij het opstellen, goedkeuren en toepassen van normen en 
technische voorschriften transparant te werk wordt gegaan en de handel tussen 
de partijen niet onnodig wordt belemmerd, een en ander overeenkomstig de 
overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen; 

e) ontwikkelen van de infrastructuur voor technische regelgeving, normalisatie, 
conformiteitsbeoordeling, accreditering, metrologie en markttoezicht in Irak;  

f) ontwikkelen van functionele koppelingen tussen de instellingen voor 
normalisatie, conformiteitsbeoordeling en regelgeving in Irak en in de Unie; 

g) bevorderen van een doeltreffende participatie van Iraakse instellingen in 
internationale normalisatie-instellingen en de Commissie technische 
handelsbelemmeringen. 
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4. Technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures 

4.1 De partijen zien erop toe dat technische voorschriften, normen en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures niet worden opgesteld, goedgekeurd of 
toegepast met als doel of gevolg dat onnodige belemmeringen voor de handel 
tussen de partijen ontstaan, die onder de bepalingen van de overeenkomst 
inzake technische handelsbelemmeringen vallen. 

4.2 De partijen streven ernaar hun normen, technische voorschriften en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures waar mogelijk te harmoniseren. 

5. Transparantie en notificatie 

5.1 De in de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen opgenomen 
verplichtingen betreffende het delen van informatie over technische 
voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn tussen de 
partijen van toepassing. 

5.2 De partijen komen overeen via contactpunten informatie uit te wisselen over 
zaken die mogelijk relevant zijn voor hun handelsbetrekkingen, zoals 
vroegtijdige waarschuwingen, wetenschappelijke adviezen en gebeurtenissen. 

5.3 De partijen kunnen samenwerken bij de vestiging en het onderhoud van 
contactpunten en bij het opzetten en onderhouden van gemeenschappelijke 
gegevensbanken. 

Hoofdstuk V Sanitaire en fytosanitaire maatregelen 

Artikel 22 

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen 

1. De partijen werken samen op het gebied van sanitaire en fytosanitaire maatregelen 
met het doel het handelsverkeer te vergemakkelijken en daarbij het leven en de 
gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen. De bepalingen van de 
WTO-Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen, die in deze 
overeenkomst is opgenomen, zijn van overeenkomstige toepassing tussen de partijen. 

2. De partijen kunnen desgevraagd uit de toepassing van specifieke sanitaire of 
fytosanitaire maatregelen voortvloeiende problemen vaststellen en behandelen 
teneinde tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. 
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Afdeling II 

Handel in diensten en vestiging 

Artikel 23 

Reikwijdte 

1. Deze afdeling bevat de nodige regelingen voor de geleidelijke liberalisering van de 
handel in diensten en van de vestiging tussen de partijen. 

2. Deze afdeling is van toepassing op maatregelen die van invloed zijn op de handel in 
diensten en de vestiging2 in het kader van alle economische activiteiten, met 
uitzondering van: 

a) het delven, winnen en verwerken van nucleaire materialen; 

b) het vervaardigen van of het handelen in wapens, munitie en oorlogsmateriaal; 

c) audiovisuele en culturele diensten; 

d) onderwijsdiensten; 

e) gezondheidsdiensten en sociale diensten; 

f) nationale maritieme cabotage; 

g) luchtvervoersdiensten en ondersteunende diensten voor de luchtvaart, met 
uitzondering van: 

i) reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen waarbij het luchtvaartuig 
buiten dienst wordt gesteld; 

ii) verkoop en marketing van luchtvervoersdiensten; 

iii) geautomatiseerde boekingssystemen (CRS); 

iv) grondafhandelingsdiensten;  

v) verhuur van luchtvaartuigen met bemanning; 

vi) exploitatie van luchthavens; en 

h) ruimtevaartdiensten. 

3. Niets in deze afdeling kan zodanig worden uitgelegd dat een verplichting wordt 
opgelegd met betrekking tot overheidsopdrachten. 

                                                 
2 Bescherming van investeringen, anders dan de behandeling die op grond van artikel 25 wordt 

toegekend, met inbegrip van procedures voor de beslechting van geschillen tussen de investeerder en de 
staat, valt niet onder deze afdeling.  
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4. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op door de partijen 
verleende subsidies. 

5. In overeenstemming met de bepalingen van de afdeling behoudt iedere partij het 
recht regelgeving toe te passen en nieuwe regelgeving vast te stellen ter 
verwezenlijking van legitieme beleidsdoelen. 

Artikel 24 

Definities 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 

a) “handel in diensten”: het verlenen van een dienst in de volgende vormen: 

(1) vanaf het grondgebied van een partij naar het grondgebied van de andere 
partij; 

(2) op het grondgebied van een partij ten behoeve van een dienstafnemer van 
de andere partij; 

(3) door een dienstverlener van een partij via een vestiging op het 
grondgebied van de andere partij; 

(4) door een dienstverlener van een partij via de aanwezigheid van 
natuurlijke personen op het grondgebied van de andere partij; 

b) “maatregel”: elke maatregel van een partij, in de vorm van een wet, regeling, 
voorschrift, procedure, besluit, administratieve handeling of in enige andere 
vorm; 

c) “door een partij vastgestelde of gehandhaafde maatregelen”: maatregelen 
genomen door: 

i) centrale, regionale of lokale overheden en autoriteiten; 

ii) niet-gouvernementele instanties bij de uitoefening van door centrale, 
regionale of lokale overheden of autoriteiten gedelegeerde 
bevoegdheden; 

d) “dienst”: elke dienst, ongeacht in welke sector, behalve bij de uitoefening van 
het overheidsgezag verleende diensten; 

e) “vestiging”: elk type zakelijke of beroepsmatige vestiging door middel van: 

i) de oprichting, overname of handhaving van een rechtspersoon3; of 

ii) de oprichting of handhaving van een filiaal of vertegenwoordiging 

                                                 
3 De termen “oprichting” en “overname” van een rechtspersoon omvatten tevens kapitaalparticipaties in 

een rechtspersoon met het oog op de totstandbrenging of handhaving van duurzame economische 
banden. 



NL 22   NL 

 op het grondgebied van een partij met als doel een economische activiteit uit te 
oefenen; 

f) “investeerder” van een partij: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 
economische activiteit uitoefent of beoogt uit te oefenen door het opzetten van 
een vestiging;  

g) “bij de uitoefening van het overheidsgezag verleende dienst”: elke dienst die 
noch op commerciële basis, noch in concurrentie met een of meer 
dienstverleners wordt verleend; 

h) “dienstverlener” van een partij: een natuurlijke persoon of rechtspersoon van 
een partij die een dienst verleent of wenst te verlenen; 

i) “natuurlijke persoon van de Unie”: een onderdaan van een van de lidstaten van 
de Unie overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat; “natuurlijke persoon 
van Irak”: een onderdaan van de Republiek Irak overeenkomstig de wetgeving 
van Irak;  

j) “rechtspersoon”: iedere juridische entiteit, naar toepasselijk recht opgericht of 
anderszins georganiseerd, al dan niet met winstoogmerk, in eigendom van 
particulieren dan wel de overheid, met inbegrip van kapitaalvennootschappen, 
trusts, personenvennootschappan, joint ventures, eenmanszaken en associaties; 

k) “rechtspersoon van de Unie” respectievelijk “rechtspersoon van Irak”: een 
overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat van de Unie respectievelijk van 
Irak opgerichte rechtspersoon die zijn hoofdkantoor, centrale administratie of 
belangrijkste economische activiteit heeft op het grondgebied waarop het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie van toepassing zijn, respectievelijk op het grondgebied 
van Irak. 

Indien een rechtspersoon slechts zijn hoofdkantoor, centrale administratie of belangrijkste 
economische activiteit heeft op het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, 
respectievelijk op het grondgebied van Irak, wordt die rechtspersoon niet als een 
rechtspersoon van de Unie respectievelijk een rechtspersoon van Irak beschouwd, tenzij uit de 
activiteiten van die rechtspersoon een werkelijke en permanente band met de economie van de 
Unie respectievelijk Irak blijkt. 

In afwijking van de voorgaande alinea is deze overeenkomst tevens van toepassing op buiten 
de Unie of Irak gevestigde scheepvaartmaatschappijen die onder zeggenschap staan van 
onderdanen van een lidstaat van de Unie of van Irak, indien de vaartuigen van deze 
maatschappijen overeenkomstig de respectieve rechtsvoorschriften van de betrokken lidstaat 
van de Unie of Irak geregistreerd zijn en de vlag van een lidstaat van de Unie of van Irak 
voeren; 

l) “economische activiteit” omvat geen activiteiten die bij de uitoefening van het 
overheidsgezag worden uitgevoerd, dat wil zeggen niet op commerciële basis 
en niet in concurrentie met een of meer economische subjecten;  
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m) “dochteronderneming”: een rechtspersoon die daadwerkelijk onder 
zeggenschap staat van een andere rechtspersoon4; 

n) “filiaal” van een rechtspersoon: een handelszaak zonder rechtspersoonlijkheid 
die kennelijk een permanent karakter bezit, zoals een agentschap van een 
moederonderneming, een eigen management heeft en over de nodige materiële 
voorzieningen beschikt om zaken te doen met derden, zodanig dat 
laatstgenoemden, hoewel zij ervan op de hoogte zijn dat er indien nodig een 
rechtsverhouding is met de moederonderneming waarvan het hoofdkantoor 
zich in het buitenland bevindt, geen rechtstreeks contact behoeven te hebben 
met deze moederonderneming, maar hun transacties kunnen afhandelen met de 
handelszaak die het agentschap vormt. 

Artikel 25 

1. Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst verleent de Unie ten aanzien van 
diensten en dienstverleners van Irak de behandeling die voortvloeit uit de lijst van 
specifieke verbintenissen van de Unie en haar lidstaten inzake nationale behandeling 
en markttoegang, die zij uit hoofde van de Algemene Overeenkomst inzake de 
handel in diensten (hierna “GATS” genoemd) is aangegaan5. 

2. Met inachtneming van lid 3 verleent Irak vanaf de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst ten aanzien van diensten, dienstverleners, vestigingen en investeerders 
van de Unie, zowel in de dienstensector als in andere sectoren, een behandeling die 
niet minder gunstig is dan de behandeling die wordt verleend aan soortgelijke 
diensten, dienstverleners, vestigingen en investeerders van Irak, of aan soortgelijke 
diensten, dienstverleners, vestigingen en investeerders6 van een derde land, indien 
laatstgenoemde gunstiger is.  

3. Irak kan de behandeling die het toekent aan diensten, dienstverleners, vestigingen en 
investeerders van de Unie wijzigen door deze behandeling aan voorwaarden en 
kwalificaties te onderwerpen waardoor de behandeling minder gunstig wordt dan die 
welke van toepassing is op de eigen diensten, dienstverleners, vestigingen en 
investeerders. Dergelijke wijzigingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) de behandeling die wordt toegekend aan diensten, dienstverleners, vestigingen 
en investeerders van de Unie mag niet minder gunstig worden dan de 

                                                 
4 Een rechtspersoon staat daadwerkelijk onder zeggenschap van een andere rechtspersoon wanneer 

laatstgenoemde rechtspersoon een meerderheid van zijn directieleden kan benoemen of anderszins 
wettelijk toezicht op zijn activiteiten kan uitoefenen. 

5 Deze bepaling is niet van toepassing op de behandeling die voortvloeit uit verbintenissen van de Unie 
inzake dienstverlening door contractuele dienstverleners en onafhankelijke beroepsbeoefenaren. Deze 
bepaling is evenmin van toepassing op de behandeling die voortvloeit uit door de Unie of haar lidstaten 
gesloten overeenkomsten die in wederzijdse erkenning voorzien overeenkomstig artikel VII van de 
GATS. 

6 Irak kan aan dit lid voldoen door aan diensten, dienstverleners, vestigingen en investeerders van de 
Unie een behandeling toe te kennen die naar de vorm identiek is, dan wel naar de vorm afwijkt van de 
behandeling die het aan de eigen diensten, dienstverleners, vestigingen en investeerders toekent. Een 
naar de vorm identieke of naar de vorm afwijkende behandeling wordt geacht minder gunstig te zijn 
indien zij de mededingingsvoorwaarden wijzigt ten gunste van diensten, dienstverleners, vestigingen of 
investeerders van Irak ten opzichte van soortgelijke diensten, dienstverleners, vestigingen of 
investeerders van de Unie. 
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behandeling die Irak toekent aan diensten, dienstverleners, vestigingen en 
investeerders van enig derde land; 

b) vier maanden voor de datum waarop Irak voornemens is de voorwaarden te 
doen ingaan, meldt het dit voornemen aan de Europese Commissie7. Op 
verzoek van de Europese Commissie verstrekt Irak nadere uitleg over de 
redenen die aan de voorgenomen voorwaarden en kwalificaties ten grondslag 
liggen. De voorwaarden en kwalificaties worden geacht door de Unie te zijn 
aanvaard indien Irak niet binnen acht weken van het tegendeel in kennis wordt 
gesteld; 

c) op verzoek van een partij worden de voorgestelde voorwaarden en 
kwalificaties ter bespreking en goedkeuring aan het samenwerkingscomité 
voorgelegd. 

4. Onverminderd de voordelen die voortvloeien uit de behandeling die Irak aan 
diensten, dienstverleners, vestigingen en investeerders van de Unie toekent uit 
hoofde van lid 2 van dit artikel, kent Irak na toetreding tot de WTO de behandeling 
die uit zijn lijst van specifieke verbintenissen in het kader van de GATS voortvloeit, 
ook toe aan diensten en dienstverleners van de Unie. 

Artikel 26 

1. De overeenkomstig deze afdeling toegekende meestbegunstigingsbehandeling is niet 
van toepassing op belastingvoordelen waarin de partijen voorzien of in de toekomst 
zullen voorzien in het kader van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele 
belastingheffing of andere fiscale regelingen. 

2. Niets in deze afdeling kan worden uitgelegd als een beletsel voor de vaststelling of 
tenuitvoerlegging door de partijen van maatregelen ter voorkoming van 
belastingvlucht op grond van de belastingvoorschriften van overeenkomsten ter 
voorkoming van dubbele belastingheffing en andere fiscale regelingen of de 
nationale fiscale wetgeving. 

3. Niets in deze afdeling kan worden uitgelegd als een beletsel voor de lidstaten of Irak 
om bij de toepassing van de desbetreffende bepalingen van hun fiscale wetgeving 
een onderscheid te maken tussen belastingplichtigen die zich niet in identieke 
situaties bevinden, in het bijzonder met betrekking tot hun woonplaats. 

Artikel 27 

Andere overeenkomsten 

Niets in deze afdeling beperkt het recht van investeerders van de partijen om hun voordeel te 
doen met een gunstiger behandeling die geboden wordt op grond van een reeds bestaande of 
toekomstige internationale overeenkomst inzake investeringen waarbij een lidstaat van de 
Unie of Irak partij is. 

                                                 
7 Met het oog op de zekerheid dient deze melding te worden gericht tot de directeur-generaal van het 

directoraat-generaal Handel of de eventuele opvolger van dit directoraat-generaal. 
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Artikel 28 

Transparantie 

Elke partij beantwoordt zo spoedig mogelijk verzoeken van de andere partij om specifieke 
informatie over algemeen toegepaste maatregelen of internationale overeenkomsten die op 
deze overeenkomst betrekking hebben of daarvoor gevolgen hebben. Elke partij richt een of 
meer informatiepunten op, die over al deze aangelegenheden op verzoek specifieke informatie 
verstrekken aan dienstverleners van de andere partij. Deze informatiepunten worden vermeld 
in bijlage 3. Het is niet nodig dat de informatiepunten depositaris zijn van wet- of regelgeving. 

Artikel 29 

Uitzonderingen 

1. Deze afdeling is van toepassing behoudens de uitzonderingen waarin dit artikel 
voorziet. Onverminderd de eis dat dergelijke maatregelen niet worden toegepast op 
een wijze die een arbitraire of ongerechtvaardigde discriminatie tussen landen waar 
soortgelijke omstandigheden gelden, of een verholen beperking van de handel in 
diensten zou inhouden, kan niets in deze afdeling worden uitgelegd als een beletsel 
voor het vaststellen of toepassen door een partij van maatregelen die: 

a) noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare veiligheid of de openbare 
zeden of voor het handhaven van de openbare orde; 

b) noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten; 

c) noodzakelijk zijn om de naleving te waarborgen van wet- of regelgeving die 
niet strijdig is met deze afdeling, waaronder wet- of regelgeving die betrekking 
heeft op: 

i) het voorkomen van misleidende of frauduleuze praktijken of het 
bestrijden van de gevolgen van het niet nakomen van 
dienstverleningscontracten; 

ii) het beschermen van de privacy van personen met betrekking tot de 
verwerking en verspreiding van persoonsgegevens en het beschermen 
van de vertrouwelijkheid van individuele dossiers en rekeningen; 

iii) de veiligheid; 

d) weliswaar onverenigbaar zijn met de doelstellingen van artikel 25, maar 
waarbij de afwijkende behandeling erop gericht is de doeltreffende en billijke 
heffing of invordering van directe belastingen met betrekking tot diensten of 
dienstverleners van de andere partij te waarborgen;  

e) weliswaar onverenigbaar zijn met de doelstellingen van artikel 25, maar 
waarbij de afwijkende behandeling gericht is op voorkoming van 
belastingvlucht of belastingontduiking overeenkomstig de fiscale bepalingen 
van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing, andere 
fiscale regelingen of de nationale fiscale wetgeving. 
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3. Deze afdeling is niet van toepassing op de socialezekerheidsstelsels van de partijen 
of op activiteiten op het grondgebied van de partijen die, al dan niet incidenteel, 
verband houden met de uitoefening van het overheidsgezag. 

4. Deze afdeling is niet van toepassing op maatregelen betreffende natuurlijke personen 
die toegang zoeken tot de arbeidsmarkt van een partij, noch op maatregelen aangaande 
staatsburgerschap, verblijf of werk op permanente basis.  

5. Niets in deze afdeling belet een partij maatregelen toe te passen tot regeling van de 
binnenkomst of het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen op haar grondgebied, 
daarbij inbegrepen maatregelen ter bescherming van de integriteit van haar grenzen, 
of ter verzekering van het ordelijke verkeer van natuurlijke personen over haar 
grenzen, maar deze maatregelen mogen niet zo worden toegepast dat de voordelen 
die de andere partij op grond van artikel 25 toekomen, daardoor worden uitgehold of 
tenietgedaan8. 

6. Niets in deze titel is van toepassing op de activiteiten van een centrale bank of een 
monetaire autoriteit of enige andere overheidsinstantie die bevoegd is voor het 
monetaire beleid of het wisselkoersbeleid. 

7. Niets in deze afdeling kan zodanig worden uitgelegd dat een partij, met inbegrip van 
haar overheidsdiensten, wordt belet op haar grondgebied exclusief activiteiten of 
diensten te verrichten of aan te bieden voor rekening, met garantie of met 
gebruikmaking van de financiële middelen van die partij of haar overheidsinstanties. 

8. De bepalingen van deze afdeling overeenkomst beletten een partij niet de 
maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht om te voorkomen dat de door haar 
genomen maatregelen in verband met de toegang van derde landen tot haar markten 
door middel van deze overeenkomst worden ontdoken. 

Artikel 30 

Uitzonderingen op grond van veiligheidsoverwegingen 

1. Niets in deze afdeling mag zodanig worden uitgelegd dat: 

a) een partij verplicht wordt gegevens te verstrekken waarvan openbaarmaking 
naar haar oordeel tegen haar wezenlijke veiligheidsbelangen indruist; of 

b) een partij belet wordt maatregelen te nemen die zij ter bescherming van haar 
wezenlijke veiligheidsbelangen nodig acht en die: 

i) betrekking hebben op economische activiteiten die direct of indirect de 
bevoorrading van een militaire inrichting als doel hebben; 

ii) betrekking hebben op splijt- of fusiestoffen of grondstoffen waaruit deze 
kunnen worden vervaardigd; 

                                                 
8 Het feit dat een visum vereist is, wordt op zich niet geacht deze voordelen uit te hollen of teniet te doen. 
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iii) samenhangen met de vervaardiging van of de handel in wapens, munitie 
of oorlogsmateriaal of betrekking hebben op de handel in andere 
goederen en materialen; 

iv) betrekking hebben op overheidsopdrachten die onontbeerlijk zijn voor de 
nationale veiligheid of de nationale defensie; 

v) genomen worden ten tijde van oorlog of een andere noodsituatie in de 
internationale betrekkingen; of 

c) een partij belet wordt maatregelen te nemen tot handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid ingevolge haar verplichtingen krachtens het 
Handvest van de Verenigde Naties. 

Artikel 31 

Geleidelijke liberalisering van de handel in diensten en de vestiging 

Indien de omstandigheden, waaronder de situatie die ontstaat door de toetreding van Irak tot 
de WTO, het toelaten, kan de samenwerkingsraad aanbevelingen doen aan de partijen om de 
onderlinge handel in diensten en de vestigingsvoorwaarden geleidelijk uit te breiden en te 
zorgen voor volledige overeenstemming met de bepalingen van de GATS, en met name 
artikel V. Indien deze aanbevelingen worden aanvaard, kunnen zij ten uitvoer worden gelegd 
door middel van overeenkomsten tussen de partijen. 

Afdeling III  

Bepalingen die van invloed zijn op ondernemingen en investeringen 

Artikel 32 

Aanmoediging van investeringen 

De partijen bevorderen wederzijds voordelige investeringen door een gunstiger klimaat voor 
particuliere investeringen tot stand te brengen. 

Artikel 33 

Contactpunten en uitwisseling van informatie 

Teneinde de communicatie tussen de partijen over alle handelsaangelegenheden betreffende 
particuliere investeringen te vergemakkelijken, stelt elke partij een contactpunt in. Op verzoek 
van de andere partij geeft het contactpunt van een partij aan welke dienst of ambtenaar met 
het onderwerp is belast en verstrekt het de gevraagde hulp om de communicatie met de 
verzoekende partij te vergemakkelijken. 
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Afdeling IV 

Lopende betalingen en kapitaal 

Artikel 34 

Doelstelling en werkingssfeer 

1. De partijen streven naar liberalisering van hun onderlinge lopende betalingen en 
kapitaalverkeer, overeenkomstig de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader 
van de internationale financiële instellingen. 

2. Deze afdeling is van toepassing op alle lopende betalingen en kapitaaltransacties 
tussen de partijen. 

Artikel 35 

Lopende rekening 

De partijen staan alle betalingen en overboekingen tussen de partijen in vrij convertibele 
valuta op de lopende rekening van de betalingsbalans toe, overeenkomstig de statuten van het 
Internationaal Monetair Fonds. 

Artikel 36 

Kapitaalrekening 

Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst staan de partijen het vrije verkeer van 
kapitaal toe met betrekking tot directe investeringen die in overeenstemming zijn met het 
recht van het gastland en investeringen die in overeenstemming zijn deze overeenkomst, 
alsmede de liquidatie en repatriëring van dat kapitaal en van alle opbrengsten daarvan. 

Artikel 37 

Standstill 

De partijen stellen geen nieuwe beperkingen in op het kapitaalverkeer en lopende betalingen 
tussen hun ingezetenen en brengen in de bestaande regelingen geen verdere restricties aan. 

Artikel 38 

Vrijwaringsmaatregelen 

1. Wanneer in uitzonderlijke gevallen het kapitaalverkeer tussen de Unie en Irak 
ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de werking van het 
wisselkoersbeleid of het monetaire beleid in de Unie of in Irak, mag de Unie 
respectievelijk Irak vrijwaringsmaatregelen nemen ten aanzien van het 
kapitaalverkeer tussen de Unie en Irak voor een periode van ten hoogste zes 
maanden, indien dergelijke maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. 
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2. Een partij die vrijwaringsmaatregelen neemt, verstrekt de andere partij zo spoedig 
mogelijk een tijdschema voor de opheffing van die maatregelen. 

Artikel 39 

Slotbepalingen 

1. Niets in deze afdeling beperkt het recht van de economische subjecten van de 
partijen op een gunstiger behandeling, waarin kan zijn voorzien in bestaande 
bilaterale of multilaterale overeenkomsten waarbij de partijen bij deze overeenkomst 
partij zijn. 

2. De partijen plegen overleg teneinde hun onderlinge kapitaalverkeer te 
vergemakkelijken met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze 
overeenkomst. 

Afdeling V 

Handelsgerelateerde vraagstukken 

Hoofdstuk I Staatshandelsondernemingen 

Artikel 40 

1. De partijen streven naar naleving van artikel XVII van de GATT 1994 en de 
aantekeningen en aanvullende bepalingen daarbij, alsmede het WTO-memorandum 
van overeenstemming betreffende de interpretatie van artikel XVII van de Algemene 
Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994, die mutatis mutandis in deze 
overeenkomst zijn opgenomen. 

2. Indien een partij de andere partij om inlichtingen verzoekt over individuele 
staatshandelsondernemingen, hun activiteiten en de gevolgen daarvan voor de 
bilaterale handel, ziet de partij aan wie inlichtingen zijn gevraagd toe op een zo groot 
mogelijke transparantie, onverminderd artikel XVII, lid 4, onder d), van de GATT 
1994 betreffende vertrouwelijke inlichtingen. 

3. Elke partij ziet erop toe dat alle staatshandelsondernemingen die goederen of 
diensten leveren, voldoen aan de verplichtingen van die partij uit hoofde van deze 
overeenkomst. 

Hoofdstuk II Overheidsopdrachten 

Artikel 41 

Inleiding 

1. De partijen erkennen de bijdrage van transparante, op concurrentie gebaseerde en 
open aanbestedingen aan duurzame economische ontwikkeling en stellen zich een 
effectieve wederzijdse geleidelijke openstelling van hun respectieve markt voor 
overheidsopdrachten ten doel. 
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2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a) “handelsgoederen of -diensten”: goederen of diensten die in de regel in de 
handel worden verkocht of te koop worden aangeboden aan, en in de regel 
worden aangekocht door niet-overheidskopers voor niet-overheidsdoeleinden; 

b) “constructiedienst”: een dienst die gericht is op de uitvoering, ongeacht op 
welke wijze, van bouwwerkzaamheden of civieltechnische werken in de zin 
van afdeling 51 van de voorlopige centrale productenclassificatie van de 
Verenigde Naties (hierna “CPC” genoemd); 

c) “dag”: een kalenderdag; 

d) “elektronische veiling”: een zich herhalend proces waarbij leveranciers langs 
elektronische weg nieuwe prijzen opgeven, of nieuwe waarden voor 
kwantificeerbare, niet op de prijs betrekking hebbende en met de 
evaluatiecriteria samenhangende onderdelen van de inschrijving, of beide, en 
waardoor een rangorde van de inschrijvingen tot stand komt of de rangorde 
wordt gewijzigd; 

e) “schriftelijk”: betreft elke informatie-eenheid die uitgedrukt is in woorden of 
cijfers en die kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens doorgegeven. 
De term “schriftelijk” kan ook betrekking hebben op elektronisch doorgegeven 
en opgeslagen informatie; 

f) “onderhandse aanbesteding”: een procedure waarbij de aanbestedende dienst 
contact zoekt met een leverancier of leveranciers van zijn keuze; 

g) “maatregel”: een wet, voorschrift, procedure, administratief richtsnoer of 
praktijk, dan wel een handeling van een aanbestedende dienst betreffende een 
onder deze overeenkomst vallende overheidsopdracht; 

h) “lijst voor veelvuldig gebruik”: een lijst van leveranciers die volgens een 
aanbestedende dienst voldoen aan de voorwaarden om op die lijst te worden 
opgenomen en van wie de aanbestedende dienst meer dan eens gebruik denkt te 
maken;  

i) “bericht van aanbesteding”: een bekendmaking van een aanbestedende dienst 
waarbij belangstellende leveranciers worden uitgenodigd een verzoek om 
deelname in te dienen, in te schrijven of beide; 

j) “bijzondere voorwaarde”: een voorwaarde of verbintenis die de plaatselijke 
ontwikkeling aanmoedigt of de betalingsbalans van een partij verbetert, 
bijvoorbeeld betreffende het gebruik van binnenlandse producten, het in 
licentie geven van technologie, investeringen, compenserende handel en 
vergelijkbare maatregelen of vereisten; 

k) “openbare aanbesteding”: een aanbestedingsprocedure waarbij alle 
belangstellende leveranciers kunnen inschrijven; 

l) “persoon”: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon; 
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m) “aanbestedende dienst”: een entiteit van een partij die onder aanhangsel I van 
bijlage 1 bij deze overeenkomst valt; 

n) “erkende leverancier”: een leverancier die door een aanbestedende dienst is 
erkend als leverancier die aan de voorwaarden voor deelname voldoet; 

o) “aanbesteding met voorafgaande selectie”: een aanbestedingsprocedure waarbij 
slechts erkende leveranciers door de aanbestedende dienst tot inschrijven 
worden uitgenodigd; 

p) “diensten”: alle diensten, met inbegrip van constructiediensten, tenzij anders 
bepaald; 

q) “norm”: een door een erkend orgaan goedgekeurd document dat bepaalde voor 
algemeen en herhaald gebruik bestemde regels, richtlijnen of kenmerken van 
producten of diensten of daarmee verband houdende processen en 
productiemethoden bevat, waarvan de naleving niet verplicht is. Het kan ook 
geheel of ten dele betrekking hebben op terminologische elementen, symbolen 
en voorschriften betreffende verpakking, markering of etikettering die van 
toepassing zijn op een product, dienst, proces of productiemethode; 

r) “leverancier”: een persoon of groep personen die goederen of diensten levert of 
kan leveren;  

s) “technische specificatie”: een vereiste in een aanbestedingsprocedure waarin: 

i) de kenmerken van de aan te schaffen goederen of diensten worden 
omschreven, zoals kwaliteit, prestaties en veiligheid en afmetingen, dan 
wel de processen of methoden voor productie of levering; of 

ii) terminologische elementen, symbolen en voorschriften betreffende 
verpakking, markering of etikettering die van toepassing zijn op een 
product of dienst worden omschreven. 

Artikel 42 

Draagwijdte en toepassingsgebied 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle maatregelen inzake de hierna genoemde 
overheidsopdrachten. De onder dit hoofdstuk vallende overheidsopdrachten betreffen 
de aanschaf voor overheidsdoeleinden van: 

a) goederen, diensten of een combinatie daarvan 

i) zoals aangegeven in de subbijlagen bij aanhangsel I van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst; die 

ii) niet worden aangeschaft met het oog op commerciële verkoop of 
wederverkoop of voor gebruik bij de productie of levering van goederen 
of diensten voor commerciële verkoop of wederverkoop; 
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b) met welke contractuele middelen dan ook, waaronder koop, lease, huur of 
huurkoop, met of zonder koopoptie; 

c) waarvan de waarde, ten tijde van de publicatie van het bericht van 
aanbesteding overeenkomstig artikel 45, gelijk is aan of meer bedraagt dan de 
desbetreffende drempelwaarde die vermeld is in de subbijlage voor iedere 
partij van aanhangsel I van bijlage 1 bij deze overeenkomst; 

d) door een aanbestedende dienst; en 

e) die niet anderszins van de reikwijdte van dit hoofdstuk is uitgesloten. 

2. Tenzij anders bepaald, is dit hoofdstuk niet van toepassing op: 

f) de verwerving of huur van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende 
goederen of de rechten daarop; 

g) niet-contractuele overeenkomsten of enige vorm van bijstand die een partij 
verleent, met inbegrip van samenwerkingsovereenkomsten, subsidies, leningen, 
kapitaalinjecties, garanties en fiscale stimuleringsmaatregelen; 

h) de aanschaf of verwerving van belastingadviesdiensten of bewaardiensten, 
vereffenings- en managementdiensten voor gereglementeerde financiële 
instellingen of van diensten in verband met de verkoop, aflossing en distributie 
van de overheidsschuld, met inbegrip van leningen, staatsobligaties, 
bankbiljetten en andere effecten; 

i) arbeidsovereenkomsten voor werk bij de overheid; 

j) opdrachten die worden aanbesteed: 

i) met het specifieke doel internationale bijstand, met inbegrip van 
ontwikkelingshulp, te verlenen; 

ii) in het kader van een bijzondere procedure of krachtens een bijzondere 
voorwaarde van een internationale overeenkomst betreffende de legering 
van strijdkrachten of betreffende de gezamenlijke uitvoering van een 
project door de ondertekenende landen; 

iii) in het kader van een bijzondere procedure of krachtens een bijzondere 
voorwaarde van een internationale organisatie, of gefinancierd door een 
internationale subsidie, lening of andere vorm van steun, wanneer die 
procedure of voorwaarde niet in overeenstemming is met dit hoofdstuk. 

3. Elke partij geeft in de haar betreffende subbijlagen bij aanhangsel I van bijlage 1 bij 
deze overeenkomst een definitie van en verstrekt de volgende informatie over: 

k) de entiteiten van de centrale overheid waarvan de aanbestedingen onder dit 
hoofdstuk vallen, in subbijlage 1; 

l) alle overige entiteiten waarvan de aanbestedingen onder dit hoofdstuk vallen, 
in subbijlage 2; 
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m) de diensten, andere dan constructiediensten, die onder dit hoofdstuk vallen, in 
subbijlage 3; 

n) de constructiediensten die onder dit hoofdstuk vallen, in subbijlage 4; 

o) eventuele algemene aantekeningen, in subbijlage 5. 

4. Indien een aanbestedende dienst, in het kader van een onder dit hoofdstuk vallende 
overheidsopdracht, van niet in de subbijlagen voor de betrokken partij bij aanhangsel 
I van bijlage 1 bij deze overeenkomst genoemde personen verlangt dat zij opdrachten 
plaatsen met inachtneming van bijzondere voorschriften, dan is artikel 43 mutatis 
mutandis van toepassing op die voorschriften. 

5. Bij het schatten van de waarde van een opdracht om te bepalen of deze onder de 
bepalingen van dit hoofdstuk valt, mag een aanbestedende dienst die opdracht niet in 
afzonderlijke opdrachten verdelen of een bijzondere methode voor het schatten van 
de waarde van de opdracht gebruiken om deze geheel of gedeeltelijk buiten de 
toepassing van dit hoofdstuk te doen vallen. 

6. Niets in dit hoofdstuk mag worden uitgelegd als een beletsel voor een partij om 
maatregelen te nemen of een verplichting om informatie te verstrekken die zij nodig 
acht ter bescherming van haar wezenlijke veiligheidsbelangen met betrekking tot de 
aanschaf van wapens, munitie of oorlogsmateriaal of met betrekking tot 
aanschaffingen die onmisbaar zijn voor de nationale veiligheid of voor nationale 
defensiedoeleinden. 

7. Mits de hieronder bedoelde maatregelen niet zodanig worden toegepast dat zij een 
middel tot willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie tussen partijen bij 
soortgelijke omstandigheden, of een verkapte beperking van het internationale 
handelsverkeer vormen, wordt niets in dit hoofdstuk uitgelegd als beletsel voor het 
vaststellen of toepassen door een van de partijen van maatregelen die: 

a) noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare zeden, de orde en de 
veiligheid; 

b) noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, 
dieren en planten; 

c) noodzakelijk zijn ter bescherming van de intellectuele eigendom; of 

d) betrekking hebben op goederen of diensten van personen met een handicap, 
liefdadige instellingen of het resultaat zijn van gevangenisarbeid. 

Artikel 43 

Algemene beginselen 

1. Ten aanzien van alle maatregelen en alle onder dit hoofdstuk vallende 
overheidsopdrachten behandelt elke partij, met inbegrip van haar aanbestedende 
diensten, goederen en diensten van de andere partij en de leveranciers van de andere 
partij die die goederen of diensten aanbieden, terstond en onvoorwaardelijk niet 
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ongunstiger dan zij, of haar aanbestedende diensten, binnenlandse goederen, diensten 
en leveranciers behandelt. 

2. Voor alle maatregelen betreffende de onder dit hoofdstuk vallende opdrachten zien 
een partij en haar aanbestedende diensten erop toe: 

a) dat een plaatselijk gevestigde leverancier niet minder gunstig wordt behandeld 
dan een andere plaatselijk gevestigde leverancier op grond van de mate waarin 
het kapitaal ervan of de zeggenschap erover in buitenlandse handen is; en 

b) dat een plaatselijk gevestigde leverancier niet wordt gediscrimineerd op grond 
van het feit dat de goederen of diensten die door die leverancier voor een 
bepaalde opdracht worden aangeboden, afkomstig zijn uit de andere partij. 

3. Ten aanzien van de wetgeving, regelgeving, procedures en handelwijzen inzake 
overheidsopdrachten, alsmede ten aanzien van specifieke opdrachten van 
overheidsinstanties op alle niveaus die openstaan voor goederen, diensten en 
leveranciers van derde landen, verleent Irak aan goederen, diensten en leveranciers 
van de Unie een behandeling die niet minder gunstig is dan de behandeling die het 
aan goederen, diensten en leveranciers uit derde landen verleent. 

Gebruik van elektronische middelen 

4. Wanneer een onder dit hoofdstuk vallende overheidsopdracht wordt aanbesteed met 
gebruikmaking van elektronische middelen: 

a) ziet de aanbestedende dienst erop toe dat voor de aanbesteding, waaronder ook 
voor de authenticatie en encryptie van informatie, 
informatietechnologiesystemen en software worden gebruikt die algemeen 
beschikbaar zijn en interoperabel met andere algemeen beschikbare 
informatietechnologiesystemen en software; en 

b) hanteert de aanbestedende dienst mechanismen die de integriteit van verzoeken 
om deelneming en van inschrijvingen waarborgen en het tijdstip van ontvangst 
registreren en ongeoorloofde toegang voorkomen. 

Verloop van de aanbesteding 

5. Aanbestedende diensten zien erop toe dat onder dit hoofdstuk vallende 
overheidsopdrachten worden aanbesteed op transparante en onpartijdige wijze, 
waarbij belangenconflicten worden vermeden en corruptie wordt voorkomen en de 
bepalingen van dit hoofdstuk in acht worden genomen. 

Oorsprongsregels 

6. Ten behoeve van onder dit hoofdstuk vallende overheidsopdrachten passen de 
partijen op uit de andere partij ingevoerde goederen of door de andere partij 
verleende diensten geen oorsprongsregels toe die afwijken van de oorsprongsregels 
die de partij op dat moment op de invoer van goederen of de verlening van diensten 
uit de andere partij in het normale handelsverkeer toepast. 
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Artikel 44 

Publicatie van informatie over overheidsopdrachten 

1. Elke partij: 

a) publiceert onverwijld alle wetgeving, regelgeving, gerechtelijke uitspraken, 
algemene administratieve beschikkingen en standaardclausules die bij wet- of 
regelgeving verplicht zijn gesteld en door verwijzing zijn opgenomen in 
berichten van aanbesteding, aanbestedingsdossiers en procedures inzake onder 
dit hoofdstuk vallende overheidsopdrachten, alsmede alle wijzigingen daarvan, 
in officieel daartoe aangewezen elektronische of gedrukte media die op ruime 
schaal worden verspreid en gemakkelijk toegankelijk blijven voor het publiek; 

b) verstrekt desgevraagd een uitleg daarvan aan andere partijen; 

c) vermeldt in aanhangsel II van bijlage 1 bij deze overeenkomst de elektronische 
of gedrukte media waarin de partij de onder a) omschreven informatie 
publiceert; 

d) vermeldt in aanhangsel III van bijlage 1 bij deze overeenkomst de 
elektronische media waarin de partij de berichten publiceert die bedoeld 
worden in artikel 45, artikel 47, lid 4, en artikel 55, lid 2. 

2. Bij elke wijziging van de in aanhangsel I of II van bijlage 1 bij deze overeenkomst 
vermelde informatie betreffende een partij, stelt deze partij de andere partij daarvan 
onverwijld in kennis. 

Artikel 45 

Publicatie van berichten 

Bericht van aanbesteding 

1. Voor elke onder dit hoofdstuk vallende overheidsopdracht publiceert de 
aanbestedende dienst, behalve in de omstandigheden omschreven in artikel 52, een 
bericht van aanbesteding in de daartoe bestemde media als vermeld in aanhangsel III 
van bijlage 1 bij deze overeenkomst. In elk bericht wordt de informatie opgenomen 
die in aanhangsel IV van bijlage 1 bij deze overeenkomst is vermeld. De berichten 
zijn kosteloos langs elektronische weg beschikbaar via één toegangspunt. 

Samenvatting 

2. Voor iedere voorgenomen aanbesteding publiceert de aanbestedende dienst in een 
van de talen van de WTO, op het zelfde tijdstip als het bericht van aanbesteding, een 
gemakkelijk toegankelijke samenvatting. Deze samenvatting bevat in ieder geval de 
volgende informatie: 

a) de inhoud van de opdracht; 
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b) de termijn voor de indiening van de inschrijvingen en in voorkomend geval de 
termijn voor de indiening van verzoeken om deelneming aan de aanbesteding 
of plaatsing op de lijst voor veelvuldig gebruik;  

c) het adres waar documenten met betrekking tot de opdracht kunnen worden 
opgevraagd. 

Aankondiging van geplande aanbestedingen 

3. De aanbestedende diensten worden aangemoedigd hun aanbestedingsplannen zo 
vroeg mogelijk in elk begrotingsjaar aan te kondigen (“aankondiging van geplande 
aanbestedingen”). De aankondiging dient de inhoud van de opdracht en de geplande 
datum van publicatie van het bericht van aanbesteding te bevatten. 

4. Aanbestedende diensten die vermeld zijn in subbijlage 2 bij aanhangsel I van 
bijlage 1 bij deze overeenkomst kunnen de aankondiging van geplande 
aanbestedingen als bericht van aanbesteding gebruiken, mits de aankondiging zoveel 
mogelijk van de in aanhangsel IV van bijlage 1 bij deze overeenkomst bedoelde 
informatie bevat, alsmede een verklaring dat leveranciers hun belangstelling voor de 
opdracht bij de aanbestedende dienst bekend kunnen maken.  

Artikel 46 

Voorwaarden voor deelname aan aanbestedingen 

1. Aanbestedende diensten beperken de voorwaarden voor de deelname aan een 
aanbesteding tot wat noodzakelijk is om te waarborgen dat de leverancier over de 
juridische en financiële capaciteit en de commerciële en technische vaardigheden 
beschikt om de desbetreffende opdracht uit te voeren. 

2. Bij de beoordeling of een leverancier aan de voorwaarden voor deelname voldoet: 

a) evalueert de aanbestedende dienst de financiële, commerciële en technische 
vaardigheden van de leverancier aan de hand van diens zakelijke activiteiten op 
en buiten het grondgebied van de partij waartoe de aanbestedende dienst 
behoort; 

b) mag de aanbestedende dienst de deelname van een leverancier aan een 
aanbesteding niet afhankelijk stellen van de voorwaarde dat aan de betrokken 
leverancier reeds eerder een of meer opdrachten zijn gegund door een 
aanbestedende dienst van de betrokken partij of dat de leverancier reeds eerder 
werkzaamheden heeft verricht op het grondgebied van die partij; en 

c) mag de aanbestedende dienst eerdere werkervaring verlangen wanneer deze 
van wezenlijk belang is om aan de eisen van de opdracht te kunnen voldoen. 

3. De aanbestedende dienst baseert zich bij deze beoordeling op de voorwaarden die hij 
vooraf in het bericht van aanbesteding of het aanbestedingsdossier heeft 
gespecificeerd. 

4. Een leverancier wordt door de aanbestedende dienst uitgesloten in geval van 
faillissement, valsheid in geschrifte, aanzienlijke tekortkomingen bij de uitvoering 
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van een wezenlijke eis of verplichting in het kader van een eerdere opdracht of 
eerdere opdrachten, veroordelingen wegens een ernstig misdrijf of andere 
veroordelingen wegens ernstige strafbare feiten, fouten bij de beroepsuitoefening of 
belastingontduiking. 

Artikel 47 

Erkenning van leveranciers 

Aanbesteding met voorafgaande selectie 

1. Wanneer een aanbestedende dienst een opdracht wil aanbesteden met een 
voorafgaande selectie: 

a) neemt de aanbestedende dienst in het bericht van aanbesteding ten minste de in 
aanhangsel IV, onder 1, 2, 6, 7, 10 en 11, van bijlage 1 bij deze overeenkomst 
vermelde informatie op en nodigt hij leveranciers uit een verzoek om deelname 
in te dienen; en 

b) verstrekt de aanbestedende dienst, uiterlijk bij de aanvang van de 
inschrijvingsperiode, de in aanhangsel IV, onder 3, 4, 5, 8 en 9, van bijlage 1 
bij deze overeenkomst vermelde informatie aan de erkende leveranciers die hij 
in kennis stelt overeenkomstig aanhangsel VI, punt 2, onder b), van bijlage 1 
bij deze overeenkomst. 

2. Aanbestedende diensten erkennen alle leveranciers, zowel uit eigen land als van de 
andere partij, die aan de voorwaarden voor deelneming aan een specifieke 
aanbestedingsprocedure voldoen, tenzij de aanbestedende dienst in het bericht van 
aanbesteding vermeldt dat het aantal leveranciers dat tot de aanbesteding wordt 
toegelaten beperkt is, onder opgave van de criteria voor de selectie van dit beperkte 
aantal toegelaten leveranciers. 

3. Indien het aanbestedingsdossier niet vanaf de datum van publicatie van het in lid 1 
bedoelde bericht van aanbesteding openbaar toegankelijk zijn, ziet de aanbestedende 
dienst erop toe dat het dossier voor alle overeenkomstig lid 2 geselecteerde erkende 
leveranciers op hetzelfde tijdstip beschikbaar komt. 

Entiteiten bedoeld in subbijlage 2 

4. Aanbestedende diensten die vermeld zijn in subbijlage 2 bij aanhangsel I van bijlage 
1 bij deze overeenkomst mogen een lijst van leveranciers voor veelvuldig gebruik 
bijhouden, mits zij jaarlijks een bericht publiceren waarin belangstellende 
leveranciers worden uitgenodigd plaatsing op de lijst aan te vragen, en dit bericht in 
geval van elektronische publicatie permanent beschikbaar wordt gesteld in de daartoe 
bestemde media als vermeld in aanhangsel III van bijlage 1 bij deze overeenkomst. 
In dit bericht wordt de informatie opgenomen die in aanhangsel V van bijlage 1 bij 
deze overeenkomst is vermeld. 

5. In afwijking van lid 4 is het toegestaan dat een aanbestedende dienst die onder 
subbijlage 2 bij aanhangsel I van bijlage 1 bij deze overeenkomst valt, indien hij een 
lijst voor veelvuldig gebruik met een geldigheidsduur van drie jaar of minder 
bijhoudt, slechts éénmaal, bij de aanvang van de geldigheidsduur van de lijst, het in 
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dat lid bedoelde bericht publiceert, mits in het bericht wordt vermeld wat de 
geldigheidsduur is en dat tijdens die periode geen verdere berichten zullen worden 
gepubliceerd. 

6. Aanbestedende diensten die onder subbijlage 2 bij aanhangsel I van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst vallen, staan leveranciers toe te allen tijde een aanvraag tot opname op 
de lijst voor veelvuldig gebruik in te dienen en nemen alle erkende leveranciers 
binnen een redelijk korte tijd op die lijst op.  

Aanbestedende diensten die onder subbijlage 2 bij aanhangsel I van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst vallen, kunnen een bericht waarbij leveranciers worden uitgenodigd 
een aanvraag tot opname op de lijst voor veelvuldig gebruik in te dienen, gebruiken 
als bericht van aanbesteding, mits: 

a) het bericht gepubliceerd wordt overeenkomstig lid 4 en de in aanhangsel V van 
bijlage 1 bij deze overeenkomst vermelde informatie en zoveel mogelijk van de 
in aanhangsel IV van bijlage 1 bij deze overeenkomst bedoelde informatie 
bevat, alsmede een verklaring dat het bericht als bericht van aanbesteding 
geldt; 

b) de aanbestedende dienst aan leveranciers die bij hem belangstelling hebben 
geuit voor een bepaalde opdracht onverwijld voldoende informatie verstrekt 
aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen in hoeverre de opdracht voor hen 
relevant is, alsmede alle overige in aanhangsel IV van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst voorgeschreven informatie, voor zover die beschikbaar is. 

8. Aanbestedende diensten die onder subbijlage 2 bij aanhangsel I van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst vallen, mogen leveranciers die overeenkomstig lid 6 een aanvraag tot 
opname op de lijst voor veelvuldig gebruik hebben ingediend toestaan in te schrijven 
op een bepaalde opdracht, indien de aanbestedende dienst voldoende tijd heeft om te 
onderzoeken of de leverancier aan de voorwaarden voor deelname voldoet. 

9. Aanbestedende diensten die onder subbijlage 2 bij aanhangsel I van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst vallen, stellen leveranciers die een verzoek tot deelname of een 
aanvraag tot opname op de lijst voor veelvuldig gebruik hebben ingediend, zo 
spoedig mogelijk in kennis van hun besluit inzake dat verzoek of die aanvraag. 

10. Waanneer een aanbestedende dienst die onder subbijlage 2 bij aanhangsel I van 
bijlage 1 bij deze overeenkomst valt een verzoek van een leverancier om erkenning 
of opname op een lijst voor veelvuldig gebruik afwijst, de erkenning van een 
leverancier intrekt of een leverancier van een lijst voor veelvuldig gebruik schrapt, 
stelt de dienst de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk in kennis en verstrekt hij 
de leverancier desgevraagd een schriftelijke motivering van zijn besluit. 

Artikel 48 

Technische specificaties 

1. Aanbestedende diensten mogen geen technische specificaties op- of vaststellen of 
toepassen of conformiteitsbeoordelingsprocedures voorschrijven met als doel of 
gevolg dat onnodige belemmeringen voor de internationale handel ontstaan.  
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2. Bij het voorschrijven van de technische specificaties van de goederen of diensten die 
het voorwerp van de aanbesteding zijn: 

a) specificeert de aanbestedende dienst de technische specificaties aan de hand 
van prestatie-eisen of functionele eisen en niet aan de hand van 
ontwerpkenmerken of descriptieve normen; en 

b) gaat de aanbestedende dienst uit van internationale of Europese normen, indien 
deze bestaan, en anders van nationale technische voorschriften, erkende 
nationale normen of bouwvoorschriften. 

3. Wanneer in de technische specificaties ontwerpkenmerken of descriptieve 
kenmerken zijn opgenomen, geeft de aanbestedende dienst in voorkomend geval aan 
dat inschrijvingen voor gelijkwaardige goederen of diensten die aantoonbaar aan de 
voorwaarden van de opdracht voldoen eveneens in aanmerking komen, door in het 
aanbestedingsdossier termen als “of gelijkwaardig” op te nemen. 

4. Aanbestedende diensten schrijven geen technische specificaties voor waarin 
vereisten inzake of verwijzingen naar bepaalde handelsmerken of handelsnamen, 
octrooien, auteursrechten, designs of typen, of naar een bepaalde oorsprong, 
producent of leverancier zijn opgenomen, tenzij er geen andere voldoende 
nauwkeurige of begrijpelijke manier is om de voorwaarden van de opdracht te 
beschrijven, en op voorwaarde dat termen zoals “of gelijkwaardig” in het 
aanbestedingsdossier zijn opgenomen. 

5. Aanbestedende diensten vragen of aanvaarden van personen die een commercieel 
belang bij de aanbesteding kunnen hebben geen advies dat gebruikt kan worden bij 
de opstelling of de goedkeuring van een technische specificatie voor een specifieke 
aanbesteding, wanneer dat advies tot gevolg kan hebben dat concurrentie wordt 
uitgesloten. 

6. Iedere partij, met inbegrip van haar aanbestedende diensten, mag overeenkomstig dit 
artikel technische specificaties opstellen, vaststellen of toepassen met als doel het 
behoud van natuurlijke hulpbronnen of de bescherming van het milieu te bevorderen. 

Artikel 49 

Aanbestedingsdossier 

1. De aanbestedende dienst stelt leveranciers een aanbestedingsdossier ter beschikking 
met alle informatie die zij nodig hebben om geldige inschrijvingen op te stellen en in 
te dienen. Dit dossier bevat alle in aanhangsel VIII van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst voorgeschreven gegevens, tenzij deze reeds in het bericht van 
aanbesteding zijn vermeld. 

2. Aanbestedende diensten verstrekken op verzoek onverwijld het aanbestedingsdossier 
aan elke leverancier die aan de aanbestedingsprocedure deelneemt en beantwoorden 
elk redelijk verzoek om relevante informatie van een leverancier die aan de 
aanbestedingsprocedure deelneemt, mits dergelijke informatie die leverancier niet 
bevoordeelt ten opzichte van zijn mededingers in de procedure voor de gunning van 
de opdracht. 
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3. Indien een aanbestedende dienst voorafgaand aan de gunning van de opdracht de 
criteria of vereisten wijzigt die in het bericht van aanbesteding of het aan 
deelnemende leveranciers verstrekte aanbestedingsdossier zijn vermeld, geeft hij 
schriftelijk kennis van all wijzigingen of verstrekt hij een nieuw of gewijzigd bericht 
van aanbesteding of aanbestedingsdossier: 

a) aan alle leveranciers die op het moment dat de informatie wordt gewijzigd aan 
de procedure deelnemen, indien deze bekend zijn, en in alle andere gevallen op 
dezelfde wijze als de oorspronkelijke informatie;  

b) op een zodanig tijdstip dat de leveranciers voldoende tijd hebben om hun 
inschrijving te wijzigen en opnieuw in te dienen. 

Artikel 50 

Termijnen 

De aanbestedende diensten instanties geven, overeenkomstig hun eigen redelijke behoeften, 
de leveranciers voldoende tijd om verzoeken tot deelname en geldige inschrijvingen op te 
stellen en in te dienen, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de aard en de 
complexiteit van de opdracht, de omvang van de verwachte onderaanneming en de tijd die 
nodig is voor de verzending van inschrijvingen uit het buitenland en het eigen land wanneer 
geen gebruik wordt gemaakt van elektronische middelen. Dergelijke termijnen en eventuele 
verlengingen ervan moeten voor alle belangstellende of deelnemende leveranciers gelijk zijn. 
De toepasselijke termijnen zijn vermeld in aanhangsel VI van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst. 

Artikel 51 

Onderhandelingen 

1. Een partij kan bepalen dat haar aanbestedende diensten onderhandelingen kunnen 
voeren: 

a) in het kader van aanbestedingen waarbij zij die intentie te kennen hebben 
gegeven; of 

b) indien bij de beoordeling blijkt dat geen van de inschrijvingen duidelijk het 
voordeligst is volgens de in de aankondigingen of in het aanbestedingsdossier 
vermelde specifieke beoordelingscriteria. 

2. Aanbestedende diensten: 

a) zien erop toe dat iedere uitsluiting van leveranciers tijdens onderhandelingen 
plaatsvindt in overeenstemming met de in het bericht van aanbesteding of het 
aanbestedingsdossier vermelde beoordelingscriteria; en 

b) stellen, wanneer de onderhandelingen zijn afgesloten, voor alle resterende 
leveranciers een gelijke termijn vast voor de indiening van een nieuwe of 
herziene inschrijving. 
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Artikel 52 

Onderhandse aanbesteding 

Aanbestedende diensten kunnen gebruikmaken van onderhandse aanbesteding en besluiten de 
artikelen 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 en 54 niet toe te passen, maar uitsluitend in de volgende 
omstandigheden: 

a) indien 

i) geen inschrijvingen zijn ingediend of geen leveranciers om deelname 
hebben verzocht; 

ii) geen inschrijvingen zijn ingediend die aan de essentiële eisen van het 
aanbestedingsdossier voldoen; 

iii) geen leveranciers aan de deelnamevoorwaarden voldoen; of 

iv) de ingediende aanschrijvingen onderling zijn afgestemd, 

 op voorwaarde dat de vereisten van het aanbestedingsdossier niet wezenlijk 
worden gewijzigd; 

b) indien de goederen of diensten slechts door een bepaalde leverancier kunnen 
worden geleverd en er geen redelijk alternatief of substituut bestaat, doordat de 
opdracht een kunstwerk betreft, vanwege de bescherming van octrooien, 
auteursrechten of andere exclusieve rechten, of vanwege de afwezigheid van 
concurrentie om technische redenen; 

c) voor aanvullende leveringen, door de oorspronkelijke leverancier, van 
goederen en diensten die niet in de oorspronkelijke opdracht waren 
opgenomen, indien verandering van leverancier voor de aanvullende goederen 
of diensten: 

i) niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals wanneer 
de aanvullende goederen of diensten uitwisselbaar of interoperabel 
moeten zijn met bestaande uitrusting, software, diensten of installaties 
die in het kader van de oorspronkelijke opdracht zijn geleverd; en 

ii) tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor 
de aanbestedende dienst; 

d) in strikt noodzakelijke gevallen, wanneer de goederen of diensten om uiterst 
dringende redenen, wegens gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst 
niet konden worden voorzien, niet tijdig kunnen worden verkregen door middel 
van openbare aanbesteding of aanbesteding met voorafgaande selectie; 

e) voor goederen die op een goederenmarkt worden aangekocht; 

f) wanneer een aanbestedende dienst een prototype of een nieuw product of een 
nieuwe dienst aanschaft die op zijn verzoek tijdens de uitvoering van een 
specifieke opdracht inzake onderzoek, proefneming, studie of oorspronkelijke 
ontwikkeling ten behoeve van die opdracht zijn ontwikkeld; 
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g) voor aankopen onder uitzonderlijk voordelige voorwaarden die alleen op zeer 
korte termijn ontstaan in het geval van ongebruikelijke verkopen, zoals bij 
liquidatie, curatele of faillissement, maar niet bij normale aankopen bij normale 
leveranciers; en 

h) in het geval van opdrachten die worden gegund aan de winnaar van een 
prijsvraag, mits die prijsvraag is georganiseerd op een wijze die verenigbaar is 
met de beginselen van dit hoofdstuk, en de inzendingen worden beoordeeld 
door een onafhankelijke jury met het oog op de gunning van een 
ontwerpopdracht aan de maker van de winnende inzending. 

Artikel 53 

Elektronische veilingen 

Wanneer een aanbestedende dienst een onder dit hoofdstuk vallende opdracht wil aanbesteden 
met een elektronische veiling, stelt de dienst, alvorens de elektronische veiling te openen, 
ieder deelnemer in kennis van: 

a) de methode voor automatische evaluatie, met inbegrip van de wiskundige 
formule, gebaseerd op de in het aanbestedingsdossier opgenomen 
evaluatiecriteria, die gebruikt wordt om automatisch de rangorde vast te stellen 
of te wijzigen tijdens de veiling; 

b) de resultaten van een eventuele eerste beoordeling van de onderdelen van zijn 
inschrijving, indien de opdracht wordt gegund aan de indiener van de 
voordeligste inschrijving; en 

c) alle andere relevante informatie over de uitvoering van de veiling. 

Artikel 54 

Behandeling van inschrijvingen en plaatsing van opdrachten 

1. De aanbestedende dienst neemt bij het ontvangen, openen en behandelen van 
inschrijvingen procedures in acht die garanderen dat het aanbestedingsproces eerlijk 
en onpartijdig verloopt en de inschrijvingen vertrouwelijk worden behandeld. 

2. Indien een inschrijving door de aanbestedende dienst pas na het verstrijken van de 
vastgestelde termijn wordt ontvangen, mag de betrokken leverancier daarvan geen 
nadelige gevolgen ondervinden indien de vertraging uitsluitend te wijten is aan 
onjuiste afhandeling door de aanbestedende dienst. 

3. Indien de aanbestedende dienst een leverancier de gelegenheid biedt om tussen de 
opening van de offertes en de gunning van de opdracht onbedoelde vormfouten te 
corrigeren, biedt de aanbestedende dienst alle deelnemende leveranciers daartoe de 
gelegenheid. 

4. Om voor gunning in aanmerking te komen, moet een inschrijving schriftelijk worden 
ingediend, bij de opening voldoen aan de essentiële vereisten die in de berichten 
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betreffende de aanbesteding en het aanbestedingsdossier zijn opgenomen, en 
afkomstig zijn van een leverancier die aan de voorwaarden voor deelname voldoet. 

5. Tenzij de aanbestedende dienst besluit dat het niet in het algemeen belang is de 
opdracht te plaatsen, gunt hij de opdracht aan de leverancier die volgens de 
bevindingen van de aanbestedende dienst volledig in staat is de voorwaarden van de 
opdracht te vervullen en van wie de inschrijving, beoordeeld aan de hand van de 
evaluatiecriteria in de berichten betreffende de aanbesteding of in het 
aanbestedingsdossier de voordeligste is, ofwel, wanneer de prijs het enige criterium 
is, de laagste prijs biedt. 

6. Wanneer een instantie een inschrijving ontvangt met een prijs die in verhouding tot 
de andere inschrijvingen offertes abnormaal laag is, kan zij inlichtingen inwinnen bij 
de inschrijver om zich ervan te vergewissen dat deze aan de 
deelnemingsvoorwaarden kan voldoen en in staat is de opdracht volgens de gestelde 
voorwaarden tot een goed einde te brengen. 

7. Een aanbestedende dienst mag geen gebruik maken van opties, een aanbesteding 
annuleren of gegunde opdrachten wijzigen op een wijze die in strijd is met zijn 
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. 

Artikel 55 

Transparantie op het gebied van overheidsopdrachten 

1. Aanbestedende diensten stellen de deelnemende leveranciers onverwijld in kennis 
van besluiten aangaande de plaatsing van een opdracht en doen dat desgevraagd 
schriftelijk. Met inachtneming van artikel 56, leden 2 en 3, stelt de aanbestedende 
dienst een afgewezen leverancier op diens verzoek in kennis van de redenen voor de 
afwijzing van zijn inschrijving en van de relatieve voordelen van de inschrijving van 
de gekozen leverancier. 

2. Uiterlijk 72 dagen na de gunning van een opdracht die onder dit hoofdstuk valt, 
publiceert de aanbestedende dienst een bericht in het passende gedrukte of 
elektronische medium als vermeld in aanhangsel III. Wanneer alleen gebruik wordt 
gemaakt van een elektronisch medium, dient de informatie gedurende een redelijke 
termijn gemakkelijk toegankelijk te blijven. In het bericht wordt in ieder geval de 
informatie opgenomen die in aanhangsel VII van bijlage 1 bij deze overeenkomst is 
vermeld. 

Artikel 56 

Bekendmaking van informatie 

1. Indien de andere partij daarom verzoekt, verstrekt een partij onverwijld alle 
informatie die nodig is om te bepalen of de aanbesteding eerlijk, onpartijdig en 
overeenkomstig dit hoofdstuk is verlopen, met inbegrip van informatie over de 
kenmerken en relatieve voordelen van de inschrijving van de gekozen leverancier. 
Wanneer het bekendmaken van dergelijke informatie de mededinging bij latere 
aanbestedingen zou verstoren, wordt deze informatie door de partij die haar ontvangt 
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pas vrijgegeven na overleg met en instemming van de partij die de informatie heeft 
verstrekt. 

2. Behoudens andere bepalingen van dit hoofdstuk verstrekt een partij, met inbegrip 
van haar aanbestedende diensten, geen informatie over leveranciers die afbreuk zou 
kunnen doen aan de concurrentie tussen leveranciers. 

3. Niets in dit hoofdstuk mag zodanig worden uitgelegd dat een partij, met inbegrip van 
haar aanbestedende diensten, autoriteiten en toetsingsinstanties, verplicht wordt 
vertrouwelijke informatie openbaar te maken waarvan de openbaarmaking de 
rechtshandhaving zou bemoeilijken, de eerlijke concurrentie tussen leveranciers zou 
kunnen schaden, de legitieme handelsbelangen van bepaalde personen, met inbegrip 
van de bescherming van de intellectuele eigendom, zou schaden, of anderszins in 
strijd zou zijn met het algemeen belang. 

Artikel 57 

Binnenlandse toetsingsprocedures 

1. Elke partij voorziet in een snelle, doeltreffende, transparante en niet-discriminerende 
procedure voor bestuurlijke of rechterlijke toetsing, waarmee een leverancier beroep 
kan instellen tegen: 

a) een inbreuk op het bepaalde in dit hoofdstuk; of 

b) indien de leverancier overeenkomstig het binnenlandse recht van de partij niet 
rechtstreeks beroep kan instellen tegen een inbreuk op het hoofdstuk, tegen 
niet-nakoming van de maatregelen die een partij tot uitvoering van dit 
hoofdstuk heeft ingesteld,  

die zich voordoet in het kader van een onder dit hoofdstuk vallende aanbesteding 
waarbij de leverancier belang heeft of heeft gehad. De procedurele regels voor alle 
beroepsprocedures worden op schrift gesteld en openbaar gemaakt. 

2. Indien een leverancier in het kader van een aanbestedingsprocedure waarbij hij een 
belang heeft of heeft gehad een klacht indient wegens inbreuk of niet-naleving als 
bedoeld in lid 1, moedigt de betrokken partij haar aanbestedende dienst en de 
leverancier aan het geschil door overleg te beslechten. De aanbestedende dienst 
neemt dergelijke klachten tijdig en onbevooroordeeld in beraad op een wijze die 
geen afbreuk doet aan de deelname van de leverancier aan lopende of toekomstige 
aanbestedingen of aan diens recht om door middel van de procedure voor 
bestuurlijke of rechterlijke toetsing te verkrijgen dat de inbreuk ongedaan wordt 
gemaakt. 

3. Iedere leverancier krijgt voldoende tijd om een beroep voor te bereiden en in te 
dienen; deze termijn is ten minste tien dagen vanaf het tijdstip waarop de grond voor 
het beroep voor de leverancier bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had 
kunnen worden. 

4. Door elke partij wordt ten minste één onpartijdige en van de aanbestedende diensten 
onafhankelijke bestuurlijke of rechterlijke autoriteit ingesteld of aangewezen om een 
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beroep door een leverancier in het kader van een aanbesteding waarop dit hoofdstuk 
van toepassing is, te ontvangen en te beoordelen. 

5. Indien een beroep in eerste aanleg wordt beoordeeld door een andere instantie dan 
een van de in lid 4 bedoelde autoriteiten, ziet de partij erop toe dat de leverancier 
tegen de oorspronkelijke beslissing beroep kan instellen bij een onpartijdige 
bestuurlijke of rechterlijke instantie die onafhankelijk is van de aanbestedende dienst 
die de aanbesteding heeft uitgeschreven waarop het beroep betrekking heeft. Indien 
het een niet-rechterlijke beroepsinstantie betreft, moet hoger beroep bij een 
rechterlijke instantie mogelijk zijn of moeten de regels inzake procesvoering bepalen 
dat: 

a) de aanbestedende dienst schriftelijk op het beroep reageert en alle relevante 
documenten aan de beroepsinstantie ter beschikking stelt; 

b) de partijen bij de procedure het recht hebben te worden gehoord alvorens de 
beroepsinstantie een beslissing neemt over het beroep; 

c) de partijen bij de procedure het recht hebben zich te laten vertegenwoordigen 
en vergezellen; 

d) de deelnemers bij de procedure toegang hebben tot alle zittingen in het kader 
van de procedure; 

e) de partijen het recht hebben te verzoeken dat de procedure in het openbaar 
plaatsvindt en dat getuigen deze mogen bijwonen; en 

f) beslissingen of aanbevelingen betreffende door een leverancier ingesteld 
beroep tijdig schriftelijk worden uitgevaardigd en in alle gevallen voorzien zijn 
van een motivering. 

6. Elke partij stelt procedures in, of handhaaft deze, die voorzien in: 

a) snelle voorlopige maatregelen die de mogelijkheid van de leverancier om aan 
de aanbesteding deel te nemen in stand houden. Dergelijke voorlopige 
maatregelen kunnen aanleiding geven tot opschorting van de 
aanbestedingsprocedure. Er kan worden bepaald dat bij het nemen van de 
beslissing over het al dan niet toepassen van dergelijke maatregelen rekening 
mag worden gehouden met mogelijke doorslaggevende negatieve gevolgen 
voor de belangen die op het spel staan, waaronder het algemeen belang. De 
redenen van het besluit om geen maatregelen te nemen, worden schriftelijk 
bekendgemaakt; en 

b) corrigerende maatregelen of compensatie voor het geleden verlies of de 
geleden schade, indien de beroepsinstantie heeft bepaald dat inbreuk of niet-
naleving als bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden; deze corrigerende 
maatregelen of compensatie kunnen beperkt blijven tot de voor het opstellen 
van de inschrijving en/of het indienen van de klacht gemaakte kosten. 
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Artikel 58 

1. De partijen toetsen jaarlijks de doeltreffende werking van dit hoofdstuk en de 
wederzijdse openstelling van de markt voor overheidsopdrachten. Uiterlijk één jaar 
na de inwerkingtreding van deze overeenkomst openen de partijen onderhandelingen 
over uitbreiding van de lijst(en) van onder deze aanbestedingsregels vallende 
diensten in de subbijlagen 1 en 2 bij aanhangsel I van bijlage 1 bij deze 
overeenkomst. 

2. In de context van de onderhandelingen over de toetreding van Irak tot de WTO 
erkent Irak zijn verbintenis om toe te treden tot de multilaterale overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten. 

Artikel 59 

Asymmetrische regeling en overgangsmaatregelen 

Gelet op de behoeften inzake ontwikkeling, financiën en handel komt Irak in aanmerking voor 
de volgende overgangsmaatregel: 

a) Irak mag een tijdelijk prijsreferentieprogramma instellen dat voorziet in een 
prijsverschil van 5% voor goederen en diensten en 10% voor werken, dat van 
toepassing is op leveringen en diensten van leveranciers die volledig in Iraakse 
handen zijn. 

b) Dit prijsreferentieprogramma wordt in de loop van tien jaar na de 
inwerkingtreding van deze partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 
gefaseerd afgeschaft. 

Hoofdstuk III Bescherming van intellectuele eigendom 

Artikel 60 

1. Overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en in bijlage 2 bij deze overeenkomst stelt 
Irak binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst wetgeving vast ter 
waarborging van een adequate en effectieve bescherming van intellectuele-, 
industriële- en commerciële-eigendomsrechten9 overeenkomstig de strengste 
internationale normen, waaronder de voorschriften die zijn vastgesteld bij de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom in bijlage 
1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna 

                                                 
9 In het kader van deze overeenkomst omvatten intellectuele-, industriële- en commerciële-

eigendomsrechten: auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma’s en 
gegevensbanken, sui generis-rechten voor niet-originele databases, en naburige rechten, rechten in 
verband met octrooien, handelsmerken, handelsnamen voor zover deze door het toepasselijke 
binnenlandse recht beschermd worden als exclusieve eigendomsrechten, industriële tekeningen en 
modellen, schema’s (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, geografische aanduidingen, met 
inbegrip van benamingen van herkomst of oorsprong, plantenrassen, bescherming van niet 
openbaargemaakte informatie en bescherming tegen oneerlijke mededinging, als bedoeld in artikel 10 
bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Akte van Stockholm 
1967). 
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“TRIPs-overeenkomst” genoemd), alsmede effectieve middelen om deze rechten te 
doen gelden. 

2. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst treedt Irak toe tot de 
in punt 2 van bijlage 2 bij deze overeenkomst bedoelde multilaterale overeenkomsten 
inzake intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten waarbij de 
lidstaten partij zijn of die de facto door de lidstaten worden toegepast 
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van die overeenkomsten. 

3. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst voldoet Irak aan de 
in punt 3 van bijlage 2 bij deze overeenkomst bedoelde multilaterale overeenkomsten 
inzake intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten waarbij een of 
meer lidstaten partij zijn of die de facto door een of meer lidstaten worden toegepast 
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van die overeenkomsten. 

4. De tenuitvoerlegging van dit artikel en van bijlage 2 bij deze overeenkomst wordt 
door de partijen regelmatig getoetst. Bij het opstellen van de wetgeving of indien 
zich problemen voordoen op het gebied van intellectuele-, industriële- en 
commerciële-eigendomsrechten die het handelsverkeer beïnvloeden, wordt op 
verzoek van een partij spoedoverleg gevoerd, teneinde tot wederzijds bevredigende 
oplossingen te komen. Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst openen de partijen onderhandelingen over nadere bepalingen inzake 
intellectuele-eigendomsrechten. 

5. Elke partij kent aan onderdanen van de andere partij een behandeling toe die niet 
minder gunstig is dan de behandeling die zij toekent aan haar eigen onderdanen met 
betrekking tot de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, onder 
voorbehoud van de uitzonderingen die reeds bepaald zijn in de internationale 
instrumenten die in bijlage 2 bij deze overeenkomst zijn opgenomen of van tijd tot 
tijd kunnen worden opgenomen, vanaf het moment dat zij door de betrokken partij 
zijn bekrachtigd. 

6. Ten aanzien van de erkenning en bescherming van intellectuele, industriële en 
commerciële eigendom kent Irak vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
aan vennootschappen en onderdanen van de Unie een behandeling toe die niet 
minder gunstig is dan de behandeling die Irak op grond van bilaterale 
overeenkomsten aan derde landen toekent. 

Afdeling VI  

Beslechting van geschillen 

Hoofdstuk I Doel en toepassingsgebied 

Artikel 61 

Doel 

Het doel van deze afdeling is geschillen tussen de partijen te vermijden en te beslechten 
teneinde waar mogelijk tot een onderling overeengekomen oplossing te komen. 
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Artikel 62 

Toepassingsgebied 

Deze afdeling is van toepassing op alle geschillen betreffende de interpretatie en toepassing 
van de bepalingen van titel II van deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

Hoofdstuk II Overleg 

Artikel 63 

Overleg 

1. De partijen streven ernaar elk geschil over de interpretatie en toepassing van de in 
artikel 62 bedoelde bepalingen op te lossen door te goeder trouw overleg te voeren, 
teneinde tot een snelle en billijke onderling overeengekomen oplossing te komen. 

2. Wanneer een partij de andere partij om overleg verzoekt, doet zij dat schriftelijk en 
geeft zij daarbij aan om welke maatregel het gaat en welke van de in artikel 62 
bedoelde bepalingen zij van toepassing acht. 

3. Het overleg wordt binnen 30 dagen na de datum van indiening van het verzoek 
gehouden en vindt, tenzij de partijen anders overeenkomen, plaats op het 
grondgebied van de partij waartegen de klacht gericht is. Dertig dagen na de datum 
van indiening van het verzoek wordt het overleg geacht te zijn afgesloten, tenzij 
beide partijen overeenkomen het overleg voort te zetten. Alle tijdens het overleg 
verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

4. Overleg over urgente kwesties, zoals over bederfelijke waren of seizoensgebonden 
goederen, vindt plaats binnen vijftien dagen na de datum van indiening van het 
verzoek en wordt vijftien dagen na de datum van indiening van het verzoek geacht te 
zijn afgesloten. 

5. Indien het overleg niet binnen de in lid 3 respectievelijk lid 4 genoemde termijnen 
plaatsvindt, of indien het overleg is afgesloten zonder dat een onderling 
overeengekomen oplossing kon worden bereikt, kan de klagende partij verzoeken om 
de instelling van een arbitragepanel overeenkomstig artikel 64. 

Hoofdstuk III Procedures voor de beslechting van geschillen 

Artikel 64 

Inleiding van de arbitrageprocedure 

1. Wanneer de partijen er niet in zijn geslaagd het geschil door middel van het in 
artikel 63 bedoelde overleg op te lossen, kan de klagende partij verzoeken om de 
instelling van een arbitragepanel. 

2. Het verzoek om instelling van een arbitragepanel wordt schriftelijk gedaan bij de 
partij waartegen de klacht gericht is en bij het samenwerkingscomité. De klagende 
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partij vermeldt in haar verzoek welke specifieke maatregel in het geding is en legt 
uit, op zodanige wijze dat de rechtsgrond van de klacht duidelijk is, waarom die 
maatregel een inbreuk op de in artikel 62 bedoelde bepalingen is. 

Artikel 65 

Instelling van het arbitragepanel 

1. Een arbitragepanel bestaat uit drie scheidsrechters. 

2. Binnen tien dagen na de datum van indiening van het verzoek aan het 
samenwerkingscomité tot instelling van een arbitragepanel voeren de partijen overleg 
over de samenstelling van het panel. 

3. Wanneer de partijen binnen de in lid 2 genoemde termijn geen overeenstemming 
over de samenstelling van het arbitragepanel bereiken, kan elk van de partijen de 
voorzitter van het samenwerkingscomité of diens afgevaardigde verzoeken de drie 
panelleden door loting aan te wijzen uit de in artikel 78 bedoelde lijst, te weten één 
lid uit de personen die zijn aangewezen door de klagende partij, één lid uit de 
personen die zijn aangewezen door de partij waartegen de klacht gericht is en één lid 
uit de personen die door de partijen zijn aangewezen om als voorzitter te fungeren. 
Wanneer de partijen het over één of meer leden van het arbitragepanel eens zijn, 
worden de overige leden volgens dezelfde procedure geselecteerd uit de toepasselijke 
lijst van mogelijke panelleden. 

4. De voorzitter van het samenwerkingscomité of diens afgevaardigde wijst de 
scheidsrechters aan in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van elk van de 
partijen, binnen vijf dagen na het in lid 3 bedoelde verzoek. 

5. De datum van instelling van het arbitragepanel is de datum waarop de drie 
scheidsrechters worden aangewezen. 

6. Indien een of meer van de in artikel 78 bedoelde lijsten niet beschikbaar zijn wanneer 
een verzoek als bedoeld in lid 3 wordt ingediend, worden de drie scheidsrechters 
door loting aangewezen uit de personen die door een van de partijen of door beide 
partijen formeel zijn voorgesteld. 

Artikel 66 

Tussentijds panelverslag 

Het arbitragepanel legt binnen 90 dagen na zijn instelling een tussentijds verslag aan de 
partijen voor, waarin de resultaten van het feitenonderzoek, de toepasbaarheid van de 
desbetreffende bepalingen, alsmede de beweegredenen die aan de eventuele conclusies en 
aanbevelingen van het panel ten grondslag liggen, worden vermeld. Elke partij kan binnen 
vijftien dagen nadat zij van het tussentijds verslag in kennis is gesteld het arbitragepanel 
schriftelijk verzoeken bepaalde aspecten van het verslag te heroverwegen. De bevindingen 
van het eindverslag van het arbitragepanel bevatten een toereikende motivering van de 
redenering die in het tussentijds verslag is opgenomen en een duidelijk antwoord op de vragen 
en opmerkingen van beide partijen. 
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Artikel 67 

Uitspraak van het arbitragepanel 

1. Het arbitragepanel maakt zijn uitspraak binnen 120 dagen na zijn instelling aan de 
partijen en aan het samenwerkingscomité bekend. Wanneer het van oordeel is dat 
deze termijn niet kan worden gehaald, stelt de voorzitter van het arbitragepanel de 
partijen en het samenwerkingscomité hiervan schriftelijk in kennis, met opgave van 
de redenen voor de vertraging en de datum waarop het panel zijn werk denkt te 
kunnen voltooien. In geen geval mag de uitspraak later dan 150 dagen na de 
instelling van het arbitragepanel worden bekendgemaakt. 

2. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking heeft op bederfelijke waren 
of seizoensgebonden goederen, stelt het arbitragepanel alles in het werk om zijn 
uitspraak bekend te maken binnen zestig dagen na de datum waarop het is ingesteld. 
De maximumtermijn is in geen geval langer dan 75 dagen na de instelling van het 
panel. Het arbitragepanel kan binnen tien dagen na zijn instelling een voorlopige 
uitspraak doen over de vraag of het een zaak dringend acht. 

Artikel 68 

Naleving van de uitspraak van het arbitragepanel 

Elke partij neemt de nodige maatregelen om de uitspraak van het arbitragepanel te goeder 
trouw na te leven en beide partijen streven ernaar overeenstemming te bereiken over de 
termijn waarbinnen zij de uitspraak zullen naleven. 

Artikel 69 

Redelijke termijn voor naleving 

1. Uiterlijk dertig dagen na de bekendmaking van de uitspraak van het arbitragepanel 
aan de partijen stelt de partij waartegen de klacht gericht is, de klagende partij en het 
samenwerkingscomité in kennis van de tijd die nodig zal zijn voor naleving, hierna 
“redelijke termijn” genoemd, indien onmiddellijke naleving niet mogelijk is. 

2. Indien de partijen het niet eens zijn over een redelijke termijn voor de naleving van 
de uitspraak van het arbitragepanel, richt de klagende partij, binnen twintig dagen na 
de in lid 1 bedoelde kennisgeving door de partij waartegen de klacht gericht is, een 
schriftelijk verzoek aan het oorspronkelijke arbitragepanel om een redelijke termijn 
vast te stellen. Dit verzoek wordt tegelijkertijd aan de andere partij en aan het 
samenwerkingscomité medegedeeld. Het arbitragepanel maakt zijn uitspraak binnen 
twintig dagen na de indiening van het verzoek bekend aan de partijen en aan het 
samenwerkingscomité. 

3. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of één of meer van de leden ervan, niet 
opnieuw bijeen kan komen, is de procedure van artikel 65 van toepassing. De termijn 
voor de bekendmaking van de uitspraak bedraagt 35 dagen na de datum van 
indiening van het in lid 2 bedoelde verzoek. 

4. De partijen kunnen de redelijke termijn in onderling overleg verlengen. 
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Artikel 70 

Toetsing van de maatregelen die zijn getroffen tot naleving van de uitspraak van het 
arbitragepanel 

1. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende partij en het 
samenwerkingscomité voor afloop van de redelijke termijn in kennis van de 
maatregelen die zij heeft getroffen om de uitspraak van het arbitragepanel na te 
leven. 

2. Wanneer er tussen de partijen onenigheid bestaat over het bestaan van een maatregel 
of over de vraag of een maatregel waarvan overeenkomstig lid 1 is kennisgegeven in 
overeenstemming is met de in artikel 62 bedoelde bepalingen, kan de klagende partij 
het oorspronkelijke arbitragepanel schriftelijk verzoeken hierover uitspraak te doen. 
In dat verzoek wordt aangegeven om welke specifieke maatregel het gaat en wordt 
uitgelegd waarom deze niet in overeenstemming is met de in artikel 62 bedoelde 
bepalingen. Het arbitragepanel deelt zijn uitspraak binnen negentig dagen na de 
datum van indiening van het verzoek mede. 

3. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of één of meer van de leden ervan, niet 
opnieuw bijeen kan komen, is de procedure van artikel 65 van toepassing. De termijn 
voor de bekendmaking van de uitspraak bedraagt 60 dagen na de datum van 
indiening van het in lid 2 bedoelde verzoek. 

Artikel 71 

Tijdelijke maatregelen bij niet-naleving 

1. Indien de partij waartegen de klacht gericht is niet voor afloop van de redelijke 
termijn kennis geeft van de maatregelen die zijn getroffen om de uitspraak van het 
arbitragepanel na te leven, of indien het arbitragepanel oordeelt dat de maatregel 
waarvan overeenkomstig artikel 70, lid 1, kennis is gegeven, niet in 
overeenstemming is met de verplichtingen van de partij uit hoofde van de in 
artikel 62 bedoelde bepalingen, doet de partij waartegen de klacht gericht is, de 
klagende partij desgevraagd een aanbod voor tijdelijke compensatie. 

2. Indien de partijen geen overeenstemming over compensatie bereiken binnen dertig 
dagen na het eind van de redelijke termijn of na de in artikel 70 bedoelde uitspraak 
van het arbitragepanel dat een maatregel om aan de uitspraak te voldoen niet in 
overeenstemming is met de bepalingen bedoeld in artikel 62, is de klagende partij 
gerechtigd om, na de partij waartegen de klacht gericht is en het 
samenwerkingscomité hiervan in kennis te hebben gesteld, de verplichtingen uit 
hoofde van de in artikel 62 bedoelde bepalingen op te schorten in een mate die 
gelijkwaardig is aan de mate waarin de schending de voordelen voor de klagende 
partij tenietdoet of beperkt. De klagende partij kan de opschorting tien dagen na de 
datum van kennisgeving laten ingaan, tenzij de partij waartegen de klacht gericht is 
overeenkomstig lid 3 om arbitrage heeft verzocht. 

3. Indien de partij waartegen de klacht gericht is van oordeel is dat de mate van 
opschorting niet gelijkwaardig is aan de mate waarin de schending de voordelen voor 
de andere partij tenietdoet of beperkt, kan zij het oorspronkelijke arbitragepanel 
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schriftelijk verzoeken hierover uitspraak te doen. Dit verzoek wordt voor het 
verstrijken van de in lid 2 bedoelde periode van tien dagen medegedeeld aan de 
klagende partij en aan het samenwerkingscomité. Het oorspronkelijke arbitragepanel 
maakt zijn uitspraak over de mate van opschorting van verplichtingen bekend aan de 
partijen en het samenwerkingscomité binnen dertig dagen na indiening van het 
verzoek. De verplichtingen worden niet opgeschort totdat het oorspronkelijke 
arbitragepanel zijn uitspraak heeft bekendgemaakt en de eventuele opschorting dient 
in overeenstemming te zijn met de uitspraak van het arbitragepanel. 

4. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of één of meer van de leden ervan, niet 
opnieuw bijeen kan komen, is de procedure van artikel 65 van toepassing. De termijn 
voor de kennisgeving van de uitspraak bedraagt 45 dagen na de datum van indiening 
van het in lid 3 bedoelde verzoek. 

5. De opschorting van verplichtingen is van tijdelijke aard en wordt slechts toegepast 
totdat de maatregel waarvan is vastgesteld dat deze niet in overeenstemming is met 
de in artikel 62 bedoelde bepalingen, is ingetrokken of gewijzigd en overeenkomstig 
artikel 72 met die bepalingen in overeenstemming is gebracht, of totdat de partijen 
zijn overeengekomen hun geschil bij te leggen.  

Artikel 72 

Toetsing van nalevingsmaatregelen getroffen na de opschorting van verplichtingen 

1. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende partij en het 
samenwerkingscomité in kennis van elke maatregel die zij heeft getroffen om de 
uitspraak van het arbitragepanel na te leven, alsmede van haar verzoek om 
beëindiging van de opschorting van de verplichtingen door de klagende partij. 

2. Indien de partijen niet binnen dertig dagen na de kennisgeving overeenstemming 
bereiken over de verenigbaarheid van de maatregel waarvan is kennisgegeven met de 
in artikel 62 bedoelde bepalingen, verzoekt de klagende partij het oorspronkelijke 
arbitragepanel schriftelijk hierover uitspraak te doen. Dit verzoek wordt tegelijkertijd 
gericht tot de partij waartegen de klacht gericht is en tot het samenwerkingscomité. 
Het arbitragepanel maakt zijn uitspraak binnen 45 dagen na de indiening van het 
verzoek aan de partijen en aan het samenwerkingscomité bekend. Indien het 
arbitragepanel oordeelt dat een maatregel die is getroffen om de uitspraak na te leven 
in overeenstemming is met de in artikel 62 bedoelde bepalingen, wordt de 
opschorting van verplichtingen beëindigd. 

3. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of één of meer van de leden ervan, niet 
opnieuw bijeen kan komen, is de procedure van artikel 65 van toepassing. De termijn 
voor de kennisgeving van de uitspraak bedraagt 60 dagen na de datum van indiening 
van het in lid 2 bedoelde verzoek. 
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Artikel 73 

Onderling overeengekomen oplossing 

De partijen kunnen te allen tijde onderling een oplossing voor een onder dit hoofdstuk vallend 
geschil overeenkomen. Zij stellen het samenwerkingscomité en het arbitragepanel van die 
oplossing in kennis. Na kennisgeving van de onderling overeengekomen oplossing beëindigt 
het panel zijn werkzaamheden en is de procedure beëindigd. 

Artikel 74 

Reglement van orde 

1. Op de procedures voor de beslechting van geschillen in het kader van deze afdeling 
zijn het reglement van orde en de gedragscode van toepassing die door de 
samenwerkingsraad worden vastgesteld. 

2. De partijen kunnen besluiten het reglement van orde en de gedragscode te wijzigen. 

3. De hoorzittingen van het arbitragepanel staan, in overeenstemming met het 
reglement van orde, open voor het publiek. 

Artikel 75 

Informatie en technisch advies 

Het arbitragepanel kan op verzoek van een partij of op eigen initiatief bij alle bronnen, met 
inbegrip van de bij het geschil betrokken partijen, alle informatie inwinnen die het voor zijn 
werkzaamheden nuttig acht. Het arbitragepanel heeft tevens het recht deskundigen om advies 
te vragen wanneer het dat nuttig acht. Alle op deze manier verkregen informatie moet aan 
beide partijen worden medegedeeld en voor commentaar aan hen worden voorgelegd. 
Belanghebbende natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied van de 
partijen zijn gevestigd, kunnen overeenkomstig het reglement van orde als amicus curiae 
opmerkingen bij het arbitragepanel indienen. 

Artikel 76 

Interpretatieregels 

Arbitragepanels leggen de in artikel 62 bedoelde bepalingen uit volgens de gebruikelijke 
regels voor de interpretatie van het internationaal publiekrecht, met inbegrip van die welke in 
het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht zijn neergelegd. Uitspraken van een 
arbitragepanel kunnen de rechten en verplichtingen uit hoofde van de in artikel 62 bedoelde 
bepalingen niet verruimen of beperken. 
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Artikel 77 

Beslissingen en uitspraken van het arbitragepanel 

1. Het arbitragepanel stelt alles in het werk om elke beslissing bij consensus te nemen. 
Wanneer het evenwel niet mogelijk is bij consensus tot een beslissing te komen, 
wordt over de zaak die aan de orde is een beslissing bij meerderheid van stemmen 
genomen. Afwijkende meningen van scheidsrechters worden echter niet 
bekendgemaakt. 

2. De uitspraken van het arbitragepanel zijn bindend voor de partijen en scheppen geen 
rechten of verplichtingen voor natuurlijke personen of rechtspersonen. De uitspraak 
vermeldt de resultaten van het feitenonderzoek, de toepasbaarheid van de 
desbetreffende bepalingen van de overeenkomst en de beweegredenen die aan de 
conclusies en aanbevelingen van het panel ten grondslag liggen. Het 
samenwerkingscomité maakt de volledige uitspraak van het arbitragepanel openbaar, 
maar kan besluiten dat niet te doen om de geheimhouding van vertrouwelijke 
zakelijke informatie te waarborgen. 

Hoofdstuk IV Algemene bepalingen 

Artikel 78 

Lijst van scheidsrechters 

1. Het samenwerkingscomité stelt uiterlijk zes maanden na de inwerkintreding van deze 
overeenkomst een lijst op van vijftien personen die bereid en in staat zijn om als 
scheidsrechter op te treden. Elk van beide partijen draagt vijf personen voor die als 
scheidsrechter kunnen optreden. De partijen kiezen in onderling overleg bovendien 
vijf personen die geen onderdaan van een van de partijen zijn en die als voorzitter 
van het arbitragepanel kunnen fungeren. Het samenwerkingscomité ziet erop toe dat 
de lijst te allen tijde uit dit aantal personen blijft bestaan. 

2. De scheidsrechters beschikken over gespecialiseerde kennis of ervaring op het 
gebied van het recht en de internationale handel. Zij zijn onafhankelijk, treden op 
persoonlijke titel op, nemen geen instructies aan van enige organisatie of regering, 
zijn niet verbonden aan de regering van een van de partijen en houden zich aan de 
gedragscode. 

Artikel 79 

Relatie tot WTO-verplichtingen 

1. Totdat Irak tot de Wereldhandelsorganisatie toetreedt, passen de arbitragepanels bij 
hun beslissingen over beweerde schending van een van de in artikel 62 bedoelde 
bepalingen waarin een bepaling in het kader van de WTO-Overeenkomst is 
opgenomen of die daarnaar verwijst, een interpretatie toe die volledig in 
overeenstemming is met de relevante besluiten van het Orgaan voor 
geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie. 
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2. Vanaf de toetreding van Irak tot de WTO zijn de volgende bepalingen van 
toepassing: 

3. Een beroep op de bepalingen in deze afdeling over de beslechting van geschillen doet 
geen afbreuk aan enige rechtsvordering in het kader van de WTO, met inbegrip van 
die tot beslechting van een geschil. 

4. Wanneer echter een partij in verband met een specifieke maatregel een procedure 
voor de beslechting van een geschil heeft ingeleid, hetzij krachtens artikel 64, lid 1, 
van deze afdeling, hetzij krachtens de WTO-Overeenkomst, kan deze partij in 
verband met dezelfde maatregel geen procedure voor geschillenbeslechting in het 
andere forum inleiden totdat de eerste procedure is afgesloten. Bovendien mag een 
partij in verband met een inbreuk op een identieke verplichting uit hoofde van deze 
overeenkomst en uit hoofde van de WTO-Overeenkomst niet in beide fora een 
procedure inleiden. In dat geval mag de partij, zodra een procedure voor 
geschillenbeslechting is ingeleid, geen procedure ten aanzien van de identieke 
verplichting uit hoofde van de andere overeenkomst meer inleiden in het andere 
forum, tenzij het gekozen forum om procedurele of bevoegdheidsredenen geen 
uitspraak doet. 

5. Voor de toepassing van dit artikel: 

a) worden procedures voor de geschillenbeslechting krachtens de WTO-
Overeenkomst geacht te zijn ingeleid wanneer een partij overeenkomstig 
artikel 6 van het memorandum inzake geschillenbeslechting een verzoek tot 
instelling van een panel indient en worden zij geacht te zijn beëindigd wanneer 
het Orgaan voor geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 16 en artikel 17, 
lid 14, van het memorandum inzake geschillenbeslechting het verslag van het 
panel en in voorkomend geval het verslag van de Beroepsinstantie goedkeurt; 

b) worden procedures voor geschillenbeslechting krachtens deze afdeling geacht 
te zijn ingeleid wanneer een partij overeenkomstig artikel 64, lid 1, een verzoek 
tot instelling van een panel indient en worden zij geacht te zijn beëindigd 
wanneer het arbitragepanel overeenkomstig artikel 67 zijn uitspraak 
bekendmaakt aan de partijen en het samenwerkingscomité. 

6. Niets in deze afdeling belet een partij een schorsing van verplichtingen ten uitvoer te 
leggen, die is toegestaan door het Orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO. 
Er kan geen beroep op de WTO-Overeenkomst worden gedaan om een partij te 
beletten verplichtingen uit hoofde van titel II van deze overeenkomst op te schorten. 

Artikel 80 

Termijnen 

1. Alle in deze afdeling vastgestelde termijnen, met inbegrip van die waarbinnen 
arbitragepanels hun uitspraken moeten bekendmaken, worden gerekend in 
kalenderdagen, waarbij de eerste dag de dag is volgende op die waarop het 
desbetreffende besluit werd genomen of het desbetreffende feit plaatsvond. 
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2. Alle in deze afdeling bedoelde termijnen kunnen in onderling overleg tussen de 
partijen worden verlengd. 
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TITEL III 

SAMENWERKINGSGEBIEDEN 

Artikel 81 

Financiële en technische bijstand 

1. Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst 
komt Irak in aanmerking voor financiële en technische bijstand van de Gemeenschap 
in de vorm subsidies teneinde de economische en politieke omvorming van Irak te 
versnellen. 

2. De bijstand wordt geleverd in het kader van de ontwikkelingssamenwerking van de 
Unie, zoals die is vastgesteld bij de desbetreffende verordeningen van het Europees 
Parlement en de Raad. 

De doelstellingen en gebieden van de bijstand van de Unie worden vastgelegd in een 
indicatief programma dat in overeenstemming is met de door de twee partijen 
overeen te komen prioriteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de 
ontwikkelingsbehoeften en -strategieën en de sectorale absorptiecapaciteit van Irak 
en de voortgang van de hervormingen in Irak. 

3. De partijen zien erop toe dat de bijdragen van de Unie op het gebied van technische 
bijstand geleverd worden in nauwe coördinatie met de bijdragen uit andere bronnen. 
De ontwikkelingssamenwerking en het internationale optreden van de Unie worden 
geleid door de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde Naties 
en de belangrijkste ontwikkelingsdoelstellingen en -beginselen die in het kader van 
de Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties worden 
toegepast. Bij de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van de Unie wordt ten volle 
rekening gehouden met de beginselen van de doeltreffendheid van hulp, met inbegrip 
van de verklaring van Parijs van 2 maart 2005 en de actieagenda van Accra. 

4. De partij die technische of financiële bijstand ontvangt, beantwoordt onverwijld 
verzoeken om administratieve samenwerking van de bevoegde autoriteiten van de 
andere partij, teneinde de bestrijding van fraude en onregelmatigheden in het kader 
van de bijstand van de Unie te versterken, zulks onverminderd de bepalingen inzake 
wederzijdse juridische bijstand. 

5. De regering van Irak ziet erop toe dat een contactpunt voor fraudebestrijding wordt 
aangewezen. Dit contactpunt is verantwoordelijk voor de doeltreffende 
samenwerking met de instellingen en organen van de Unie, waaronder de Europese 
Rekenkamer en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF), met name wat 
betreft de tenuitvoerlegging van hun audit- en controlemaatregelen ter bescherming 
van de financiële belangen van de Unie. 
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Artikel 82 

Sociale en menselijke ontwikkeling 

De samenwerking op dit terrein bevestigt de sociale dimensie van de mondialisering en de 
koppeling tussen sociale ontwikkeling, economische ontwikkeling en ecologisch duurzame 
ontwikkeling. Bij de samenwerking wordt het belang onderstreept van armoedebestrijding, 
bevordering van de mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen, met inbegrip 
van kwetsbare bevolkingsgroepen en ontheemden, en de respons op fundamentele behoeften 
op het gebied van gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. De samenwerkingsactiviteiten 
op al deze gebieden zijn met name gericht op capaciteitsopbouw en institutionele opbouw, 
met inachtneming van de beginselen van inclusiviteit, goed bestuur en gezond en transparant 
beheer. 

Artikel 83 

Onderwijs, opleiding en jeugdzaken 

1. De partijen streven ernaar de samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding 
en jeugdzaken tot wederzijds voordeel te bevorderen, waarbij zij rekening houden 
met de beschikbaarheid van middelen en de bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen. 

2. De partijen stimuleren in het bijzonder de uitwisseling van informatie, knowhow en 
technische middelen alsmede de uitwisseling van studenten, wetenschappers, 
jongeren en jeugdwerkers, en streven naar versterking van capaciteiten, daarbij 
gebruikmakend van zowel de faciliteiten die de bestaande 
samenwerkingsprogramma’s bieden als de ervaringen die de partijen op dit gebied 
hebben opgedaan. 

3. De partijen intensiveren tevens de samenwerking tussen instellingen voor hoger 
onderwijs door middel van instrumenten als het Erasmus Mundusprogramma, 
teneinde topkennis en de internationalisering van hun onderwijsstelsels te 
bevorderen. 

Artikel 84 

Werkgelegenheid en sociale ontwikkeling 

1. De partijen intensiveren de samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en 
sociale zaken, met inbegrip van de samenwerking inzake sociale cohesie, fatsoenlijk 
werk, gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidswetgeving, sociale dialoog, 
ontwikkeling van het menselijk potentieel en gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen, teneinde volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk 
voor allen, alsook kernelementen van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, 
te bevorderen. 

2. De partijen bevestigen hun verbintenis tot bevordering en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de internationaal erkende arbeidsnormen en sociale normen. 
Bij alle activiteiten die de partijen uit hoofde van deze overeenkomst ondernemen, 
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worden de desbetreffende multilaterale sociale en arbeidsovereenkomsten in acht 
genomen. 

3. De samenwerking kan onder meer de vorm aannemen van gezamenlijk overeen te 
komen specifieke programma’s en projecten, alsmede dialoog, 
capaciteitsversterking, samenwerking en initiatieven op gebieden van wederzijds 
belang op bilateraal of multilateraal niveau. 

4. De partijen betrekken de sociale partners en andere belanghebbenden bij de dialoog 
en de samenwerking. 

Artikel 85 

Maatschappelijk middenveld 

De partijen erkennen de rol en mogelijke bijdrage van organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, met name de wetenschap en banden met denktanks, aan de dialoog en het 
samenwerkingsproces uit hoofde van deze overeenkomst en komen overeen een effectieve 
dialoog met maatschappelijke organisaties en hun actieve deelname te stimuleren. 

Artikel 86 

Mensenrechten 

1. De partijen zorgen in samenwerking voor bevordering en doeltreffende bescherming 
van de mensenrechten, onder andere door bekrachtiging en tenuitvoerlegging van de 
internationale mensenrechteninstrumenten en verstrekking van technische bijstand, 
opleiding en capaciteitsopbouw. De partijen beseffen dat het effect van 
samenwerkings- en ontwikkelingsprogramma’s beperkt blijft indien de 
mensenrechten niet worden beschermd, bevorderd en geëerbiedigd. 

2. De samenwerking op het gebied van de mensenrechten kan onder meer omvatten: 

a) versterking van de overheidsinstellingen op het gebied van de mensenrechten 
en de niet-gouvernementele organisaties die op dit terrein actief zijn; 

b) bevordering en educatie op het gebied van de mensenrechten op nationaal en 
plaatselijk niveau, met name bij de overheid, het gerechtelijk apparaat en de 
rechtshandhavingsinstanties, wat de rechten van vrouwen en kinderen betreft; 

c) uitwerking van de Iraakse wetgeving overeenkomstig het internationale 
humanitaire recht en het recht inzake de mensenrechten; 

d) samenwerking en informatie-uitwisseling met de mensenrechteninstellingen 
van de Verenigde Naties; 

e) steun voor het streven van de Iraakse overheid naar een passende 
levensstandaard voor de Iraakse burgers en bescherming van hun politieke, 
economische, sociale en culturele rechten zonder discriminatie; 

f) steun voor de nationale verzoening en bestrijding van straffeloosheid; 
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g) instelling van een alomvattende mensenrechtendialoog. 

Artikel 87 

Industrie en midden- en kleinbedrijf 

1. De samenwerking op dit terrein beoogt de herstructurering en modernisering van de 
Iraakse industrie te vergemakkelijken en tezelfdertijd haar concurrentievermogen en 
groei te stimuleren, alsmede de voorwaarden te scheppen voor wederzijds voordelige 
vormen van samenwerking tussen de industrie van Irak en die van de Unie. 

A. Algemeen 

2. De samenwerking: 

a) wordt gekenmerkt door een alomvattende industriestrategie die de reële stand 
van zaken van industriële ondernemingen in de openbare en de particuliere 
sector in acht neemt; 

b) moedigt Irak aan zijn industrie te herstructureren en moderniseren, daarbij zorg 
dragende voor bescherming van het milieu, duurzame ontwikkeling en 
economische groei; 

c) bevordert de ontwikkeling van een gunstig klimaat voor particulier initiatief op 
industriegebied teneinde de voor lokale en exportmarkten bestemde productie 
te stimuleren en te diversifiëren; 

d) bevordert een gunstig klimaat voor groei en diversifiëring van de industriële 
productie in een perspectief van duurzame ontwikkeling; 

e) bevordert de informatieverstrekking ten behoeve van de samenwerking op 
industrieel gebied; 

f) bevordert de toepassing van internationale technische voorschriften, normen en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en die van de EU, teneinde de integratie 
van Irak in de wereldeconomie te bevorderen; brengt regelmatige uitwisseling 
tot stand tussen de normalisatie-instanties van de partijen; 

g) bevordert de totstandkoming van een passend industrieel 
ondernemingsklimaat; 

h) bevordert en stimuleert verbetering van ondersteunende informatiediensten als 
kernelement van het groeipotentieel voor zakelijke activiteiten en economische 
ontwikkeling; 

i) ontwikkelt banden tussen de industriële actoren van de partijen 
(ondernemingen, beroepsbeoefenaren, sectorale en andere bedrijfsorganisaties, 
arbeidsorganisaties en dergelijke); 

j) moedigt de totstandkoming van gezamenlijke industriële projecten en 
gezamenlijke ondernemingen en informatienetwerken aan. 
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B. Midden- en kleinbedrijf 

3. De partijen, rekening houdend met hun respectieve economische beleidsmaatregelen 
en doelstellingen, komen overeen het industriële beleid op alle passend geachte 
terreinen te bevorderen met het oog op de verbetering van het concurrentievermogen 
van het midden- en kleinbedrijf. 

4. De partijen: 

a) streven naar ontwikkeling en versterking van het midden- en kleinbedrijf en 
bevordering van de samenwerking tussen de betrokken bedrijven; 

b) de bijstand te ontwikkelen waaraan microbedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen behoefte hebben, op gebieden als financiering, opleiding, 
technologie en marketing, innovatie en andere vereisten voor de oprichting van 
kleine en middelgrote ondernemingen, zoals starterscentra, en andere 
ontwikkelingsgebieden; 

c) steunen de activiteiten van het midden- en kleinbedrijf door netwerkvorming 
op dit gebied; en 

d) faciliteren de samenwerking tussen ondernemingen en steunen 
samenwerkingsactiviteiten op dit gebied die door de particuliere sector van 
beide partijen worden ontwikkeld, door passende banden tot stand te brengen 
tussen particuliere ondernemingen in Irak en de Unie en daarmee de 
uitwisseling van informatie te verbeteren. 

Artikel 88 

Samenwerking inzake investeringen 

1. De partijen bevorderen een gunstig klimaat voor zowel binnenlandse als buitenlandse 
investeringen, teneinde investeringen passend te beschermen en de overdracht van 
kapitaal en de uitwisseling van informatie over investeringsmogelijkheden te 
faciliteren. 

2. De partijen ondersteunen de bevordering en bescherming van investeringen op basis 
van de beginselen van non-discriminatie en wederkerigheid. 

3. De partijen moedigen de uitwisseling aan van informatie over wetgeving, 
regelgeving en administratieve praktijken op het gebied van investeringen. 

4. De partijen moedigen de samenwerking tussen hun financiële instellingen aan, 
teneinde investeringen te vergemakkelijken. 

5. Om investeringen en handel te faciliteren, is de Unie bereid Irak desgevraagd bij te 
staan in zijn streven naar aanpassing van zijn wet- en regelgevingskader aan dat van 
de Unie op de door deze overeenkomst bestreken terreinen. 
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Artikel 89 

Industrienormen en conformiteitsbeoordelingsprocedures 

De partijen kunnen samenwerken op de volgende gebieden met betrekking tot normen, 
technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures: 

1. bevordering van het gebruik van internationale normen in de technische 
voorschriften en bij conformiteitsbeoordeling op het grondgebied van de partijen en 
intensivering van de samenwerking tussen de partijen met betrekking tot de 
werkzaamheden van de desbetreffende internationale instellingen en organisaties; 

2. ondersteuning van initiatieven voor capaciteitsopbouw op het gebied van 
normalisatie, conformiteitsbeoordeling, accreditering, metrologie en markttoezicht in 
Irak; 

3. bevordering en aanmoediging van bilaterale samenwerking tussen elkaars 
organisaties in Irak en de Unie op het gebied van normalisatie, 
conformiteitsbeoordeling, accreditering, metrologie en markttoezicht; 

4. ontwikkeling van gemeenschappelijke standpunten over goede 
regelgevingspraktijken, onder meer omvattende: 

a) transparantie bij het opstellen, aannemen en toepassen van technische 
voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures; 

b) noodzaak en evenredigheid van de maatregelen op regelgevingsgebied en 
daarmee verband houdende conformiteitsbeoordelingsprocedures, met inbegrip 
van gebruik van de conformiteitsverklaring van de leverancier; 

c) gebruik van internationale normen als basis voor het opstellen van technische 
voorschriften, tenzij deze internationale normen ondoelmatig of ongeschikt zijn 
voor de verwezenlijking van de legitieme beoogde doelstellingen; 

d) handhaving van technische voorschriften en activiteiten op het gebied van 
markttoezicht; 

5. versterking van de samenwerking op regelgevingsgebied, techniek en wetenschappen 
door onder andere uitwisseling van informatie, ervaringen en gegevens, teneinde de 
kwaliteit en het niveau van de technische voorschriften te verbeteren en beter gebruik 
te maken van de beschikbare middelen op regelgevingsgebied; 

6. ontwikkeling van de compatibiliteit en convergentie van technische voorschriften, 
normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. 

Artikel 90 

Samenwerking inzake land- en bosbouw en plattelandsontwikkeling 

De samenwerking op het gebied van land- en bosbouw en plattelandsontwikkeling wordt 
geïntensiveerd om diversifiëring, milieuvriendelijke methoden, duurzame economische en 
sociale ontwikkeling en voedselzekerheid te bevorderen. De partijen onderzoeken daartoe: 
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a) capaciteitsopbouw en opleiding voor overheidsinstellingen; 

b) maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten, maatregelen 
voor capaciteitsopbouw voor telersverenigingen en maatregelen ter ondersteuning 
van activiteiten ter bevordering van de handel; 

c) sanitaire, fytosanitaire en milieumaatregelen en aanverwante aspecten, die in 
overeenstemming zijn met de wetgeving van de partijen en de regels van de WTO en 
multilaterale overeenkomsten op milieugebied; 

d) maatregelen met betrekking tot duurzame economische en sociale ontwikkeling van 
plattelandsgebieden, met inbegrip van milieuvriendelijke methoden, bosbouw, 
onderzoek, overdracht van kennis, toegang tot land, waterbeheer en irrigatie, 
duurzame plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid;  

e) maatregelen voor het behoud van traditionele landbouwkennis waaraan de bevolking 
haar specifieke identiteit ontleent, met inbegrip van samenwerking inzake 
geografische aanduidingen, uitwisseling van ervaringen op plaatselijk niveau en 
ontwikkeling van netwerken voor samenwerking; 

f) modernisering van de landbouwsector, met inbegrip van landbouwmethoden en 
diversifiëring van de landbouwproductie. 

Artikel 91 

Energie 

1. De partijen streven naar betere samenwerking in de energiesector, met inachtneming 
van de beginselen van vrije, concurrerende en open energiemarkten, met het oog op: 

a) de verbetering van de energiezekerheid met behoud van ecologische 
duurzaamheid en economische groei; 

b) de ontwikkeling van institutionele, wetgevende en regelgevende kaders in de 
energiesector om te waarborgen dat de energiemarkt efficiënt functioneert en 
dat investeringen in energie worden bevorderd; 

c) de ontwikkeling en bevordering van partnerschappen tussen ondernemingen 
van de Unie en van Irak op het gebied van exploratie, productie, verwerking, 
transport, distributie en diensten binnen de energiesector; 

d) de ontwikkeling van een regelmatige en effectieve dialoog inzake energie 
tussen de partijen en tevens in regionaal verband, onder meer in het kader van 
de Euro-Arabische Mashreq-gasmarkt en andere relevante regionale 
initiatieven. 

2. Daartoe bevorderen de partijen wederzijds voordelige contacten met het oog op: 

a) de ondersteuning van de ontwikkeling van een passend energiebeleid, een 
passend regelgevingskader en passende infrastructuur in Irak, op basis van de 
beginselen van ecologische duurzaamheid, het solide beheer van de 
energievoorraden en een vrije, concurrerende en open markt;  
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b) samenwerking om de bestuurlijke en juridische capaciteit te versterken en 
stabiele en transparante juridische kadervoorwaarden te scheppen met als doel 
de economische bedrijvigheid en de internationale energie-investeringen in 
Irak te stimuleren; 

c) de bevordering van technische samenwerking op het gebied van exploratie van 
de Iraakse olie- en aardgasreserves en de ontwikkeling van velden, de 
ontwikkeling en modernisering van de olie- en gasinfrastructuur, met inbegrip 
van de transport- en transitnetwerkverbindingen met de Mashreq, andere 
relevante regionale projecten en de markt van de Unie;  

d) de verbetering van de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering in Irak; 

e) de stimulering van de samenwerking ter verbetering van de energiezekerheid 
en de bestrijding van klimaatverandering door bevordering van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en vermindering van het 
affakkelen van gas; 

f) de facilitering van de uitwisseling van kennis en de overdracht van technologie, 
goede praktijken en de opleiding van beroepsbeoefenaren; 

g) de bevordering van de participatie van Irak in het proces van regionale 
integratie van de energiemarkten. 

Artikel 92 

Vervoer 

1. De partijen streven naar verbeterde samenwerking in de vervoerssector met het oog 
op de totstandbrenging van een duurzaam en efficiënt vervoersstelsel, gericht op: 

a) de verbetering van de ontwikkeling en koppeling van vervoersmethoden met 
behoud van ecologische duurzaamheid en economische groei; 

b) de ontwikkeling van institutionele, wetgevende en regelgevende kaders in alle 
vervoerssectoren om te waarborgen dat de vervoersmarkt efficiënt functioneert 
en dat investeringen in vervoer worden bevorderd; 

c) de ontwikkeling en bevordering van partnerschappen tussen ondernemingen 
van de Unie en van Irak op het gebied van exploratie, capaciteitsopbouw, 
infrastructuurontwikkeling, vervoersveiligheid en -zekerheid en diensten in de 
vervoerssector; 

d) de ontwikkeling van een regelmatige en effectieve dialoog inzake vervoer 
tussen de partijen en tevens in regionaal verband, onder meer in het kader van 
de Europees-mediterrane samenwerking op vervoersgebied en andere relevante 
regionale initiatieven. 

2. Daartoe bevorderen de partijen wederzijds voordelige contacten met het oog op: 

a) de ondersteuning van de formulering van een passend vervoersbeleid voor de 
ontwikkeling van alle vervoerswijzen, het regelgevende kader daarvoor en het 
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herstel en de uitbouw van de vervoersinfrastructuur in Irak, waarbij het belang 
van duurzaamheid wordt onderstreept; de verzekering van de intermodaliteit en 
de integratie van alle vervoerswijzen; onderzoek van de mogelijkheid om de 
wetgevende en regelgevende kaders verder aan te passen aan de normen van de 
Unie en internationale normen, met name inzake veiligheid en beveiliging; 

b) samenwerking om de bestuurlijke en juridische capaciteit te versterken en te 
herstellen, met het oog op het opzetten van specifieke plannen voor prioritaire 
sectoren, en stabiele en transparante juridische kadervoorwaarden te scheppen 
met als doel de economische bedrijvigheid op vervoersgebied en de 
internationale vervoersinvesteringen in Irak te stimuleren op basis van het 
beleid en de praktijk van de Unie, alsmede ontwikkeling van de noodzakelijke 
onafhankelijke regelgevende autoriteiten; 

c) de bevordering van technische samenwerking op het gebied van exploratie en 
ontwikkeling van alle vervoerssectoren in Irak, en op het gebied van de 
ontwikkeling en modernisering van de vervoersinfrastructuur, met inbegrip van 
de koppeling met de vervoersnetwerken van de Mashreq, andere relevante 
regionale projecten en de Unie; 

d) de verbetering van de betrouwbaarheid van de vervoersstromen naar en door 
Irak; 

e) de facilitering van de uitwisseling van kennis en de overdracht van technologie, 
goede praktijken en de opleiding van beroepsbeoefenaren; dit zijn essentiële 
samenwerkingsfactoren die met voorrang moeten worden aangepakt; 

f) de bevordering van de participatie van Irak in het proces van koppeling met 
regionale vervoerssystemen; 

g) de tenuitvoerlegging van een nationaal luchtvaartbeleid, met inbegrip van de 
ontwikkeling van de luchthavens en de luchtverkeerscontrole en verdere 
uitbouw van de bestuurlijke capaciteit (waaronder de instelling van een 
autonome autoriteit voor de burgerluchtvaart, die een daadwerkelijke 
regelgevende rol dient te vervullen); onderhandelingen over een “horizontale” 
luchtvaartovereenkomst teneinde de rechtszekerheid voor bilaterale 
overeenkomsten inzake luchtvaartdiensten te herstellen; alsmede onderzoek 
naar de mogelijkheden voor onderhandelingen over een alomvattende 
luchtvaartovereenkomst tussen de Unie en Irak. 

Artikel 93 

Milieu 

1. De partijen zijn het erover eens dat de inspanningen tot bescherming van het milieu 
moeten worden versterkt en geïntensiveerd, bijvoorbeeld op het gebied van 
klimaatverandering, het duurzame beheer van natuurlijke rijkdommen en het behoud 
van de biodiversiteit als basis voor de ontwikkeling van de huidige en toekomstige 
generaties. 
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2. De partijen zijn het erover eens dat bij de samenwerking op dit terrein moet worden 
gestreefd naar betere bescherming van het milieu met het oog op duurzame 
ontwikkeling. De resultaten van de wereldtop over duurzame ontwikkeling worden in 
acht genomen bij alle door de partijen in het kader van deze overeenkomst 
ondernomen activiteiten. 

3. De samenwerking op dit gebied richt zich met name op: 

a) de uitwisseling van informatie en deskundigen op milieugebied, bijvoorbeeld 
met betrekking tot stedelijke problematiek, natuurbescherming, water- en 
afvalbeheer en rampenbeheersing; 

b) aanmoediging en bevordering van regionale samenwerking op het gebied van 
milieubescherming, onder meer door investeringen in milieuprojecten en 
-programma’s aan te moedigen; 

c) bevordering van milieubewustheid en versterkte participatie van plaatselijke 
gemeenschappen in activiteiten op het gebied van milieubescherming en 
duurzame ontwikkeling; 

d) ondersteuning van capaciteitsopbouw op milieugebied, bijvoorbeeld inzake 
terugdringing van en aanpassing aan klimaatverandering; 

e) samenwerking inzake onderhandelingen over en uitvoering multilaterale 
milieuovereenkomsten; 

f) aanmoediging van de uitwisseling van technische bijstand voor de 
milieuprogrammering en de integratie van milieuoverwegingen in andere 
beleidsgebieden; 

g) ondersteuning van milieuonderzoek en -analyse.  

Artikel 94 

Telecommunicatie 

De partijen werken samen:  

a) ter bevordering van de uitwisseling van informatie over de toepasselijke 
wetgeving en mogelijke toekomstige wetgevingshervormingen in de 
telecommunicatiesector, teneinde het inzicht in elkaars regelgevingskader 
inzake telecommunicatie te bevorderen;  

b) met het oog op de uitwisseling van informatie over de ontwikkeling van de 
technologie en normen op informatie- en communicatiegebied. 
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Artikel 95 

Wetenschap en technologie 

1. De partijen bevorderen de samenwerking op het gebied van civiel wetenschappelijk 
onderzoek en technologische ontwikkeling, met wederzijds voordeel als uitgangspunt 
en rekening houdende met de beschikbaarheid van hulpmiddelen en adequate 
toegang tot elkaars onderzoeksprogramma’s, waarbij erop wordt toegezien dat 
intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten doeltreffend worden 
beschermd. 

2. De samenwerking op het gebied van wetenschappen en technologie heeft betrekking 
op: 

a) de uitwisseling van wetenschappelijke en technische 
samenwerkingsprogramma’s; 

b) de organisatie van gezamenlijke wetenschappelijke bijeenkomsten; 

c) gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische 
ontwikkeling; 

d) opleidingsactiviteiten en programma’s ter bevordering van de mobiliteit ten 
behoeve van aan beide zijden bij onderzoek en technologische ontwikkeling 
betrokken wetenschappers, onderzoekers en technici. 

3. De samenwerking wordt ten uitvoer gelegd door middel van specifieke regelingen 
waarvoor de onderhandelingen en de sluiting verlopen volgens de procedures van 
elke partij en waarin onder andere passende bepalingen inzake intellectuele-
eigendomsrechten worden opgenomen. 

Artikel 96 

Douane en belastingen 

1. De partijen brengen samenwerking op douanegebied tot stand, met name inzake 
opleiding, vereenvoudiging van douaneformaliteiten, -documentatie en -procedures, 
voorkoming van, onderzoek naar en bestrijding van schending van de douaneregels, 
met als doel het garanderen van de naleving van alle bepalingen die op het gebied 
van handel zullen worden vastgesteld en het aanpassen van het douanestelsel van 
Irak aan dat van de Gemeenschap. 

2. Teneinde de economische bedrijvigheid te versterken en te ontwikkelen, met 
inachtneming van de noodzaak een passend regelgevingskader te ontwikkelen, 
erkennen de partijen de beginselen van goed bestuur op fiscaal gebied, zoals 
transparantie, informatie-uitwisseling en eerlijke belastingconcurrentie, en verbinden 
zij zich tot de tenuitvoerlegging van die beginselen, zulks onverminderd hun 
respectieve bevoegdheden. De partijen zullen daartoe, overeenkomstig hun 
respectieve bevoegdheden, betere internationale samenwerking op fiscaal gebied tot 
stand brengen en maatregelen ontwikkelen voor de doeltreffende tenuitvoerlegging 
van de bovengenoemde beginselen. 
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Artikel 97 

Samenwerking op het gebied van statistiek 

De partijen komen overeen activiteiten op statistisch gebied te bevorderen. Deze activiteiten 
richten zich op institutionele opbouw en capaciteitsversterking van het nationale stelsel voor 
de statistiek, met inbegrip van de ontwikkeling van statistische methoden en de productie en 
verspreiding van statistieken inzake de handel in goederen en diensten en meer in het 
algemeen inzake elk gebied dat de onder de overeenkomst vallende en zich voor statistische 
verwerking lenende nationale prioriteiten voor de sociale en economische ontwikkeling 
ondersteunt. 

Artikel 98 

Macro-economische stabiliteit en overheidsfinanciën 

1. De partijen zijn het eens over het belang van de totstandbrenging van macro-
economische stabiliteit in Irak door middel van een gezond monetair beleid dat 
gericht is op verwezenlijking en instandhouding van prijsstabiliteit en door middel 
van een fiscaal beleid dat gericht is op houdbaarheid van de schuldenlast. 

2. De partijen zijn het eens over het belang van doeltreffendheid van de 
overheidsuitgaven, transparantie en verantwoordingsplicht op nationaal en plaatselijk 
niveau in Irak. 

3. De partijen komen overeen samen te werken om onder meer het Iraakse stelsel voor 
het beheer van de overheidsfinanciën te verbeteren, waarbij onder andere wordt 
gestreefd naar volledigheid van de begrotingsplanning en één gemeenschappelijke 
thesaurierekening. 

Artikel 99 

Ontwikkeling van de particuliere sector 

De partijen komen overeen samen te werken met het oog op de ontwikkeling van een 
markteconomie in Irak, door het investeringsklimaat te verbeteren, de economische 
bedrijvigheid te diversifiëren, vooruitgang te boeken met het privatiseringsprogramma en 
andere voorwaarden voor snellere groei van de werkgelegenheid in de particuliere sector te 
verbeteren. 

Artikel 100 

Toerisme 

1. De partijen zetten zich in voor verbetering van hun samenwerking om een 
evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het toerisme en aanverwante zaken te 
verzekeren. 

2. De partijen komen daartoe overeen de samenwerking op het gebied van het toerisme 
uit te bouwen en met name informatie, ervaring en goede praktijken uit te wisselen 
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met betrekking tot de opzet van het institutionele kader voor de toerismesector en de 
algemene omgeving waarin toeristische ondernemingen opereren. 

Artikel 101 

Financiële diensten 

De partijen werken samen om hun normen en voorschriften onderling aan te passen, onder 
andere met het oog op: 

a) de versterking van de financiële sector in Irak; 

b) de verbetering van de boekhoudings- en boekhoudcontrolesystemen, alsmede 
het toezicht op en de reglementering van het bankwezen, het 
verzekeringswezen en andere financiële sectoren in Irak; 

c) de uitwisseling van informatie over de respectieve van kracht of in 
voorbereiding zijnde wetgeving; 

d) de ontwikkeling van verenigbare auditstelsels. 
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TITEL IV 

JUSTITIE, VRIJHEID EN VEILIGHEID 

Artikel 102 

Rechtsstaat 

1. Bij hun samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid tonen de 
partijen een permanente verbintenis tot en hechten zij bijzonder belang aan de 
bevordering van de rechtsstaat, met inbegrip van de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht, de toegang tot de rechtspraak en het recht op een eerlijk proces. 

2. De partijen werken samen om, onder meer door capaciteitsopbouw, de werking van 
de instellingen voor rechtshandhaving en de rechtspraak verder uit te bouwen. 

Artikel 103 

Juridische samenwerking 

1. De partijen komen overeen justitiële samenwerking in burgerlijke zaken uit te 
bouwen, met name wat betreft de ratificatie en tenuitvoerlegging van multilaterale 
verdragen inzake samenwerking in burgerlijke zaken, en met name de verdragen van 
de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht op het gebied van 
internationale juridische samenwerking en procesvoering alsmede de bescherming 
van kinderen. 

2. De partijen komen overeen alternatieve wijzen van geschillenbeslechting voor civiele 
en particuliere handelsgeschillen waar mogelijk te faciliteren en aan te moedigen, 
overeenkomstig de toepasselijke internationale instrumenten. 

3. Wat strafzaken betreft, streven de partijen naar verbetering van de justitiële 
samenwerking inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering. Dit kan de 
toetreding tot en de tenuitvoerlegging inhouden van de desbetreffende internationale 
instrumenten van de Verenigde Naties, waaronder het in artikel 7 van deze 
overeenkomst bedoelde Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. 

Artikel 104 

Bescherming van persoonsgegevens 

1. De partijen komen overeen samen te werken om het niveau van bescherming van 
persoonsgegevens te verbeteren overeenkomstig de strengste internationale normen, 
zoals onder andere de richtsnoeren van de Verenigde Naties voor de reglementering 
van geautomatiseerde bestanden die persoonsgegevens bevatten (Guidelines for the 
Regulation of Computerized Personal Data Files), zoals vastgesteld bij 
Resolutie 45/95 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 
14 december 1990. 
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2. De samenwerking inzake de bescherming van persoonsgegevens kan onder meer 
technische bijstand in de vorm van uitwisseling van informatie en deskundigheid 
inhouden. 

Artikel 105 

Samenwerking inzake migratie en asiel 

1. De partijen wijzen opnieuw op het belang dat zij hechten aan gezamenlijke 
beheersing van de migratiestromen tussen hun grondgebieden. Om hun onderlinge 
samenwerking te versterken, zetten de partijen een brede dialoog op over alle 
kwesties in verband met migratie, waaronder illegale migratie, smokkel van 
migranten en mensenhandel en integratie van het migratievraagstuk in de nationale 
strategieën met betrekking tot de economische en sociale ontwikkeling van de 
gebieden van herkomst van de migranten. 

2. Op basis van een specifieke analyse van de behoeften, die in onderling overleg door 
de partijen wordt verricht, werken de partijen samen overeenkomstig de 
desbetreffende Uniewetgeving en nationale wetgeving. De samenwerking richt zich 
met name op: 

a) de hoofdoorzaken van migratie; 

b) de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van nationale wetgeving en praktijken 
met betrekking tot internationale bescherming, teneinde te voldoen aan de 
bepalingen van het verdrag van Genève van 1951 inzake de status van 
vluchtelingen, het protocol van 1967 en andere relevante internationale 
instrumenten, en teneinde ervoor te zorgen dat het beginsel van non-
refoulement gerespecteerd wordt; 

c) de toelatingscriteria, alsmede de rechten en de status van toegelaten personen, 
de eerlijke behandeling en integratie van legale buitenlandse ingezetenen, 
onderwijs en opleiding en maatregelen tegen racisme en vreemdelingenhaat; 

d) de opzet van een doeltreffende en preventieve aanpak van illegale migratie, 
smokkel van migranten en mensenhandel, alsmede de vraag hoe netwerken en 
criminele organisaties van handelaars en smokkelaars kunnen worden 
bestreden en de slachtoffers van deze praktijken kunnen worden beschermd; 

e) de humane en waardige repatriëring van illegaal verblijvende personen en de 
bevordering van vrijwillige terugkeer, alsmede de overname van dergelijke 
personen overeenkomstig lid 3; 

f) het visumbeleid, wat betreft onderwerpen die van wederzijds belang geacht 
worden, in het kader van het geldende Schengenacquis; 

g) grensbeheer en grenscontrole, met betrekking tot organisatie, opleiding, beste 
praktijken en andere operationele maatregelen, en indien relevant, uitrusting, 
waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat dergelijke uitrusting mogelijk 
voor tweeërlei gebruik geschikt is. 
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3. In het kader van de samenwerking ter voorkoming en beheersing van illegale 
immigratie komen de partijen eveneens overeen hun illegale migranten over te 
nemen. Daartoe: 

a) verbindt Irak zich ertoe zijn onderdanen die niet of niet langer aan de geldende 
voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied 
van een lidstaat van de Unie voldoen, op verzoek van die lidstaat zonder 
verdere formaliteiten over te nemen; 

b) verbindt iedere lidstaat van de Unie zich ertoe zijn onderdanen die niet of niet 
langer aan de geldende voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of 
verblijf op het grondgebied van Irak voldoen, op verzoek van Irak zonder 
verdere formaliteiten over te nemen. 

4. Voor dergelijke doeleinden verstrekken de lidstaten van de Unie en Irak hun 
onderdanen passende documenten waarmee zij hun identiteit voor reisdoeleinden 
kunnen bevestigen. Indien een over te nemen persoon geen documenten of andere 
bewijzen van zijn nationaliteit bezit, neemt de bevoegde diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordiging van de betrokken lidstaat of van Irak op verzoek van Irak of de 
betrokken lidstaat de nodige maatregelen om de over te nemen persoon te 
ondervragen om zijn nationaliteit vast te stellen. 

5. De partijen komen in dit verband overeen op verzoek van een partij als gedefinieerd 
in artikel 123 zo snel mogelijk een overeenkomst te sluiten ter voorkoming en 
beheersing van illegale migratie en tot vaststelling van de specifieke procedures en 
verplichtingen voor overname, met inbegrip van de overname van onderdanen van 
andere landen en staatloze personen indien beide partijen dat passend achten. 

6. Bij de samenwerking op dit gebied worden de rechten, verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van de partijen uit hoofde van het desbetreffende 
internationale recht en het internationale humanitaire recht ten volle geëerbiedigd. 

Artikel 106 

Bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie 

De partijen komen overeen samen te werken aan en bij te dragen tot de bestrijding van 
georganiseerde economische en financiële misdaad en corruptie, namaak en illegale 
transacties, door volledig te voldoen aan hun bestaande wederzijdse internationale 
verplichtingen in dit verband, onder meer met betrekking tot effectieve samenwerking om 
beslag te leggen op uit corruptie verkregen vermogensbestanddelen of gelden. De partijen 
bevorderen de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de aanvullende protocollen daarbij en het 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. 

Artikel 107 

Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 

1. De partijen zijn het erover eens dat moet worden samengewerkt bij en gestreefd naar 
de voorkoming van het gebruik van hun financiële stelsels voor het witwassen van de 
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opbrengsten van criminele activiteiten zoals drugshandel en corruptie en voor de 
financiering van terrorisme. 

2. De partijen komen overeen samen te werken inzake technische en administratieve 
bijstand voor de ontwikkeling en uitvoering van voorschriften en de efficiënte 
werking van mechanismen ter bestrijding van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme. Deze samenwerking strekt zich uit tot inbeslagneming 
van vermogensbestanddelen of gelden die uit de opbrengsten van criminele 
activiteiten zijn verkregen. 

3. Door de samenwerking moet het mogelijk worden relevante informatie uit te 
wisselen in het kader van de respectieve wetgevingen en passende normen vast te 
stellen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, die gelijkwaardig zijn aan die van de Financial Action Task Force on 
Money Laundering (hierna “FATF” genoemd) en van de Unie en de internationale 
instanties op dit gebied. 

Artikel 108 

Drugsbestrijding 

1. De partijen streven ernaar, overeenkomstig hun respectieve wet- en regelgeving, het 
aanbod van, de illegale handel in en de vraag naar drugs en het effect daarvan op 
druggebruikers en de samenleving in het algemeen terug te dringen en het 
oneigenlijk gebruik van chemische precursoren voor de illegale productie van drugs 
en psychotrope stoffen doeltreffender te voorkomen. De partijen zien in het kader 
van hun samenwerking toe op een brede en evenwichtige aanpak van hun streven 
naar dit doel door middel van regels voor legale markten en doeltreffende 
maatregelen en coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten in onder meer de sectoren 
gezondheid, onderwijs, sociale zaken, rechtshandhaving en justitie. 

2. De partijen bereiken overeenstemming over de wijze van samenwerking om deze 
doelstellingen te verwezenlijken. De activiteiten worden gebaseerd op onderling 
overeengekomen beginselen, overeenkomstig de desbetreffende internationale 
verdragen, de Politieke Verklaring en de Speciale Verklaring inzake richtsnoeren om 
de vraag naar drugs te verminderen, goedgekeurd door de twintigste speciale zitting 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van juni 1998, inzake drugs. 

Artikel 109 

Samenwerking op cultureel gebied 

1. De partijen verbinden zich ertoe de bilaterale samenwerking op het gebied van 
cultuur te bevorderen, teneinde het wederzijds begrip te versterken en de culturele 
betrekkingen tussen de partijen te stimuleren. 

2. De partijen ondersteunen de uitwisseling van informatie en deskundigheid en 
initiatieven die bijdragen tot sterkere capaciteitsopbouw, met name betreffende de 
instandhouding van het culturele erfgoed. 
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3. De partijen intensiveren de samenwerking ter bestrijding van de illegale handel in 
culturele goederen, overeenkomstig de relevante resoluties van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties inzake Irak. Zij bevorderen de bekrachtiging en 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de internationale overeenkomsten op dit gebied, 
waaronder de Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, 
uitvoer en eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te 
verhinderen (Unesco 1970). 

4. De partijen moedigen de interculturele dialoog tussen personen, culturele instellingen 
en organisaties van het maatschappelijk middenveld van de Unie en Irak aan. 

5. De partijen coördineren hun inspanningen in internationale fora, onder andere in het 
kader van Unesco en/of andere internationale organisaties, teneinde de culturele 
diversiteit te bevorderen, met name in verband met de bekrachtiging en 
tenuitvoerlegging van de Unesco-overeenkomst betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen. 

Artikel 110 

Regionale samenwerking 

1. De partijen zijn het erover eens dat de samenwerking dient bij te dragen tot 
facilitering en ondersteuning van de stabiliteit en de regionale integratie van Irak. Zij 
komen daartoe overeen activiteiten ter versterking van de betrekkingen met Irak, zijn 
buurlanden en andere regionale partners te bevorderen. 

2. De partijen zijn het erover eens dat hun onderlinge samenwerking zich kan 
uitstrekken tot maatregelen die worden uitgevoerd krachtens 
samenwerkingsovereenkomsten met andere landen in dezelfde regio, mits die 
maatregelen verenigbaar zijn met deze overeenkomst en in hun belang zijn. 

3. Zonder enig gebied uit te sluiten, komen de partijen overeen bijzondere aandacht te 
schenken aan de volgende maatregelen: 

a) bevordering van de intraregionale handel; 

b) ondersteuning van regionale instellingen en gezamenlijke projecten en 
initiatieven die in het kader van relevante regionale organisaties zijn opgezet. 
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TITEL V 

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 111 

Samenwerkingsraad 

1. Er wordt een samenwerkingsraad ingesteld, die toezicht houdt op de 
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst. De samenwerkingsraad komt eenmaal per 
jaar bijeen op ministerieel niveau. Hij behandelt alle belangrijke vraagstukken die 
zich in het kader van deze overeenkomst voordoen en alle andere bilaterale of 
internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang, teneinde de 
doelstellingen van deze overeenkomsten te verwezenlijken. De samenwerkingsraad 
kan in onderlinge overeenstemming tussen de partijen passende aanbevelingen doen. 

2. De samenwerkingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van beide partijen. 

3. De samenwerkingsraad stelt zijn reglement van orde vast. 

4. Elk van de partijen mag ieder geschil dat verband houdt met de toepassing of de 
interpretatie van deze overeenkomst aan de samenwerkingsraad voorleggen. 

De samenwerkingsraad kan het geschil door middel van een aanbeveling beslechten. 

De bepalingen van dit artikel zijn niet van invloed op en gelden onverminderd de specifieke 
bepalingen inzake geschillenbeslechting van titel II van deze overeenkomst. 

Artikel 112 

Samenwerkingscomité en gespecialiseerde subcomités 

1. Er wordt een samenwerkingscomité ingesteld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van 
de partijen en de samenwerkingsraad bij zijn taken bijstaat. 

2. De samenwerkingsraad kan besluiten andere gespecialiseerde subcomités of 
lichamen op te richten die hem bij de uitvoering van zijn taken kunnen bijstaan en 
bepaalt de samenstelling, de taken en de werking van dergelijke comités of lichamen. 

Artikel 113 

Parlementair samenwerkingscomité 

1. Er wordt een parlementair samenwerkingscomité ingesteld. Het parlementair 
samenwerkingscomité dient als forum waar leden van het Iraakse parlement en het 
Europees Parlement elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar van gedachten kunnen 
wisselen. 

2. Het parlementair samenwerkingscomité bestaat uit enerzijds leden van het Europees 
Parlement en anderzijds leden van het Iraakse parlement. 
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3. Het parlementair samenwerkingscomité wordt ingelicht over de aanbevelingen van 
de samenwerkingsraad. 

4. Het parlementair samenwerkingscomité kan aanbevelingen doen aan de 
samenwerkingsraad. 

Artikel 114 

Faciliteiten 

Om de samenwerking in het kader van deze overeenkomst te vergemakkelijken, komen de 
partijen overeen de bevoegde deskundigen en ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering 
van de samenwerking de nodige faciliteiten te verlenen voor de uitoefening van hun taak, 
overeenkomstig de interne regels en voorschriften van de partijen. 

Artikel 115 

Territoriale toepassing 

Deze overeenkomst is van toepassing op enerzijds de grondgebieden waar het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
van toepassing zijn, onder de in die verdragen neergelegde voorwaarden, en anderzijds het 
grondgebied van Irak. 

Artikel 116 

Inwerkingtreding en verlenging 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de 
datum waarop de partijen elkaar in kennis stellen van de voltooiing van de daartoe 
vereiste procedures. 

2. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van tien jaar. Zij wordt van jaar 
tot jaar stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen haar ten minste zes maanden 
voor de vervaldatum schriftelijk opzegt. De beëindiging gaat in zes maanden na 
ontvangst van de kennisgeving door de andere partij. Het beëindigen van de 
overeenkomst is niet van invloed op projecten die voor de ontvangst van deze 
kennisgeving van start zijn gegaan. 

Artikel 117 

Voorlopige toepassing 

1. Onverminderd het bepaalde in lid 116 komen de Unie en Irak overeen de artikelen 1 
en 2 en de titels I, II, III en V van deze overeenkomst toe te passen met ingang van 
de eerste dag van de derde maand volgende op de dag waarop de Unie en Irak elkaar 
in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. Deze 
kennisgevingen worden gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de 
Europese Unie, die depositaris van deze overeenkomst is. 
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2. Indien overeenkomstig lid 1 een bepaling van deze overeenkomst door de partijen in 
afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, worden verwijzingen in 
dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van deze overeenkomst gelezen als 
verwijzingen naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling 
overeenkomstig lid 1 toe te passen. 

Artikel 118 

Authentieke teksten 

Deze overeenkomst is opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, 
de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de 
Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de 
Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten 
gelijkelijk authentiek. 

Artikel 119 

Non-discriminatie 

Op de door deze overeenkomst bestreken terreinen en onverminderd eventueel daarin 
neergelegde bijzondere bepalingen mogen: 

a) de regelingen die Irak ten opzichte van de Unie toepast geen aanleiding geven 
tot enige vorm van discriminatie tussen de lidstaten, hun onderdanen of hun 
vennootschappen; 

b) de regelingen die de Unie ten opzichte van Irak toepast geen aanleiding geven 
tot enige vorm van discriminatie tussen Iraakse onderdanen of 
vennootschappen. 

Artikel 120 

Ontwikkelingsclausule 

1. De partijen kunnen de overeenkomst met wederzijdse goedkeuring wijzigen, herzien 
of uitbreiden met het oog op intensivering van het samenwerkingsniveau, onder 
andere door deze aan te vullen met overeenkomsten of protocollen voor specifieke 
sectoren of activiteiten. 

2. Wat de toepassing van deze overeenkomst betreft, kan elke partij voorstellen 
formuleren met het oog op de uitbreiding van de wederzijdse samenwerking, 
rekening houdend met de bij de uitvoering van de overeenkomst opgedane ervaring. 
Over elke uitbreiding van de samenwerking in het kader van deze overeenkomst 
wordt beslist in de samenwerkingsraad. 
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Artikel 121 

Andere overeenkomsten 

1. Onverminderd de desbetreffende bepalingen van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie doet 
deze overeenkomst of in het kader daarvan ondernomen actie op generlei wijze 
afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om bilaterale samenwerkingsactiviteiten 
met Irak te ondernemen of desgewenst nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met 
Irak te sluiten. 

2. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de toepassing of de uitvoering van 
verbintenissen die de partijen in betrekkingen met derden zijn aangegaan. 

Artikel 122 

Niet-uitvoering van de overeenkomst 

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan 
hun verplichtingen krachtens deze overeenkomst te voldoen en zien erop toe dat zij 
de in deze overeenkomst neergelegde doelstellingen in acht nemen. 

2. Indien een partij van mening is dat de andere partij een verplichting die uit deze 
overeenkomst voortvloeit niet is nagekomen, kan zij passende maatregelen treffen. 
Alvorens dit te doen, verstrekt zij de samenwerkingsraad binnen dertig dagen alle ter 
zake doende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie, 
teneinde een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden. 

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de goede werking van de 
overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen worden onmiddellijk ter kennis 
van de samenwerkingsraad gebracht en op verzoek van de andere partij wordt 
daarover in de samenwerkingsraad overleg gepleegd. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 mag iedere partij, overeenkomstig 
internationaal recht, onmiddellijk passende maatregelen nemen in geval van: 

a) afwijzing van de overeenkomst in strijd met de algemene regels van het 
internationaal recht; 

b) schending door de andere partij van de essentiële elementen van deze 
overeenkomst als bedoeld in de artikelen 2 en 5. 

De andere partij kan verzoeken dat binnen vijftien dagen een spoedbijeenkomst 
tussen de partijen wordt belegd waarin een grondig onderzoek van de situatie kan 
worden verricht, teneinde een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan een partij, indien zij van mening is dat de 
andere partij een verplichting die uit titel II van deze overeenkomst voortvloeit niet is 
nagekomen, uitsluitend een beroep doen op de procedures voor geschillenbeslechting 
die in afdeling VI van titel II van deze overeenkomst zijn vastgesteld, en is zij 
daardoor gebonden. 
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Artikel 123 

Definitie van de partijen 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met de term “partijen” bedoeld de Unie, of 
haar lidstaten, of de Unie en haar lidstaten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, 
enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds. 
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BIJLAGE 1: OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Aanhangsel I: OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE ONDER DE OVEREENKOMST 
VALLEN 

Subbijlage 1: Aanbestedende centrale overheidsinstanties overeenkomstig de bepalingen 
van titel II, afdeling V, hoofdstuk II, van deze partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst10 

Goederen 

Drempels: 130 000 SDR 

Diensten (als bedoeld in subbijlage 3) 

Drempels: 130 000 SDR 

Werken (als bedoeld in subbijlage 4) 

Drempels: 5 000 000 SDR 

Verbintenissen van Irak 

1. Alle centrale overheidsinstanties, met inbegrip van eventuele ondergeschikte 
diensten van centrale overheidsinstanties en alle andere entiteiten waarvan het beleid 
inzake overheidsopdrachten wordt vastgesteld door, afhankelijk is van of beïnvloed 
wordt door de centrale overheid, alsmede alle andere entiteiten die door de centrale 
overheid worden gefinancierd of die onderworpen zijn aan het beheerstoezicht van 
de centrale overheid. 

2. Indicatieve lijst van deze instanties: 

Ministerie van Landbouw 

Ministerie van Communicatie 

Nationale communicatie- en mediacommissie 

Commissie voor integriteitsbewaking bij de overheid  

Ministerie van Cultuur 

Ministerie van Defensie 

                                                 
10 Aantekeningen bij subbijlage 1 
 1. Onder “aanbestedende diensten van de lidstaten van de Unie” vallen tevens alle ondergeschikte 

diensten van een aanbestedende dienst van een lidstaat van de Unie, tenzij de ondergeschikte dienst 
afzonderlijk rechtspersoonlijkheid bezit. 

 2. Wat opdrachten van diensten van de Unie en van centrale overheidsdiensten op het gebied van 
defensie en veiligheid betreft, vallen onder deze overeenkomst uitsluitend niet-gevoelige en niet voor 
oorlogsvoering bestemde materialen die zijn vermeld in de lijst die is opgenomen onder de 
verbintenissen van de Unie in bijlage 1 bij deze overeenkomst. 
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Ministerie van Migratie 

Ministerie van Onderwijs 

Ministerie van Elektriciteit 

Ministerie van Milieuzaken 

Ministerie van Financiën 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Ministerie van Volksgezondheid 

Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

Ministerie van Bouwnijverheid en Volkshuisvesting (inclusief alle ondergeschikte diensten) 

Ministerie van Mensenrechten 

Ministerie van Industrie en Delfstoffen (inclusief alle ondergeschikte diensten) 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Ministerie van Justitie 

Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken 

Ministerie van Gemeenten en Openbare Werken 

Ministerie van Olie 

Minister van Planning en Buitenlandse Samenwerking 

Ministerie van Wetenschap en Technologie 

Ministerie van Handel 

Ministerie van Verkeer 

Ministerie van Waterbeheer 

Ministerie van Jeugdzaken en Sport 

Staatsministerie van Toerisme en Oudheden 

Staatsministerie van Provinciale Zaken 

Staatsministerie van Vrouwenaangelegenheden 

Centrale Bank van Irak 

Staatsuniversiteiten 
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Verbintenissen van de Unie 

Instanties van de Unie: 

1. Raad van de Europese Unie 

2. Europese Commissie 

Aanbestedende diensten van de lidstaten van de Unie: 

1. Alle centrale overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen 

Voor de Unie wordt onder “publiekrechtelijke instelling” verstaan elke instelling die: 

– is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere 
dan die van industriële of commerciële aard, en 

– rechtspersoonlijkheid heeft, en 

– waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, door regionale of plaatselijke 
autoriteiten of door andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het 
beheer is onderworpen aan toezicht door deze, of wel de leden van de directie, de raad van 
bestuur of de raad van toezicht voor meer dan de helft door de staat, door regionale of 
plaatselijke autoriteiten of door andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen. 

2. De volgende centrale overheidsinstanties die opdrachten plaatsen overeenkomstig de 
bepalingen van het hoofdstuk inzake overheidsopdrachten (indicatieve lijst): 

INDICATIEVE LIJST VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN DIE CENTRALE 
OVERHEIDSINSTANTIES ZIJN ALS GEDEFINIEERD IN DE EU-RICHTLIJN INZAKE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN: 

België 

1. Services publics fédéraux: 1. Federale Overheidsdiensten 
(ministeries): 

SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 

SPF Personnel et Organisation; FOD Personeel en Organisatie; 

SPF Budget et Contrôle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole; 

SPF Technologie de l’Information et de la 
Communication (Fedict); 

FOD Informatie- en 
Communicatietechnologie (Fedict); 

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
Développement; 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 

SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken; 

SPF Finances; FOD Financiën; 
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SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer; 

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale; 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg; 

SPF Sécurité Sociale; FOD Sociale Zekerheid; 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement; 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu; 

SPF Justice; FOD Justitie; 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie; 

FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie; 

Ministère de la Défense; Ministerie van Defensie; 

Service public de programmation 
Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Économie sociale; 

Programmatorische Federale 
Overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie; 

Service public fédéral de Programmation 
Développement durable; 

Programmatorische Federale 
Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; 

Service public fédéral de Programmation 
Politique scientifique; 

Programmatorische Federale 
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; 

2. Régie des Bâtiments; 2. Regie der Gebouwen; 

Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

Institut national d’Assurance sociales pour 
travailleurs indépendants; 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen; 

Institut national d’Assurance Maladie-
Invalidité; 

Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering; 

Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen; 

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-
Invalidité; 

Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering; 

Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten; 

Office national de l’Emploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Bulgarije 

– Администрация на Народното събрание 

– Администрация на Президента 
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– Администрация на Министерския съвет 

– Конституционен съд 

– Българска народна банка 

– Министерство на външните работи 

– Министерство на вътрешните работи 

– Министерство на държавната администрация и административната реформа 

– Министерство на извънредните ситуации 

– Министерство на земеделието и храните 

– Министерство на здравеопазването 

– Министерство на икономиката и енергетиката 

– Министерство на културата 

– Министерство на образованието и науката 

– Министерство на околната среда и водите 

– Министерство на отбраната 

– Министерство на правосъдието 

– Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

– Министерство на транспорта 

– Министерство на труда и социалната политика 

– Министерство на финансите 

Staatsagentschappen, staatscommissies, uitvoerende agentschappen en andere 
staatsautoriteiten die bij wet of bij besluit van de Raad van Ministers zijn opgericht en een 
functie hebben die verband houdt met de uitoefening van de uitvoerende macht: 

– Агенция за ядрено регулиране 

– Висшата атестационна комисия 

– Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

– Държавна комисия по сигурността на информацията 

– Комисия за защита на конкуренцията 

– Комисия за защита на личните данни 



NL 85   NL 

– Комисия за защита от дискриминация 

– Комисия за регулиране на съобщенията 

– Комисия за финансов надзор 

– Патентно ведомство на Република България 

– Сметна палата на Република България 

– Агенция за приватизация 

– Агенция за следприватизационен контрол 

– Български институт по метрология 

– Държавна агенция „Архиви” 

– Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” 

– Държавна агенция “Национална сигурност” 

– Държавна агенция за бежанците 

– Държавна агенция за българите в чужбина 

– Държавна агенция за закрила на детето 

– Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 

– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

– Държавна агенция за младежта и спорта 

– Държавна агенция по горите 

– Държавна агенция по туризма 

– Държавна комисия по стоковите борси и тържища 

– Институт по публична администрация и европейска интеграция 

– Национален статистически институт 

– Национална агенция за оценяване и акредитация 

– Националната агенция за професионално образование и обучение 

– Национална комисия за борба с трафика на хора 

– Агенция “Митници” 

– Агенция за държавна и финансова инспекция 

– Агенция за държавни вземания 
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– Агенция за социално подпомагане 

– Агенция за хората с увреждания 

– Агенция по вписванията 

– Агенция по геодезия, картография и кадастър 

– Агенция по енергийна ефективност 

– Агенция по заетостта 

– Агенция по обществени поръчки 

– Българска агенция за инвестиции 

– Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” 

– Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на 
Министерство на вътрешните работи 

– Дирекция “Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи  

– Дирекция “Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните 
работи 

– Дирекция за национален строителен контрол 

– Държавна комисия по хазарта 

– Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 

– Изпълнителна агенция “Борба с градушките” 

– Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” 

– Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация” 

– Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” 

– Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната”  

– Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” 

– Изпълнителна агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, 
техника и имущества” 

– Изпълнителна агенция “Морска администрация” 

– Изпълнителна агенция “Национален филмов център” 

– Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” 

– Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” 
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– Изпълнителна агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната”  

– Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози 

– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

– Изпълнителна агенция по лекарствата 

– Изпълнителна агенция по лозата и виното 

– Изпълнителна агенция по околна среда 

– Изпълнителна агенция по почвените ресурси 

– Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

– Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 

– Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

– Изпълнителна агенция по трансплантация 

– Изпълнителна агенция по хидромелиорации 

– Комисията за защита на потребителите 

– Контролно-техническата инспекция 

– Национален център за информация и документация 

– Национален център по радиобиология и радиационна защита 

– Национална агенция за приходите 

– Национална ветеринарномедицинска служба 

– Национална служба “Полиция” 

– Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” 

– Национална служба за растителна защита 

– Национална служба за съвети в земеделието 

– Национална служба по зърното и фуражите 

– Служба “Военна информация” 

– Служба “Военна полиция” 

– Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” 

– Авиоотряд 28 
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Tsjechië 

– Ministerstvo dopravy 

– Ministerstvo financí 

– Ministerstvo kultury 

– Ministerstvo obrany 

– Ministerstvo pro místní rozvoj 

– Ministerstvo práce a sociálních věcí 

– Ministerstvo průmyslu a obchodu 

– Ministerstvo spravedlnosti 

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

– Ministerstvo vnitra 

– Ministerstvo zahraničních věcí 

– Ministerstvo zdravotnictví 

– Ministerstvo zemědělství 

– Ministerstvo životního prostředí 

– Poslanecká sněmovna PČR 

– Senát PČR 

– Kancelář prezidenta 

– Český statistický úřad 

– Český úřad zeměměřičský a katastrální 

– Úřad průmyslového vlastnictví 

– Úřad pro ochranu osobních údajů 

– Bezpečnostní informační služba 

– Národní bezpečnostní úřad 

– Česká akademie věd 

– Vězeňská služba 

– Český báňský úřad 

– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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– Správa státních hmotných rezerv 

– Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

– Česká národní banka 

– Energetický regulační úřad 

– Úřad vlády České republiky 

– Ústavní soud 

– Nejvyšší soud 

– Nejvyšší správní soud 

– Nejvyšší státní zastupitelství 

– Nejvyšší kontrolní úřad 

– Kancelář Veřejného ochránce práv 

– Grantová agentura České republiky 

– Státní úřad inspekce práce 

– Český telekomunikační úřad 

Denemarken 

– Folketinget 

– Rigsrevisionen 

– Statsministeriet 

– Udenrigsministeriet 

– Beskæftigelsesministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 agentschappen en instellingen) 

– Domstolsstyrelsen 

– Finansministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 agentschappen en instellingen) 

– Forsvarsministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 agentschappen en instellingen) 
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– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (diverse agentschappen 
en instellingen, waaronder Statens Serum Institut) 

– Justitsministeriet 

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (hoofd van de 
politie, openbare aanklager, 1 directoraat en een aantal agentschappen) 

– Kirkeministeriet 

10 stiftsøvrigheder (10 diocesane autoriteiten) 

– Kulturministeriet 

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 agentschappen en een aantal instellingen) 

– Miljøministeriet 

5 styrelser (5 agentschappen) 

– Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 

1 styrelse (1 agentschap) 

– Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

4 direktorater og institutioner (4 directoraten en instellingen) 

– Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger 
(diverse agentschappen en instellingen, waaronder nationaal onderzoekscentrum Risø en de 
nationale onderzoeks- en onderwijsinstituten) 

– Skatteministeriet 

1 styrelse og institutioner (1 agentschap en diverse instellingen) 

– Velfærdsministeriet 

3 styrelser og institutioner (3 agentschappen en diverse instellingen) 

– Transportministeriet 

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agentschappen en instellingen, 
waaronder Øresundsbrokonsortiet) 

– Undervisningsministeriet 

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agentschappen, 4 
onderwijsinstellingen, 5 andere instellingen) 
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– Økonomi- og Erhvervsministeriet 

Adskillige styrelser og institutioner (diverse agentschappen en instellingen) 

– Klima- og Energiministeriet 

3 styrelser og institutioner (3 agentschappen en instellingen) 

Duitsland 

– Auswärtiges Amt 

– Bundeskanzleramt 

– Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

– Bundesministerium für Bildung und Forschung 

– Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

– Bundesministerium der Finanzen 

– Bundesministerium des Innern (alleen civiele goederen) 

– Bundesministerium für Gesundheit 

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

– Bundesministerium der Justiz 

– Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

– Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

– Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

– Bundesministerium der Verteidigung (geen militaire goederen) 

– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Estland 

– Vabariigi Presidendi Kantselei; 

– Eesti Vabariigi Riigikogu; 

– Eesti Vabariigi Riigikohus; 

– Riigikontroll; 

– Õiguskantsler; 

– Riigikantselei; 

– Rahvusarhiiv; 
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– Haridus- ja Teadusministeerium; 

– Justiitsministeerium; 

– Kaitseministeerium; 

– Keskkonnaministeerium; 

– Kultuuriministeerium; 

– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 

– Põllumajandusministeerium; 

– Rahandusministeerium; 

– Siseministeerium; 

– Sotsiaalministeerium; 

– Välisministeerium; 

– Keeleinspektsioon; 

– Riigiprokuratuur; 

– Teabeamet; 

– Maa-amet; 

– Keskkonnainspektsioon; 

– Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus; 

– Muinsuskaitseamet; 

– Patendiamet; 

– Tarbijakaitseamet; 

– Riigihangete Amet; 

– Taimetoodangu Inspektsioon; 

– Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; 

– Veterinaar- ja Toiduamet; 

– Konkurentsiamet; 

– Maksu- ja Tolliamet; 

– Statistikaamet; 

– Kaitsepolitseiamet; 
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– Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; 

– Piirivalveamet; 

– Politseiamet; 

– Eesti Kohtuekspertiisi Instituut; 

– Keskkriminaalpolitsei; 

– Päästeamet; 

– Andmekaitse Inspektsioon; 

– Ravimiamet; 

– Sotsiaalkindlustusamet; 

– Tööturuamet; 

– Tervishoiuamet; 

– Tervisekaitseinspektsioon; 

– Tööinspektsioon; 

– Lennuamet; 

– Maanteeamet; 

– Veeteede Amet; 

– Julgestuspolitsei; 

– Kaitseressursside Amet; 

– Kaitseväe Logistikakeskus; 

– Tehnilise Järelevalve Amet. 

Ierland 

– President’s Establishment 

– Houses of the Oireachtas — [parlement]  

– Department of the Taoiseach — [eerste minister] 

– Central Statistics Office 

– Department of Finance 

– Office of the Comptroller and Auditor General 

– Office of the Revenue Commissioners 
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– Office of Public Works 

– State Laboratory 

– Office of the Attorney General 

– Office of the Director of Public Prosecutions 

– Valuation Office 

– Office of the Commission for Public Service Appointments 

– Public Appointments Service 

– Office of the Ombudsman 

– Chief State Solicitor’s Office 

– Department of Justice, Equality and Law Reform 

– Courts Service 

– Prisons Service 

– Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests 

– Department of the Environment, Heritage and Local Government 

– Department of Education and Science 

– Department of Communications, Energy and Natural Resources 

– Department of Agriculture, Fisheries and Food 

– Department of Transport 

– Department of Health and Children 

– Department of Enterprise, Trade and Employment 

– Department of Arts, Sports and Tourism 

– Department of Defence 

– Department of Foreign Affairs 

– Department of Social and Family Affairs 

– Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs 

– Arts Council 

– National Gallery. 
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Griekenland 

– Υπουργείο Εσωτερικών; 

– Υπουργείο Εξωτερικών; 

– Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών; 

– Υπουργείο Ανάπτυξης; 

– Υπουργείο ∆ικαιοσύνης; 

– Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων; 

– Υπουργείο Πολιτισµού; 

– Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης; 

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων; 

– Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας; 

– Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών; 

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων; 

– Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής; 

– Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης; 

– Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας; 

– Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης; 

– Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς; 

– Γενική Γραµµατεία Ισότητας; 

– Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων; 

– Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού; 

– Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας; 

– Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας; 

– Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού; 

– Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων; 

– Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος; 

– Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας; 

– Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας; 
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– Εθνικό Τυπογραφείο; 

– Γενικό Χηµείο του Κράτους; 

– Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας; 

– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών; 

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης; 

– ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης; 

– Πανεπιστήµιο Αιγαίου; 

– Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων; 

– Πανεπιστήµιο Πατρών; 

– Πανεπιστήµιο Μακεδονίας; 

– Πολυτεχνείο Κρήτης; 

– Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων; 

– Αιγινήτειο Νοσοκοµείο; 

– Αρεταίειο Νοσοκοµείο; 

– Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης; 

– Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού; 

– Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων; 

– Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων; 

– Γενικό Επιτελείο Στρατού; 

– Γενικό Επιτελείο Ναυτικού; 

– Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας; 

– Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας; 

– Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων; 

– Υπουργείο Εθνικής Άµυνας; 

– Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 

Spanje 

– Presidencia de Gobierno 

– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
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– Ministerio de Justicia 

– Ministerio de Defensa 

– Ministerio de Economía y Hacienda 

– Ministerio del Interior 

– Ministerio de Fomento 

– Ministerio de Educación, Política Social y Deportes 

– Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

– Ministerio de Trabajo e Inmigración 

– Ministerio de la Presidencia 

– Ministerio de Administraciones Públicas 

– Ministerio de Cultura 

– Ministerio de Sanidad y Consumo 

– Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

– Ministerio de Vivienda 

– Ministerio de Ciencia e Innovación 

– Ministerio de Igualdad 

Frankrijk 

(1) Ministeries 

– Services du Premier ministre 

– Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports  

– Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 

– Ministère chargé de la justice 

– Ministère chargé de la défense 

– Ministère chargé des affaires étrangères et européennes 

– Ministère chargé de l’éducation nationale 

– Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi 

– Secrétariat d’État aux transports 

– Secrétariat d’État aux entreprises et au commerce extérieur 
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– Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité 

– Ministère chargé de la culture et de la communication 

– Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique 

– Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche 

– Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

– Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables 

– Secrétariat d’État à la fonction publique 

– Ministère chargé du logement et de la ville 

– Secrétariat d’État à la coopération et à la francophonie 

– Secrétariat d’État à l’outre-mer 

– Secrétariat d’État à la jeunesse, des sports et de la vie associative 

– Secrétariat d’État aux anciens combattants 

– Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-
développement 

– Secrétariat d’État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques 

– Secrétariat d’État aux affaires européennes,  

– Secrétariat d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme 

– Secrétariat d’État à la consommation et au tourisme 

– Secrétariat d’État à la politique de la ville 

– Secrétariat d’État à la solidarité 

– Secrétariat d’État en charge de l’industrie et de la consommation 

– Secrétariat d’État en charge de l’emploi 

– Secrétariat d’État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des 
services 

– Secrétariat d’État en charge de l’écologie 

– Secrétariat d’État en charge du développement de la région-capitale 

– Secrétariat d’État en charge de l’aménagement du territoire 
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(2) Instellingen, onafhankelijke diensten en gerechtelijke instanties 

– Présidence de la République 

– Assemblée Nationale 

– Sénat 

– Conseil constitutionnel 

– Conseil économique et social 

– Conseil supérieur de la magistrature 

– Agence française contre le dopage 

– Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 

– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 

– Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

– Autorité de sûreté nucléaire 

– Autorité indépendante des marchés financiers 

– Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel 

– Commission d’accès aux documents administratifs 

– Commission consultative du secret de la défense nationale 

– Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

– Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité 

– Commission nationale de déontologie de la sécurité 

– Commission nationale du débat public 

– Commission nationale de l’informatique et des libertés 

– Commission des participations et des transferts 

– Commission de régulation de l’énergie 

– Commission de la sécurité des consommateurs 

– Commission des sondages 

– Commission de la transparence financière de la vie politique 

– Conseil de la concurrence 
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– Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

– Conseil supérieur de l’audiovisuel 

– Défenseur des enfants 

– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

– Haute autorité de santé 

– Médiateur de la République 

– Cour de justice de la République 

– Tribunal des Conflits 

– Conseil d’État 

– Cours administratives d’appel 

– Tribunaux administratifs 

– Cour des Comptes 

– Chambres régionales des Comptes 

– Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux 
d’instance et Tribunaux de grande instance) 

(3) Nationale openbare instellingen  

– Académie de France à Rome 

– Académie de marine 

– Académie des sciences d’outre-mer 

– Académie des technologies 

– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

– Agence de biomédecine 

– Agence pour l’enseignement du français à l’étranger 

– Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

– Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail 

– Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

– Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 

– Agences de l’eau 
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– Agence Nationale de l’Accueil des Étrangers et des migrations 

– Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 

– Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) 

– Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances 

– Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM) 

– Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) 

– Bibliothèque publique d’information 

– Bibliothèque nationale de France  

– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

– Caisse des Dépôts et Consignations 

– Caisse nationale des autoroutes (CNA) 

– Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) 

– Caisse de garantie du logement locatif social 

– Casa de Velasquez 

– Centre d’enseignement zootechnique 

– Centre d’études de l’emploi 

– Centre d’études supérieures de la sécurité sociale 

– Centres de formation professionnelle et de promotion agricole 

– Centre hospitalier des Quinze-Vingts 

– Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup 
Agro) 

– Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

– Centre des Monuments Nationaux 

– Centre national d’art et de culture Georges Pompidou  

– Centre national des arts plastiques 

– Centre national de la cinématographie 

– Centre National d’Études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des 
eaux et des forêts (CEMAGREF) 



NL 102   NL 

– Centre national du livre 

– Centre national de documentation pédagogique 

– Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) 

– Centre national professionnel de la propriété forestière 

– Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) 

– Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) 

– Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) 

– Collège de France 

– Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

– Conservatoire National des Arts et Métiers 

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 

– Conservatoire national supérieur d’art dramatique 

– École centrale de Lille 

– École centrale de Lyon 

– École centrale des arts et manufactures 

– École française d’archéologie d’Athènes 

– École française d’Extrême-Orient 

– École française de Rome 

– École des hautes études en sciences sociales 

– École du Louvre 

– École nationale d’administration 

– École nationale de l’aviation civile (ENAC) 

– École nationale des Chartes 

– École nationale d’équitation 

– École Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg 

– Écoles nationales d’ingénieurs 
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– École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de 
Nantes 

– Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles 

– École nationale de la magistrature 

– Écoles nationales de la marine marchande 

– École nationale de la santé publique (ENSP) 

– École nationale de ski et d’alpinisme 

– École nationale supérieure des arts décoratifs 

– École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 

– École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix 

– Écoles nationales supérieures d’arts et métiers 

– École nationale supérieure des beaux-arts 

– École nationale supérieure de céramique industrielle 

– École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA) 

– École nationale supérieure du paysage de Versailles 

– École Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires 

– École nationale supérieure de la sécurité sociale 

– Écoles nationales vétérinaires 

– École nationale de voile 

– Écoles normales supérieures 

– École polytechnique 

– École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) 

– École de sylviculture Crogny (Aube) 

– École de viticulture et d’œnologie de la Tour- Blanche (Gironde) 

– École de viticulture — Avize (Marne) 

– Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon 

– Établissement national des invalides de la marine (ENIM) 

– Établissement national de bienfaisance Koenigswarter 
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– Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 

– Fondation Carnegie 

– Fondation Singer-Polignac 

– Haras nationaux 

– Hôpital national de Saint-Maurice 

– Institut des hautes études pour la science et la technologie 

– Institut français d’archéologie orientale du Caire 

– Institut géographique national 

– Institut National de l’origine et de la qualité 

– Institut national des hautes études de sécurité 

– Institut de veille sanitaire 

– Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire 
de Rennes 

– Institut National d’Études Démographiques (I.N.E.D) 

– Institut National d’Horticulture 

– Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire 

– Institut national des jeunes aveugles — Paris 

– Institut national des jeunes sourds — Bordeaux 

– Institut national des jeunes sourds — Chambéry 

– Institut national des jeunes sourds — Metz  

– Institut national des jeunes sourds — Paris 

– Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) 

– Institut national de la propriété industrielle 

– Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) 

– Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) 

– Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) 

– Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.) 

– Institut national de recherches archéologiques préventives 
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– Institut National des Sciences de l’Univers 

– Institut National des Sports et de l’Éducation Physique 

– Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements inadaptés 

– Instituts nationaux polytechniques 

– Instituts nationaux des sciences appliquées 

– Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

– Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 

– Institut de Recherche pour le Développement 

– Instituts régionaux d’administration 

– Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech) 

– Institut supérieur de mécanique de Paris 

– Instituts Universitaires de Formation des Maîtres 

– Musée de l’armée 

– Musée Gustave-Moreau 

– Musée national de la marine 

– Musée national J.-J.-Henner  

– Musée du Louvre 

– Musée du Quai Branly 

– Muséum National d’Histoire Naturelle 

– Musée Auguste-Rodin 

– Observatoire de Paris 

– Office français de protection des réfugiés et apatrides 

– Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) 

– Office national de la chasse et de la faune sauvage 

– Office National de l’eau et des milieux aquatiques 

– Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) 

– Office universitaire et culturel français pour l’Algérie 
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– Ordre national de la Légion d’honneur 

– Palais de la découverte 

– Parcs nationaux 

– Universités 

(4) Andere nationale publieke instellingen 

– Union des groupements d’achats publics (UGAP)  

– Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E) 

– Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 

– Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) 

– Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) 

Italië 

(1) Organen die aankopen doen 

– Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Ministero degli Affari Esteri 

– Ministero dell’Interno 

– Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) 

– Ministero della Difesa 

– Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Ministero dello Sviluppo Economico 

– Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

– Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare 

– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

– Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

– Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

– Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche 

(2) Andere nationale publieke organen 

– CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 
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Cyprus 

– Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 

– Γραφείο Συντονιστή Εναρµόνισης 

– Υπουργικό Συµβούλιο 

– Βουλή των Αντιπροσώπων 

– ∆ικαστική Υπηρεσία 

– Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας 

– Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας 

– Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 

– Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

– Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

– Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού 

– Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

– Γραφείο Προγραµµατισµού 

– Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας 

– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

– Γραφείο Εφόρου ∆ηµοσίων Ενισχύσεων 

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

– Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

– Υπουργείο Άµυνας 

– Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

– Τµήµα Γεωργίας 

– Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

– Τµήµα ∆ασών 

– Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

– Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 

– Μετεωρολογική Υπηρεσία 
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– Τµήµα Αναδασµού 

– Υπηρεσία Μεταλλείων 

– Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

– Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

– Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

– Αστυνοµία 

– Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου 

– Τµήµα Φυλακών 

– Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

– Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη 

– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

– Τµήµα Εργασίας 

– Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

– Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 

– Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 

– Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 

– Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 

– Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 

– Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων 

– Υπουργείο Εσωτερικών 

– Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 

– Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 

– Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως 

– Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

– Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

– Πολιτική Άµυνα 

– Υπηρεσία Μέριµνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων 

– Υπηρεσία Ασύλου 
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– Υπουργείο Εξωτερικών 

– Υπουργείο Οικονοµικών 

– Τελωνεία  

– Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 

– Στατιστική Υπηρεσία 

– Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 

– Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

– Κυβερνητικό Τυπογραφείο 

– Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

– Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

– Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

– Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων 

– Τµήµα Αρχαιοτήτων 

– Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 

– Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 

– Τµήµα Οδικών Μεταφορών 

– Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 

– Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

– Υπουργείο Υγείας 

– Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 

– Γενικό Χηµείο 

– Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 

– Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

– Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

Letland 

(a) Ministeries, staatssecretariaten en instellingen die daaronder ressorteren 

– Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes 
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– Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes 

– Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes 

– Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

– Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes 

– Satversmes aizsardzības birojs 

(b) Andere centrale overheidsinstellingen 

– Augstākā tiesa 

– Centrālā vēlēšanu komisija 

– Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

– Latvijas Banka 

– Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes 

– Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

– Satversmes tiesa 

– Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

– Valsts kontrole 

– Valsts prezidenta kanceleja 

– Tiesībsarga birojs  

– Nacionālā radio un televīzijas padome  
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– Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (andere centrale overheidsinstellingen 
die niet onder een ministerie ressorteren) 

Litouwen 

– Prezidentūros kanceliarija 

– Seimo kanceliarija 

– Instellingen die verantwoording verschuldigd zijn aan de Seimas (parlement): 

– Lietuvos mokslo taryba; 

– Seimo kontrolierių įstaiga; 

– Valstybės kontrolė; 

– Specialiųjų tyrimų tarnyba; 

– Valstybės saugumo departamentas; 

– Konkurencijos taryba; 

– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras; 

– Vertybinių popierių komisija; 

– Ryšių reguliavimo tarnyba; 

– Nacionalinė sveikatos taryba; 

– Etninės kultūros globos taryba; 

– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

– Valstybinė kultūros paveldo komisija; 

– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; 

– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; 

– Valstybinė lietuvių kalbos komisija; 

– Vyriausioji rinkimų komisija; 

– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija; 

– Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. 

– Vyriausybės kanceliarija 

– Instellingen die verantwoording verschuldigd zijn aan de Vyriausybė (regering): 

– Ginklų fondas; 
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– Informacinės visuomenės plėtros komitetas; 

– Kūno kultūros ir sporto departamentas; 

– Lietuvos archyvų departamentas; 

– Mokestinių ginčų komisija; 

– Statistikos departamentas; 

– Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas; 

– Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba; 

– Viešųjų pirkimų tarnyba; 

– Narkotikų kontrolės departamentas; 

– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; 

– Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; 

– Valstybinė lošimų priežiūros komisija; 

– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

– Vyriausioji administracinių ginčų komisija; 

– Draudimo priežiūros komisija; 

– Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas; 

– Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras. 

– Konstitucinis Teismas 

– Lietuvos bankas 

– Aplinkos ministerija 

– Instellingen die onder het Aplinkos ministerija (ministerie van Milieuzaken) vallen: 

– Generalinė miškų urėdija; 

– Lietuvos geologijos tarnyba; 

– Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; 

– Lietuvos standartizacijos departamentas; 

– Nacionalinis akreditacijos biuras; 

– Valstybinė metrologijos tarnyba; 

– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; 
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– Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. 

– Finansų ministerija 

– Instellingen die onder het Finansų ministerija (ministerie van Financiën) vallen: 

– Muitinės departamentas; 

– Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba; 

– Valstybinė mokesčių inspekcija; 

– Finansų ministerijos mokymo centras. 

– Krašto apsaugos ministerija 

– Instellingen die onder het Krašto apsaugos ministerija (ministerie van Volksgezondheid) 
vallen: 

– Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas; 

– Centralizuota finansų ir turto tarnyba; 

– Karo prievolės administravimo tarnyba; 

– Krašto apsaugos archyvas; 

– Krizių valdymo centras; 

– Mobilizacijos departamentas; 

– Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba; 

– Infrastruktūros plėtros departamentas; 

– Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras. 

– Lietuvos kariuomenė 

– Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos 

– Kultūros ministerija 

– Instellingen die onder het Kultūros ministerija (ministerie van Cultuur) vallen: 

– Kultūros paveldo departamentas; 

– Valstybinė kalbos inspekcija. 

– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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– Instellingen die onder het Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (ministerie van Sociale 
Zekerheid en Arbeid) vallen: 

– Garantinio fondo administracija; 

– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; 

– Lietuvos darbo birža; 

– Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; 

– Trišalės tarybos sekretoriatas; 

– Socialinių paslaugų priežiūros departamentas; 

– Darbo inspekcija; 

– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; 

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba; 

– Ginčų komisija; 

– Techninės pagalbos neįgaliesiems centras; 

– Neįgaliųjų reikalų departamentas. 

– Susisiekimo ministerija 

– Instellingen die onder het Susisiekimo ministerija (ministerie van Transport en 
Communicatie) vallen: 

– Lietuvos automobilių kelių direkcija; 

– Valstybinė geležinkelio inspekcija; 

– Valstybinė kelių transporto inspekcija; 

– Pasienio kontrolės punktų direkcija. 

– Sveikatos apsaugos ministerija 

– Instellingen die onder het Sveikatos apsaugos ministerija (ministerie van 
Volksgezondheid) vallen: 

– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba; 

– Valstybinė ligonių kasa; 

– Valstybinė medicininio audito inspekcija; 

– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; 

– Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba; 
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– Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba; 

– Farmacijos departamentas; 

– Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras; 

– Lietuvos bioetikos komitetas; 

– Radiacinės saugos centras. 

– Švietimo ir mokslo ministerija 

– Instellingen die onder het Švietimo ir mokslo ministerija (ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen) vallen: 

– Nacionalinis egzaminų centras; 

– Studijų kokybės vertinimo centras. 

– Teisingumo ministerija 

– Instellingen die onder het Teisingumo ministerija (ministerie van Justitie) vallen: 

– Kalėjimų departamentas; 

– Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba; 

– Europos teisės departamentas. 

– Ūkio ministerija 

– Instellingen die onder het Ūkio ministerija (ministerie van Economische Zaken) vallen: 

– Įmonių bankroto valdymo departamentas; 

– Valstybinė energetikos inspekcija; 

– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija; 

– Valstybinis turizmo departamentas. 

– Užsienio reikalų ministerija 

– Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių 
organizacijų 

– Vidaus reikalų ministerija 

– Instellingen die onder het Vidaus reikalų ministerija (ministerie van Binnenlandse Zaken) 
vallen: 

– Asmens dokumentų išrašymo centras; 

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba; 
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– Gyventojų registro tarnyba; 

– Policijos departamentas; 

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; 

– Turto valdymo ir ūkio departamentas; 

– Vadovybės apsaugos departamentas; 

– Valstybės sienos apsaugos tarnyba; 

– Valstybės tarnybos departamentas; 

– Informatikos ir ryšių departamentas; 

– Migracijos departamentas; 

– Sveikatos priežiūros tarnyba; 

– Bendrasis pagalbos centras. 

– Žemės ūkio ministerija 

– Instellingen die onder het Žemės ūkio ministerija (ministerie van Landbouw) vallen: 

– Nacionalinė mokėjimo agentūra; 

– Nacionalinė žemės tarnyba; 

– Valstybinė augalų apsaugos tarnyba; 

– Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba; 

– Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba; 

– Žuvininkystės departamentas. 

– Teismai (rechtbanken): 

– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; 

– Lietuvos apeliacinis teismas; 

– Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas; 

– apygardų teismai; 

– apygardų administraciniai teismai; 

– apylinkių teismai; 

– Nacionalinė teismų administracija. 

– Generalinė prokuratūra 
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– Andere centrale overheidsentiteiten (institucijos [instellingen], įstaigos [instanties], 
tarnybos [agentschappen]): 

– Aplinkos apsaugos agentūra; 

– Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija; 

– Aplinkos projektų valdymo agentūra; 

– Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba; 

– Miško sanitarinės apsaugos tarnyba; 

– Valstybinė miškotvarkos tarnyba; 

– Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras; 

– Lietuvos AIDS centras; 

– Nacionalinis organų transplantacijos biuras; 

– Valstybinis patologijos centras; 

– Valstybinis psichikos sveikatos centras; 

– Lietuvos sveikatos informacijos centras; 

– Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras; 

– Valstybinis aplinkos sveikatos centras; 

– Respublikinis mitybos centras; 

– Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras; 

– Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras; 

– Visuomenės sveikatos ugdymo centras; 

– Muitinės kriminalinė tarnyba; 

– Muitinės informacinių sistemų centras; 

– Muitinės laboratorija; 

– Muitinės mokymo centras; 

– Valstybinis patentų biuras; 

– Lietuvos teismo ekspertizės centras; 

– Centrinė hipotekos įstaiga; 

– Lietuvos metrologijos inspekcija; 
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– Civilinės aviacijos administracija; 

– Lietuvos saugios laivybos administracija; 

– Transporto investicijų direkcija; 

– Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija; 

– Pabėgėlių priėmimo centras. 

Luxemburg 

– Ministère d’État 

– Ministère des Affaires Étrangères et de l’Immigration 

– Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural 

– Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement 

– Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

– Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur 

– Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle 

– Ministère de l’Égalité des chances 

– Ministère de l’Environnement 

– Ministère de la Famille et de l’Intégration 

– Ministère des Finances 

– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative 

– Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire 

– Ministère de la Justice 

– Ministère de la Santé 

– Ministère de la Sécurité sociale 

– Ministère des Transports 

– Ministère du Travail et de l’Emploi 

– Ministère des Travaux publics 

Hongarije 

– Egészségügyi Minisztérium 

– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
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– Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

– Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 

– Honvédelmi Minisztérium 

– Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

– Külügyminisztérium 

– Miniszterelnöki Hivatal 

– Oktatási és Kulturális Minisztérium 

– Önkormányzati Minisztérium 

– Pénzügyminisztérium 

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

– Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 

Malta 

– Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister) 

– Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministry for the Family and Social 
Solidarity) 

– Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry for Education, Youth and 
Employment) 

– Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance) 

– Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure) 

– Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture) 

– Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs) 

– Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the 
Environment) 

– Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo) 

– Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Ministry of Health, the Elderly and 
Community Care) 

– Ministeru tal-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs) 

– Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknoloġija ta’ Informazzjoni (Ministry for 
Investment, Industry and Information Technology) 
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– Ministeru għall-Kompetittività u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and 
Communications) 

– Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads) 

Nederland 

– Ministerie van Algemene Zaken 

– Bestuursdepartement 

– Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

– Rijksvoorlichtingsdienst 

– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

– Bestuursdepartement 

– Centrale Archiefselectiedienst (CAS) 

– Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 

– Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) 

– Agentschap Korps Landelijke Politiediensten 

– Ministerie van Buitenlandse Zaken 

– Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) 

– Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) 

– Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) 

– Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) 

– Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 

– Centrale diensten ressorterend onder de secretaris-generaal en de 
plaatsvervangend secretaris-generaal (S/PlvS) 

– Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) 

– Ministerie van Defensie 

– Bestuursdepartement 

– Commando Diensten Centra (CDC) 

– Defensie Telematica Organisatie (DTO) 

– Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst  
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– De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst 

– Defensie Materieel Organisatie (DMO) 

– Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

– Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie 

– Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

– Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) 

– Ministerie van Economische Zaken 

– Bestuursdepartement 

– Centraal Planbureau (CPB) 

– SenterNovem 

– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 

– Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 

– Agentschap Telecom 

– Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor 
Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) 

– Regiebureau Inkoop Rijksoverheid 

– Octrooicentrum Nederland 

– Consumentenautoriteit 

– Ministerie van Financiën 

– Bestuursdepartement 

– Belastingdienst Automatiseringscentrum 

– Belastingdienst 

– de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen 

– Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst 
(ECD)) 

– Belastingdienst Opleidingen 

– Dienst der Domeinen 
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– Ministerie van Justitie 

– Bestuursdepartement 

– Dienst Justitiële Inrichtingen 

– Raad voor de Kinderbescherming 

– Centraal Justitie Incasso Bureau 

– Openbaar Ministerie 

– Immigratie en Naturalisatiedienst 

– Nederlands Forensisch Instituut 

– Dienst Terugkeer & Vertrek  

– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

– Bestuursdepartement 

– Dienst Regelingen (DR) 

– Agentschap Plantenziektekundige Dienst (PD) 

– Algemene Inspectiedienst (AID) 

– Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

– Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 

– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

– Bestuursdepartement 

– Inspectie van het Onderwijs 

– Erfgoedinspectie 

– Centrale Financiën Instellingen 

– Nationaal Archief 

– Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 

– Onderwijsraad 

– Raad voor Cultuur 

– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

– Bestuursdepartement 

– Inspectie Werk en Inkomen 
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– Agentschap SZW 

– Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

– Bestuursdepartement 

– Directoraat-generaal Transport en Luchtvaart 

– Directoraat-generaal Personenvervoer 

– Directoraat-generaal Water 

– Centrale diensten 

– Centrale diensten van de Organisatie Verkeer en Waterstaat 

– Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) 

– Rijkswaterstaat, Bestuur 

– afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat 

– afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat 

– Adviesdienst Geo-informatie en ICT 

– Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 

– Bouwdienst 

– Corporate Dienst 

– Data ICT Dienst 

– Dienst Verkeer en Scheepvaart 

– Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) 

– Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) 

– Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 

– Waterdienst 

– Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie 

– Port state Control 

– Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) 

– Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht 

– Toezichthouder Beheer Eenheid Water 

– Toezichthouder Beheer Eenheid Land 
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– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

– Bestuursdepartement 

– Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie 

– Directoraat-generaal Ruimte 

– Directoraat-generaal Milieubeheer 

– Rijksgebouwendienst 

– VROM Inspectie 

– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

– Bestuursdepartement 

– Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken 

– Inspectie Gezondheidszorg 

– Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 

– Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

– Sociaal en Cultureel Planbureau 

– Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

– Tweede Kamer der Staten-Generaal 

– Eerste Kamer der Staten-Generaal 

– Raad van State 

– Algemene Rekenkamer 

– Nationale Ombudsman 

– Kanselarij der Nederlandse Orden 

– Kabinet der Koningin 

– Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken 

Oostenrijk 

– Bundeskanzleramt 

– Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

– Bundesministerium für Finanzen 

– Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 
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– Bundesministerium für Inneres 

– Bundesministerium für Justiz 

– Bundesministerium für Landesverteidigung 

– Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

– Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 

– Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

– Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

– Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

– Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

– Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H. 

– Bundesbeschaffung G.m.b.H. 

– Bundesrechenzentrum G.m.b.H. 

Polen 

– Kancelaria Prezydenta RP 

– Kancelaria Sejmu RP 

– Kancelaria Senatu RP 

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

– Sąd Najwyższy 

– Naczelny Sąd Administracyjny 

– Wojewódzkie sądy administracyjne 

– Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne 

– Trybunat Konstytucyjny 

– Najwyższa Izba Kontroli 

– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

– Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

– Biuro Ochrony Rządu 

– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

– Centralne Biuro Antykorupcyjne 
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– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

– Ministerstwo Finansów 

– Ministerstwo Gospodarki 

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

– Ministerstwo Edukacji Narodowej 

– Ministerstwo Obrony Narodowej 

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– Ministerstwo Skarbu Państwa 

– Ministerstwo Sprawiedliwości 

– Ministerstwo Infrastruktury 

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

– Ministerstwo Środowiska 

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

– Ministerstwo Zdrowia 

– Ministerstwo Sportu i Turystyki 

– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

– Urząd Regulacji Energetyki 

– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

– Urząd Transportu Kolejowego 

– Urząd Dozoru Technicznego 

– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych 

– Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców 

– Urząd Zamówień Publicznych 

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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– Urząd Lotnictwa Cywilnego 

– Urząd Komunikacji Elektronicznej 

– Wyższy Urząd Górniczy 

– Główny Urząd Miar 

– Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

– Główny Urząd Statystyczny 

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

– Państwowa Komisja Wyborcza 

– Państwowa Inspekcja Pracy 

– Rządowe Centrum Legislacji 

– Narodowy Fundusz Zdrowia 

– Polska Akademia Nauk 

– Polskie Centrum Akredytacji 

– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 

– Polska Organizacja Turystyczna 

– Polski Komitet Normalizacyjny 

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

– Komisja Nadzoru Finansowego 

– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

– Komenda Główna Policji 

– Komenda Główna Straży Granicznej 

– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
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– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

– Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

– Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

– Główny Inspektorat Sanitarny 

– Główny Inspektorat Weterynarii 

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

– Agencja Wywiadu 

– Agencja Mienia Wojskowego 

– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

– Agencja Rynku Rolnego 

– Agencja Nieruchomości Rolnych 

– Państwowa Agencja Atomistyki 

– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

– Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– Agencja Rezerw Materiałowych 

– Narodowy Bank Polski 

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

– Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu  

– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

– Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 

– Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” 

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

– Urzędy wojewódzkie 

– Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest 
minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda 
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Portugal 

– Presidência do Conselho de Ministros 

– Ministério das Finanças e da Administração Pública 

– Ministério da Defesa Nacional 

– Ministério dos Negócios Estrangeiros 

– Ministério da Administração Interna 

– Ministério da Justiça 

– Ministério da Economia e da Inovação 

– Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

– Ministério da Educação 

– Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior 

– Ministério da Cultura 

– Ministério da Saúde 

– Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

– Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

– Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

– Presidência da Republica 

– Tribunal Constitucional 

– Tribunal de Contas 

– Provedoria de Justiça 

Roemenië 

– Administrația Prezidențială 

– Senatul României 

– Camera Deputaților 

– Înalta Curte de Casație și Justiție 

– Curtea Constituțională 

– Consiliul Legislativ 

– Curtea de Conturi 
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– Consiliul Superior al Magistraturii 

– Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

– Secretariatul General al Guvernului 

– Cancelaria primului ministru 

– Ministerul Afacerilor Externe 

– Ministerul Economiei și Finanțelor 

– Ministerul Justiției 

– Ministerul Apărării 

– Ministerul Internelor și Reformei Administrative 

– Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse 

– Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale 

– Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

– Ministerul Transporturilor 

– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței 

– Ministerul Educației Cercetării și Tineretului 

– Ministerul Sănătății Publice 

– Ministerul Culturii și Cultelor 

– Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației 

– Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile 

– Serviciul Român de Informații 

– Serviciul de Informații Externe 

– Serviciul de Protecție și Pază 

– Serviciul de Telecomunicații Speciale 

– Consiliul Național al Audiovizualului 

– Consiliul Concurenței (CC) 

– Direcția Națională Anticorupție 

– Inspectoratul General de Poliție 

– Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice 
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– Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

– Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(ANRSC) 

– Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

– Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

– Autoritatea Navală Română 

– Autoritatea Feroviară Română 

– Autoritatea Rutieră Română 

– Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 

– Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap 

– Autoritatea Națională pentru Turism 

– Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 

– Autoritatea Națională pentru Tineret 

– Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifica  

– Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației 

– Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale 

– Autoritatea Electorală Permanente 

– Agenția pentru Strategii Guvernamentale 

– Agenția Națională a Medicamentului 

– Agenția Națională pentru Sport 

– Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

– Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 

– Agenția Română pentru Conservarea Energiei 

– Agenția Națională pentru Resurse Minerale 

– Agenția Română pentru Investiții Străine 

– Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație 

– Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

– Agenția Națională de Administrare Fiscală 
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– Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială 

– Agenția Națională Anti-doping 

– Agenția Nucleară 

– Agenția Națională pentru Protecția Familiei 

– Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei 

– Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

– Agenția națională Antidrog 

Slovenië 

– Predsednik Republike Slovenije 

– Državni zbor Republike Slovenije 

– Državni svet Republike Slovenije 

– Varuh človekovih pravic 

– Ustavno sodišče Republike Slovenije 

– Računsko sodišče Republike Slovenije 

– Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 

– Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

– Vladne službe 

– Ministrstvo za finance 

– Ministrstvo za notranje zadeve 

– Ministrstvo za zunanje zadeve 

– Ministrstvo za obrambo 

– Ministrstvo za pravosodje 

– Ministrstvo za gospodarstvo 

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

– Ministrstvo za promet 

– Ministrstvo za okolje in, prostor 

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  

– Ministrstvo za zdravje 
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– Ministrstvo za javno upravo 

– Ministrstvo za šolstvo in šport 

– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

– Ministrstvo za kulturo 

– Vrhovno sodišče Republike Slovenije  

– višja sodišča 

– okrožna sodišča 

– okrajna sodišča 

– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 

– Okrožna državna tožilstva 

– Državno pravobranilstvo  

– Upravno sodišče Republike Slovenije 

– Višje delovno in socialno sodišče 

– delovna sodišča 

– Davčna uprava Republike Slovenije 

– Carinska uprava Republike Slovenije 

– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 

– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo 

– Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 

– Policija 

– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve 

– General štab Slovenske vojske 

– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo 

– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 
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– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov 

– Tržni inšpektorat Republike Slovenije 

– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in 
pošto 

– Inšpektorat za energetiko in rudarstvo 

– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 

– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 

– Veterinarska uprava Republike Slovenije 

– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 

– Direkcija Republike Slovenije za ceste 

– Prometni inšpektorat Republike Slovenije 

– Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo 

– Agencija Republike Slovenije za okolje 

– Geodetska uprava Republike Slovenije 

– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo 

– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 

– Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

– Zdravstveni inšpektorat  

– Urad Republike Slovenije za kemikalije 

– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

– Urad Republike Slovenije za meroslovje 

– Urad za visoko šolstvo 

– Urad Republike Slovenije za mladino 

– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport 

– Arhiv Republike Slovenije 

– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije 
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– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 

– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

– Služba vlade za zakonodajo 

– Služba vlade za evropske zadeve 

– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

– Urad vlade za komuniciranje 

– Urad za enake možnosti 

– Urad za verske skupnosti 

– Urad za narodnosti 

– Urad za makroekonomske analize in razvoj 

– Statistični urad Republike Slovenije 

– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

– Protokol Republike Slovenije 

– Urad za varovanje tajnih podatkov 

– Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 

– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 

– Informacijski pooblaščenec 

– Državna volilna komisija 

Slowakije 

Ministeries en andere centrale overheidsdiensten, als bedoeld in Wet nr. 575/2001 inzake de 
structuur van de werkzaamheden van de centrale overheidsdiensten, als gewijzigd bij latere 
wetgeving: 

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky 

– Národná rada Slovenskej republiky 

– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

– Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

– Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
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– Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

– Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

– Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

– Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

– Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

– Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

– Úrad vlády Slovenskej republiky 

– Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

– Štatistický úrad Slovenskej republiky 

– Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

– Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

– Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

– Úrad pre verejné obstarávanie 

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

– Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

– Národný bezpečnostný úrad 

– Ústavný súd Slovenskej republiky 

– Najvyšší súd Slovenskej republiky 

– Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

– Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

– Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

– Úrad pre finančný trh 

– Úrad na ochranu osobných údajov 
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– Kancelária verejného ochranu práv 

Finland 

– Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet 

– Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet  

– Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE 

– Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen 

– Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet 

– Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket 

– Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet 

– Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK 

– Rautatievirasto – Järnvägsverket 

– Tiehallinto – Vägförvaltningen 

– Viestintävirasto – Kommunikationsverket 

– Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet 

– Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket 

– Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket 

– Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket 

– Oikeusministeriö – Justitieministeriet 

– Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå 

– Tuomioistuimet – domstolar 

– Korkein oikeus – Högsta domstolen 

– Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen 

– Hovioikeudet – hovrätter 

– Käräjäoikeudet – tingsrätter 

– Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar 

– Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen 

– Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen 

– Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen 
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– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden 

– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet 

– HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan 
kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI - Europeiska institutet för 
kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna  

– Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå 

– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden 

– Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral 

– Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral 

– Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet 

– Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen 

– Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor  

– Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket 

– Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral  

– Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande 

– Saamelaiskäräjät – Sametinget 

– Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet  

– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet 

– Opetusministeriö – Undervisningsministeriet 

– Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen 

– Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå 

– Puolustusministeriö – Försvarsministeriet 

– Puolustusvoimat – Försvarsmakten 

– Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet 

– Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen 

– Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen 

– Liikkuva poliisi – Rörliga polisen 

– Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet 
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– Lääninhallitukset – Länstyrelserna 

– Suojelupoliisi – Skyddspolisen 

– Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan 

– Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral 

– Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral 

– Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors 

– Pelastusopisto – Räddningsverket 

– Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket 

– Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket 

– Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral 

– Sosiaali- ja Terveysministeriö – Social- och Hälsovårdsministeriet 

– Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden 

– Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet 

– Lääkelaitos – Läkemedelsverket 

– Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården 

– Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen 

– Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet 

– Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-
handling 

– Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens 
produkttill-synscentral 

– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes 

– Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen 

– Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet 

– Kuluttajavirasto – Konsumentverket 

– Kilpailuvirasto – Konkurrensverket 

– Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen 
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– Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå 

– Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för 
asylsökande 

– Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket 

– Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen 

– Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen 

– Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen 

– Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande 

– Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen 

– Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus − Tekes - 
utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 

– Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen 

– Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral 

– Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden  

– Työneuvosto – Arbetsrådet  

– Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå 

– Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet 

– Valtioneuvoston Kanslia – Statsrådets Kansli 

– Valtiovarainministeriö – Finansministeriet 

– Valtiokonttori – Statskontoret 

– Verohallinto – Skatteförvaltningen 

– Tullilaitos – Tullverket 

– Tilastokeskus – Statistikcentralen 

– Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral 

– Ympäristöministeriö – Miljöministeriet 

– Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral 

– Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för 
boendet 

– Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk 
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Zweden 

A 

– Affärsverket svenska kraftnät 

– Akademien för de fria konsterna 

– Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden 

– Allmänna pensionsfonden 

– Allmänna reklamationsnämnden 

– Ambassader 

– Ansvarsnämnd, statens 

– Arbetsdomstolen 

– Arbetsförmedlingen 

– Arbetsgivarverk, statens 

– Arbetslivsinstitutet 

– Arbetsmiljöverket 

– Arkitekturmuseet 

– Arrendenämnder 

– Arvsfondsdelegationen 

– Arvsfondsdelegationen 

B 

– Banverket 

– Barnombudsmannen 

– Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens 

– Bergsstaten 

– Biografbyrå, statens 

– Biografiskt lexikon, svenskt 

– Birgittaskolan 

– Blekinge tekniska högskola 

– Bokföringsnämnden 
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– Bolagsverket 

– Bostadsnämnd, statens 

– Bostadskreditnämnd, statens 

– Boverket 

– Brottsförebyggande rådet 

– Brottsoffermyndigheten 

C 

– Centrala studiestödsnämnden 

D 

– Danshögskolan 

– Datainspektionen 

– Departementen 

– Domstolsverket 

– Dramatiska institutet 

E 

– Ekeskolan 

– Ekobrottsmyndigheten 

– Ekonomistyrningsverket 

– Ekonomiska rådet 

– Elsäkerhetsverket 

– Energimarknadsinspektionen 

– Energimyndighet, statens 

– EU/FoU-rådet 

– Exportkreditnämnden 

– Exportråd, Sveriges 

F 

– Fastighetsmäklarnämnden 

– Fastighetsverk, statens 
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– Fideikommissnämnden 

– Finansinspektionen 

– Finanspolitiska rådet 

– Finsk-svenska gränsälvskommissionen 

– Fiskeriverket 

– Flygmedicincentrum 

– Folkhälsoinstitut, statens 

– Fonden för fukt- och mögelskador 

– Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 

– Folke Bernadotte Akademin 

– Forskarskattenämnden 

– Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

– Fortifikationsverket 

– Forum för levande historia 

– Försvarets materielverk 

– Försvarets radioanstalt 

– Försvarets underrättelsenämnd 

– Försvarshistoriska museer, statens 

– Försvarshögskolan 

– Försvarsmakten 

– Försäkringskassan 

G 

– Gentekniknämnden 

– Geologiska undersökning 

– Geotekniska institut, statens 

– Giftinformationscentralen 

– Glesbygdsverket 

– Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning 
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– Granskningsnämnden för radio och TV 

– Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 

– Gymnastik- och Idrottshögskolan 

– Göteborgs universitet 

H 

– Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

– Handelsflottans pensionsanstalt 

– Handelssekreterare 

– Handelskamrar, auktoriserade 

– Handikappombudsmannen 

– Handikappråd, statens 

– Harpsundsnämnden 

– Haverikommission, statens 

– Historiska museer, statens 

– Hjälpmedelsinstitutet 

– Hovrätterna 

– Hyresnämnder 

– Häktena 

– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

– Högskolan Dalarna 

– Högskolan i Borås 

– Högskolan i Gävle 

– Högskolan i Halmstad 

– Högskolan i Kalmar 

– Högskolan i Karlskrona/Ronneby 

– Högskolan i Kristianstad 

– Högskolan i Skövde 

– Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 
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– Högskolan på Gotland 

– Högskolans avskiljandenämnd 

– Högskoleverket 

– Högsta domstolen 

I 

– ILO kommittén 

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

– Inspektionen för strategiska produkter 

– Institut för kommunikationsanalys, statens 

– Institut för psykosocial medicin, statens 

– Institut för särskilt utbildningsstöd, statens 

– Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

– Institutet för rymdfysik 

– Institutet för tillväxtpolitiska studier 

– Institutionsstyrelse, statens 

– Insättningsgarantinämnden 

– Integrationsverket 

– Internationella programkontoret för utbildningsområdet 

J 

– Jordbruksverk, statens 

– Justitiekanslern 

– Jämställdhetsombudsmannen 

– Jämställdhetsnämnden 

– Järnvägar, statens 

– Järnvägsstyrelsen 

K 

– Kammarkollegiet 

– Kammarrätterna 
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– Karlstads universitet 

– Karolinska Institutet 

– Kemikalieinspektionen 

– Kommerskollegium 

– Konjunkturinstitutet 

– Konkurrensverket 

– Konstfack 

– Konsthögskolan 

– Konstnärsnämnden 

– Konstråd, statens 

– Konsulat 

– Konsumentverket 

– Krigsvetenskapsakademin 

– Krigsförsäkringsnämnden 

– Kriminaltekniska laboratorium, statens 

– Kriminalvården 

– Krisberedskapsmyndigheten 

– Kristinaskolan 

– Kronofogdemyndigheten  

– Kulturråd, statens 

– Kungl. Biblioteket 

– Kungl. Konsthögskolan 

– Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

– Kungl. Tekniska högskolan 

– Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 

– Kungl Vetenskapsakademin 

– Kustbevakningen 

– Kvalitets- och kompetensråd, statens 
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– Kärnavfallsfondens styrelse 

L 

– Lagrådet 

– Lantbruksuniversitet, Sveriges 

– Lantmäteriverket 

– Linköpings universitet 

– Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

– Livsmedelsverk, statens 

– Livsmedelsekonomiska institutet 

– Ljud- och bildarkiv, statens 

– Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk 

– Lotteriinspektionen 

– Luftfartsverket 

– Luftfartsstyrelsen 

– Luleå tekniska universitet 

– Lunds universitet 

– Läkemedelsverket 

– Läkemedelsförmånsnämnden 

– Länsrätterna 

– Länsstyrelserna 

– Lärarhögskolan i Stockholm 

M 

– Malmö högskola 

– Manillaskolan 

– Maritima muséer, statens 

– Marknadsdomstolen 

– Medlingsinstitutet 

– Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges 
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– Migrationsverket 

– Militärhögskolor 

– Mittuniversitetet 

– Moderna museet 

– Museer för världskultur, statens 

– Musikaliska Akademien 

– Musiksamlingar, statens 

– Myndigheten för handikappolitisk samordning 

– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 

– Myndigheten för skolutveckling 

– Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 

– Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning 

– Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 

– Myndigheten för utländska investeringar i Sverige  

– Mälardalens högskola 

N 

– Nationalmuseum 

– Nationellt centrum för flexibelt lärande 

– Naturhistoriska riksmuseet 

– Naturvårdsverket 

– Nordiska Afrikainstitutet 

– Notarienämnden 

– Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens 

– Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

– Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 

– Nämnden mot diskriminering 

– Nämnden för elektronisk förvaltning 

– Nämnden för RH anpassad utbildning 
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– Nämnden för hemslöjdsfrågor 

O 

– Oljekrisnämnden 

– Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

– Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

– Operahögskolan i Stockholm 

P 

– Patent- och registreringsverket 

– Patentbesvärsrätten 

– Pensionsverk, statens 

– Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden 

– Pliktverk, Totalförsvarets 

– Polarforskningssekretariatet 

– Post- och telestyrelsen 

– Premiepensionsmyndigheten 

– Presstödsnämnden 

R 

– Radio- och TV–verket 

– Rederinämnden 

– Regeringskansliet 

– Regeringsrätten 

– Resegarantinämnden 

– Registernämnden 

– Revisorsnämnden 

– Riksantikvarieämbetet 

– Riksarkivet 

– Riksbanken 

– Riksdagsförvaltningen 
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– Riksdagens ombudsmän 

– Riksdagens revisorer 

– Riksgäldskontoret 

– Rikshemvärnsrådet 

– Rikspolisstyrelsen 

– Riksrevisionen 

– Rikstrafiken 

– Riksutställningar, Stiftelsen 

– Riksvärderingsnämnden 

– Rymdstyrelsen 

– Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 

– Räddningsverk, statens 

– Rättshjälpsmyndigheten 

– Rättshjälpsnämnden 

– Rättsmedicinalverket 

S 

– Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

– Sameskolstyrelsen och sameskolor 

– Sametinget 

– SIS, Standardiseringen i Sverige 

– Sjöfartsverket 

– Skatterättsnämnden 

– Skatteverket 

– Skaderegleringsnämnd, statens 

– Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 

– Skogsstyrelsen 

– Skogsvårdsstyrelserna 

– Skogs och lantbruksakademien 
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– Skolverk, statens 

– Skolväsendets överklagandenämnd 

– Smittskyddsinstitutet 

– Socialstyrelsen 

– Specialpedagogiska institutet 

– Specialskolemyndigheten 

– Språk- och folkminnesinstitutet 

– Sprängämnesinspektionen 

– Statistiska centralbyrån 

– Statskontoret 

– Stockholms universitet 

– Stockholms internationella miljöinstitut 

– Strålsäkerhetsmyndigheten  

– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA 

– Styrelsen för Samefonden 

– Styrelsen för psykologiskt försvar 

– Stängselnämnden 

– Svenska institutet 

– Svenska institutet för europapolitiska studier 

– Svenska ESF rådet 

– Svenska Unescorådet 

– Svenska FAO kommittén 

– Svenska Språknämnden 

– Svenska Skeppshypotekskassan 

– Svenska institutet i Alexandria 

– Sveriges författarfond 

– Säkerhetspolisen 
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– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

– Södertörns högskola 

T 

– Taltidningsnämnden 

– Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

– Teaterhögskolan i Stockholm 

– Tingsrätterna 

– Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens 

– Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 

– Totalförsvarets forskningsinstitut 

– Totalförsvarets pliktverk 

– Tullverket 

– Turistdelegationen 

U 

– Umeå universitet 

– Ungdomsstyrelsen 

– Uppsala universitet 

– Utlandslönenämnd, statens 

– Utlänningsnämnden 

– Utrikesförvaltningens antagningsnämnd 

– Utrikesnämnden 

– Utsädeskontroll, statens 

V 

– Valideringsdelegationen 

– Valmyndigheten 

– Vatten- och avloppsnämnd, statens 

– Vattenöverdomstolen 

– Verket för förvaltningsutveckling 
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– Verket för högskoleservice 

– Verket för innovationssystem (VINNOVA) 

– Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) 

– Vetenskapsrådet 

– Veterinärmedicinska anstalt, statens 

– Veterinära ansvarsnämnden 

– Väg- och transportforskningsinstitut, statens  

– Vägverket 

– Vänerskolan 

– Växjö universitet 

– Växtsortnämnd, statens 

Å 

– Åklagarmyndigheten  

– Åsbackaskolan 

Ö 

– Örebro universitet 

– Örlogsmannasällskapet 

– Östervångsskolan 

– Överbefälhavaren 

– Överklagandenämnden för högskolan 

– Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag 

– Överklagandenämnden för studiestöd 

– Överklagandenämnden för totalförsvaret 

Verenigd Koninkrijk 

– Cabinet Office 

– Office of the Parliamentary Counsel 

– Central Office of Information 

– Charity Commission 
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– Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) 

– Crown Prosecution Service 

– Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

– Competition Commission 

– Gas and Electricity Consumers’ Council 

– Office of Manpower Economics 

– Department for Children, Schools and Families  

– Department of Communities and Local Government 

– Rent Assessment Panels 

– Department for Culture, Media and Sport 

– British Library  

– British Museum 

– Commission for Architecture and the Built Environment 

– The Gambling Commission  

– Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) 

– Imperial War Museum 

– Museums, Libraries and Archives Council 

– National Gallery 

– National Maritime Museum 

– National Portrait Gallery 

– Natural History Museum  

– Science Museum 

– Tate Gallery  

– Victoria and Albert Museum 

– Wallace Collection 

– Department for Environment, Food and Rural Affairs 

– Agricultural Dwelling House Advisory Committees 

– Agricultural Land Tribunals 
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– Agricultural Wages Board and Committees 

– Cattle Breeding Centre 

– Countryside Agency 

– Plant Variety Rights Office 

– Royal Botanic Gardens, Kew 

– Royal Commission on Environmental Pollution 

– Department of Health 

– Dental Practice Board 

– National Health Service Strategic Health Authorities 

– NHS Trusts 

– Prescription Pricing Authority  

– Department for Innovation, Universities and Skills 

– Higher Education Funding Council for England 

– National Weights and Measures Laboratory 

– Patent Office 

– Department for International Development 

– Department of the Procurator General and Treasury Solicitor 

– Legal Secretariat to the Law Officers 

– Department for Transport 

– Maritime and Coastguard Agency 

– Department for Work and Pensions 

– Disability Living Allowance Advisory Board 

– Independent Tribunal Service 

– Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) 

– Occupational Pensions Regulatory Authority 

– Regional Medical Service 

– Social Security Advisory Committee 

– Export Credits Guarantee Department 
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– Foreign and Commonwealth Office 

– Wilton Park Conference Centre 

– Government Actuary’s Department 

– Government Communications Headquarters 

– Home Office 

– HM Inspectorate of Constabulary 

– House of Commons 

– House of Lords 

– Ministry of Defence 

– Defence Equipment & Support 

– Meteorological Office 

– Ministry of Justice 

– Boundary Commission for England 

– Combined Tax Tribunal  

– Council on Tribunals 

– Court of Appeal - Criminal 

– Employment Appeals Tribunal 

– Employment Tribunals 

– HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) 

– Immigration Appellate Authorities 

– Immigration Adjudicators  

– Immigration Appeals Tribunal 

– Lands Tribunal 

– Law Commission 

– Legal Aid Fund (England and Wales)  

– Office of the Social Security Commissioners 

– Parole Board and Local Review Committees 

– Pensions Appeal Tribunals 
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– Public Trust Office 

– Supreme Court Group (England and Wales) 

– Transport Tribunal 

– The National Archives 

– National Audit Office 

– National Savings and Investments 

– National School of Government 

– Northern Ireland Assembly Commission 

– Northern Ireland Court Service 

– Coroners Courts 

– County Courts 

– Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland 

– Crown Court 

– Enforcement of Judgements Office 

– Legal Aid Fund 

– Magistrates’ Courts 

– Pensions Appeals Tribunals 

– Northern Ireland, Department for Employment and Learning 

– Northern Ireland, Department for Regional Development  

– Northern Ireland, Department for Social Development  

– Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development 

– Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure 

– Northern Ireland, Department of Education 

– Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment 

– Northern Ireland, Department of the Environment 

– Northern Ireland, Department of Finance and Personnel 

– Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety 

– Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister 
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– Northern Ireland Office 

– Crown Solicitor’s Office 

– Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland 

– Forensic Science Laboratory of Northern Ireland 

– Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland 

– Police Service of Northern Ireland  

– Probation Board for Northern Ireland 

– State Pathologist Service 

– Office of Fair Trading 

– Office for National Statistics 

– National Health Service Central Register 

– Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service 
Commissioners 

– Paymaster General’s Office 

– Postal Business of the Post Office 

– Privy Council Office 

– Public Record Office 

– HM Revenue and Customs 

– The Revenue and Customs Prosecutions Office 

– Royal Hospital, Chelsea 

– Royal Mint 

– Rural Payments Agency 

– Scotland, Auditor-General 

– Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service 

– Scotland, General Register Office 

– Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer 

– Scotland, Registers of Scotland 

– The Scotland Office 
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– The Scottish Ministers 

– Architecture and Design Scotland 

– Crofters Commission 

– Deer Commission for Scotland 

– Lands Tribunal for Scotland 

– National Galleries of Scotland 

– National Library of Scotland 

– National Museums of Scotland 

– Royal Botanic Garden, Edinburgh 

– Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland 

– Scottish Further and Higher Education Funding Council 

– Scottish Law Commission 

– Community Health Partnerships 

– Special Health Boards 

– Health Boards 

– The Office of the Accountant of Court 

– High Court of Justiciary 

– Court of Session 

– HM Inspectorate of Constabulary 

– Parole Board for Scotland 

– Pensions Appeal Tribunals 

– Scottish Land Court 

– Sheriff Courts 

– Scottish Police Services Authority 

– Office of the Social Security Commissioners 

– The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees 

– Keeper of the Records of Scotland 

– The Scottish Parliamentary Body Corporate 
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– HM Treasury 

– Office of Government Commerce 

– United Kingdom Debt Management Office 

– The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) 

– The Welsh Ministers 

– Higher Education Funding Council for Wales 

– Local Government Boundary Commission for Wales 

– The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales 

– Valuation Tribunals (Wales) 

– Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards 

– Welsh Rent Assessment Panels 
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LIJST VAN DOOR DE MINISTERIES VAN DEFENSIE EN AGENTSCHAPPEN VOOR DEFENSIE- OF 
BEVEILIGINGSACTIVITEITEN VAN BELGIË, BULGARIJE, CYPRUS, DENEMARKEN, 
DUITSLAND, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, HONGARIJE, IERLAND, 
ITALIË, LETLAND, LITOUWEN, LUXEMBURG, MALTA, NEDERLAND, OOSTENRIJK, POLEN, 
PORTUGAL, ROEMENIË, SLOVENIË, SLOWAKIJE, SPANJE, TSJECHIË, HET VERENIGD 
KONINKRIJK EN ZWEDEN AANGESCHAFTE GOEDEREN EN MATERIEEL DIE ONDER DE 
TOEPASSING VAN HET HOOFDSTUK VALLEN 

Hoofdstuk 25: Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement 

Hoofdstuk 26: Ertsen, slakken en assen 

Hoofdstuk 27: Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; 
bitumineuze stoffen; minerale was 

met uitzondering van: 

ex 27.10: bijzondere motorbrandstoffen  

Hoofdstuk 28: Anorganische chemische producten; anorganische of organische 
verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van 
zeldzame aardmetalen en van isotopen 

met uitzondering van: 

ex 28.09: springstoffen 

ex 28.13: springstoffen 

ex 28.14: traangas 

ex 28.28: springstoffen 

ex 28.32: springstoffen 

ex 28.39: springstoffen 

ex 28.50: toxische producten 

ex 28.51: toxische producten 

ex 28.54: springstoffen 

Hoofdstuk 29: Organische chemische producten 

met uitzondering van: 

ex 29.03: springstoffen 

ex 29.04: springstoffen 

ex 29.07: springstoffen 
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ex 29.08: springstoffen 

ex 29.11: springstoffen 

ex 29.12: springstoffen 

ex 29.13: toxische producten 

ex 29.14: toxische producten 

ex 29.15: toxische producten 

ex 29.21: toxische producten 

ex 29.22: toxische producten 

ex 29.23: toxische producten 

ex 29.26: springstoffen 

ex 29.27: toxische producten 

ex 29.29: springstoffen 

Hoofdstuk 30: Farmaceutische producten 

Hoofdstuk 31: Meststoffen 

Hoofdstuk 32: Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; 
pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt 

Hoofdstuk 33: Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en 
cosmetische producten 

Hoofdstuk 34: Zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, 
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en 
dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en 
tandtechnische preparaten op basis van gebrande gips 

Hoofdstuk 35: Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen 

Hoofdstuk 37: Producten voor fotografie en cinematografie 

Hoofdstuk 38: Diverse producten van de chemische industrie 

met uitzondering van: 

ex 38.19: toxische producten 

Hoofdstuk 39: Kunststoffen (kunstharsen en andere kunststoffen, cellulose-esters en 
-ethers) en werken daarvan 

met uitzondering van: 
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ex 39.03: springstoffen  

Hoofdstuk 40: Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van 
rubber 

met uitzondering van: 

ex 40.11: kogelbestendige banden 

Hoofdstuk 41: Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder 

Hoofdstuk 42: Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en 
dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen 

Hoofdstuk 43: Pelterijen en bontwerk; namaakbont 

Hoofdstuk 44: Hout, houtskool en houtwaren 

Hoofdstuk 45: Kurk en kurkwaren 

Hoofdstuk 46: Vlechtwerk en mandenmakerswerk 

Hoofdstuk 47: Stoffen voor het vervaardigen van papier 

Hoofdstuk 48: Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren 

Hoofdstuk 49: Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische 
industrie; geschreven of getypte teksten en plannen 

Hoofdstuk 65: Hoofddeksels en delen daarvan 

Hoofdstuk 66: Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, 
alsmede delen daarvan 

Hoofdstuk 67: Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van 
dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar 

Hoofdstuk 68: Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van 
dergelijke stoffen 

Hoofdstuk 69: Keramische producten 

Hoofdstuk 70: Glas en glaswerk 

Hoofdstuk 71: Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen 
en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; 
fancybijouterieën 

Hoofdstuk 73: Gietijzer, ijzer en staal 

Hoofdstuk 74: Koper en werken van koper 

Hoofdstuk 75: Nikkel en werken van nikkel 
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Hoofdstuk 76: Aluminium en werken van aluminium 

Hoofdstuk 77: Magnesium en beryllium en werken daarvan 

Hoofdstuk 78: Lood en werken van lood 

Hoofdstuk 79: Zink en werken van zink 

Hoofdstuk 80: Tin en werken van tin 

Hoofdstuk 81: Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen 

Hoofdstuk 82: Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; 
delen van deze artikelen van onedel metaal 

met uitzondering van: 

ex 82.05: gereedschappen 

ex 82.07: gereedschappen, onderdelen 

Hoofdstuk 83: Allerlei werken van onedele metalen 

Hoofdstuk 84: Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede 
delen daarvan 

met uitzondering van: 

ex 84.06: motoren 

ex 84.08: andere motoren 

ex 84.45: machines 

ex 84.53: automatische gegevensverwerkende machines  

ex 84.55: delen van machines van post 84.53 

ex 84.59: kernreactoren 

Chapter 85: Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen 
daarvan 

met uitzondering van: 

ex 85.13: telecommunicatieapparatuur 

ex 85.15: zendtoestellen 

Hoofdstuk 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen 
daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- 
en waarschuwingstoestellen voor het verkeer 

met uitzondering van: 
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ex 86.02: gepantserde elektrische locomotieven 

ex 86.03: andere gepantserde locomotieven 

ex 86.05: gepantserde wagons 

ex 86.06: reparatiewagens 

ex 86.07: wagons 

Hoofdstuk 87: Automobielen, tractoren, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen 
voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan 

met uitzondering van: 

ex 87.08: gevechtswagens en pantserauto’s 

ex 87.01: tractors 

ex 87.02: militaire voertuigen 

ex 87.03: takelwagens 

ex 87.09: motorrijwielen 

ex 87.14: aanhangwagens 

Hoofdstuk 89: Scheepvaart 

met uitzondering van: 

ex 89.01 A: oorlogsschepen 

Hoofdstuk 90: Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten 
en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, 
controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische 
en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en 
toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen 

met uitzondering van: 

ex 90.05: verrekijkers 

ex 90.13: diverse instrumenten, lasers 

ex 90.14: telemeters 

ex 90.28: elektrische en elektronische meetinstrumenten 

ex 90.11: microscopen 

ex 90.17: instrumenten voor de geneeskunde 

ex 90.18: toestellen voor mechanische therapie 
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ex 90.19: orthopedische toestellen 

ex 90.20: röntgentoestellen 

Hoofdstuk 91: Uurwerken 

Hoofdstuk 92: Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van 
geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en 
geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen 

Hoofdstuk 94: Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor 
bedden en dergelijke artikelen 

met uitzondering van: 

ex 94.01 A: zitmeubelen voor luchtvaartuigen 

Hoofdstuk 95: Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in 
bewerkte staat (werken daaronder begrepen) 

Hoofdstuk 96: Bezems en borstels, kwasten en penselen, poederdonsjes en zeven 

Hoofdstuk 98: Diverse werken 
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Subbijlage 2: Alle andere aanbestedende diensten waarvan de opdrachten onder titel II, 
afdeling V, hoofdstuk II, van deze overeenkomst vallen 

Goederen en diensten 

Drempels: 400 000 SDR 

Werken 

Drempels: 5 000 000 SDR 

Verbintenissen van de Unie 

Alle in subbijlage 1 vermelde diensten, en overheidsinstanties en overheidsbedrijven die 
opdrachten plaatsen voor goederen, diensten en werken overeenkomstig EU-Richtlijn 
2004/17/EG met betrekking tot onderstaande activiteiten: 

a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie 
van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten; 

b) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie 
van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten; 

c) de beschikbaarstelling van luchthaven- of andere aanlandingsfaciliteiten voor 
vervoer door de lucht; 

d) de beschikbaarstelling van zeehaven-, binnenhaven- of andere 
aanlandingsfaciliteiten voor vervoer over zee of over de binnenwateren; 

e) de exploitatie van netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied 
van vervoer per trein, automatische systemen, tram, trolleybus of autobus of 
kabel; 

f) activiteiten met betrekking tot de exploitatie van een geografisch gebied met 
het oogmerk van prospectie of winning van aardolie, gas, steenkool of andere 
vaste brandstoffen. 

Verbintenissen van Irak 

Alle in subbijlage 1 vermelde diensten, en overheidsinstanties en overheidsbedrijven die 
opdrachten plaatsen voor goederen, diensten en werken met betrekking tot onderstaande 
activiteiten: 

a) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie 
van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten; 

b) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor openbare 
dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie 
van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten; 
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c) de beschikbaarstelling van luchthaven- of andere aanlandingsfaciliteiten voor 
vervoer door de lucht; 

d) de beschikbaarstelling van zeehaven-, binnenhaven- of andere 
aanlandingsfaciliteiten voor vervoer over zee of over de binnenwateren; 

e) de exploitatie van netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied 
van vervoer per trein, automatische systemen, tram, trolleybus of autobus of 
kabel; 

f) activiteiten met betrekking tot de exploitatie van een geografisch gebied met 
het oogmerk van prospectie of winning van aardolie, gas, steenkool of andere 
vaste brandstoffen. 
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Subbijlage 3: Diensten, andere dan constructiediensten, die onder titel II, afdeling V, 
hoofdstuk II, van deze overeenkomst vallen 

Verbintenissen van Irak 

Onderwerp CPC-code 

 

Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 886 

Vervoer te land, met inbegrip van vervoer met gepantserde wagens 
en koeriersdiensten, met uitzondering van vervoer van post 

712 (met uitzondering 
van 71235), 7512, 87304 

Personen- en vrachtvervoer door de lucht, met uitzondering van 
vervoer van post 

73 (met uitzondering van 
7321) 

Postvervoer te land, met uitzondering van vervoer per spoor, en 
door de lucht 

71235, 7321 

Telecommunicatiediensten 752* (met uitzondering 
van 7524, 7525, 7526) 

Financiële diensten 
a) Verzekeringsdiensten  
b) Bank- en investeringsdiensten** 

ex 81, 812, 814 

Computerdiensten en aanverwante diensten 84 

Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders 862 

Markt- en opinieonderzoek 864 

Advies inzake management en aanverwante diensten 865, 866*** 

Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde 
diensten van ingenieurs, diensten in verband met stedenbouw en 
landschapsarchitectuur; aanverwante wetenschappelijke en 
technische adviezen; keuring en controle 

867 

Reclamewezen 871 

Reinigen en beheer van gebouwen 874, 82201 – 82206 

Diensten van uitgeverijen en drukkerijen, voor een vast bedrag of 
op contractbasis 

88442 

Afvalwater- en afvalverzameling en –verwerking 94 

* Met uitzondering van spraaktelefonie, telex, radiotelefonie, semafoon en 
satellietcommunicatie. 

** Met uitzondering van opdrachten voor financiële diensten in verband met de uitgifte, 
verkoop, aankoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, 
alsmede centralebankdiensten. 
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*** Met uitzondering van arbitrage en bemiddeling. 

Verbintenissen van de Unie 

Onderwerp CPC-code 

 

Onderhoud en reparatie 6112, 6122, 633, 886 

 

Vervoer te land, met inbegrip van vervoer met gepantserde wagens 
en koeriersdiensten, met uitzondering van vervoer van post 

712 (met uitzondering 
van 71235), 7512, 87304 

Personen- en vrachtvervoer door de lucht, met uitzondering van 
vervoer van post 

73 (met uitzondering van 
7321) 

Postvervoer te land, met uitzondering van vervoer per spoor, en 
door de lucht 

71235, 7321 

Telecommunicatiediensten 752* (met uitzondering 
van 7524, 7525, 7526) 

Financiële diensten 
a) Verzekeringsdiensten  
b) Bank- en investeringsdiensten** 

ex 81, 812, 814 

Computerdiensten en aanverwante diensten 84 

Diensten van accountants, financieel controleurs en boekhouders 862 

Markt- en opinieonderzoek 864 

Advies inzake management en aanverwante diensten 865, 866 *** 

Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde 
diensten van ingenieurs, diensten in verband met stedenbouw en 
landschapsarchitectuur; aanverwante wetenschappelijke en 
technische adviezen; keuring en controle 

867 

Reclamewezen 871 

Reinigen en beheer van gebouwen 874, 82201 – 82206 

Diensten van uitgeverijen en drukkerijen, voor een vast bedrag of 
op contractbasis 

88442 

Afvalwater- en afvalverzameling en –verwerking 94 

* Met uitzondering van spraaktelefonie, telex, radiotelefonie, semafoon en 
satellietcommunicatie. 

** Met uitzondering van opdrachten voor financiële diensten in verband met de uitgifte, 
verkoop, aankoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, 
alsmede centralebankdiensten. In Finland worden betalingen van overheidsinstanties 



NL 171   NL 

(uitgaven) verricht via een bepaalde kredietinstelling (Postipankki Oy) of via het 
Finse postgirosysteem. In Zweden worden betalingen van en aan overheidsinstanties 
verricht via het Zweedse postgirosysteem (Postgiro). 

*** Met uitzondering van arbitrage en bemiddeling. 
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Subbijlage 4: Constructiediensten die onder titel II, afdeling V, hoofdstuk II, van deze 
overeenkomst vallen 

Verbintenissen van Irak 

Alle diensten van afdeling 51 van de Central Product Classification (CPC). 

Verbintenissen van de Unie 

Alle diensten van afdeling 51 van de Central Product Classification (CPC). 

Subbijlage 5: Algemene aantekeningen en afwijkingen van de bepalingen van titel II, 
afdeling V, hoofdstuk II, van deze overeenkomst 

1. De bepalingen van artikel 43, lid 4, en artikel 53 over het gebruik van elektronische 
middelen bij de aanbesteding, en de bepalingen over kortere termijnen in artikel 50 
en aanhangsel VI van bijlage 1 bij deze overeenkomst zijn van toepassing vanaf de 
inwerkingtreding van de desbetreffende wetgeving inzake elektronische aanbesteding 
in Irak. 

2. Opdrachten die worden geplaatst door de in de subbijlagen 1 en 2 bedoelde diensten 
in verband met licenties voor olie- en gasdiensten en licenties voor het gebruik van 
natuurlijke rijkdommen zijn niet inbegrepen. 

3. De bij deze partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst vastgestelde procedures 
zijn niet van toepassing op opdrachten die bedoeld zijn om een in subbijlage 2 
genoemde activiteit mogelijk te maken, indien deze activiteit rechtstreeks aan 
concurrentie is blootgesteld op markten waartoe de toegang niet is beperkt. 

4. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de tot Finland behorende 
Ålandeilanden. 
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Aanhangsel II: Media voor de publicatie van informatie over overheidsopdrachten 

Voor Irak 

Informatie betreffende overheidsopdrachten wordt gepubliceerd in het Staatsblad van Irak. 

Voor de Unie 

Publicatieblad van de Europese Unie 

Portaal voor Europese overheidsopdrachten (SIMAP): 
http://simap.europa.eu/index_nl.htm 

België: 

– Wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, ministeriële omzendbrieven: Belgisch 
Staatsblad 

– Gerechtelijke uitspraken: Pasicrisie 

Bulgarije: 

– Wet- en regelgeving: Държавен вестник (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: http://www.sac.government.bg 

– Algemene administratieve beschikkingen en alle procedures: http://www.aop.bg en 
http://www.cpc.bg 

Tsjechië: 

– Wet- en regelgeving: Sbírka zákonů České republiky (Verzameling van wetten van de 
Tsjechische Republiek) 

– Uitspraken van het Bureau voor de bescherming van de concurrentie: Sbírka rozhodnutí 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Verzameling van uitspraken van het Bureau voor 
de bescherming van de concurrentie) 

Denemarken: 

– Wet- en regelgeving: Lovtidende (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: Ugeskrift for Retsvæsen (Weekblad voor Justitie) 

– Administratieve beschikkingen en procedures: Ministerialtidende 

– Besluiten van de Kamer van Beroep voor overheidsopdrachten: Konkurrencerådets 
Dokumentation (Documentatie van de Mededingingsraad) 

http://simap.europa.eu/index_nl.htm
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Duitsland: 

– Wet- en regelgeving: Bundesanzeiger 

– Uitgever: Bundesminister der Justiz, Bundesanzeiger Verlag 

– Gerechtelijke uitspraken: Entscheidungssammlungen des  

Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs, 

des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte 

Estland: 

– Wet- en regelgeving en algemene administratieve beschikkingen: Riigi Teataja (Staatsblad) 

– Uitspraken van het Hooggerechtshof van Estland: Riigi Teataja (III osa) (Staatsblad, deel 
III) 

Griekenland: 

– Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Staatsblad) 

Spanje: 

– Wetgeving: Boletín Oficial del Estado (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: geen officiële publicatie 

Frankrijk: 

– Wetgeving: Journal officiel de la République française (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: Recueil des arrêts du Conseil d’État (Uitspraken van de Conseil 
d’État 

– Revue des marchés publics 

Ierland: 

– Wet- en regelgeving: Iris Oifigiúil (Staatsblad) 

Italië: 

– Wetgeving: Gazzetta Ufficiale (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: geen officiële publicatie 

Cyprus: 

– Wetgeving: Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: Αποφάσεις Ανωτάτου ∆ικαστηρίου – Τυπογραφείο της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Beslissingen van het Hooggerechtshof – Staatsuitgeverij) 
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Luxemburg: 

– Wetgeving: Mémorial 

– Gerechtelijke uitspraken: Pasicrisie 

Hongarije: 

– Wetgeving: Magyar Közlöny (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: Közbeszerzési Értesítő. A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos 
Lapja (Officiële uitgave van de Raad voor Overheidsopdrachten) 

Letland: 

– Wetgeving: Latvijas Vēstnesis 

Litouwen: 

– Wet- en regelgeving en algemene administratieve bepalingen: Valstybės žinios 
(Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: Teismų praktika (Bulletin van het Hooggerechtshof van 
Litouwen); Administracinių teismų praktika (Bulletin van het Bestuurlijk Hooggerechtshof 
van Litouwen) 

Malta: 

– Wetgeving: Government Gazette / Il-Gazzetta tal-Gvern (Staatsblad) 

Nederland: 

– Wetgeving: Nederlandse Staatscourant, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 

– Gerechtelijke uitspraken: geen officiële publicatie 

Oostenrijk: 

– Wet- en regelgeving: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung 

– Gerechtelijke uitspraken: Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes,  

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes – administrativrechtlicher und 
finanzrechtlicher Teil, 

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen 
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Polen: 

– Wetgeving: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia 
zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie (selectie van de uitspraken van 
arbitragepanels en het Regionaal Gerechtshof van Warschau) 

Portugal: 

– Wetgeving: Diário da República Portuguesa 1ª série A e 2ª série 

– Justitiële publicaties: Boletim do Ministério da Justiça 

– Gerechtelijke uitspraken: Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo, 
Colectânea de Jurisprudência das Relações 

Roemenië: 

– Wet- en regelgeving: Monitorul Oficial al României (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken, algemene administratieve beschikkingen en alle procedures: 
http://www.anrmap.ro – Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea 
Achizițiilor Publice (Nationale autoriteit voor de reglementering van en het toezicht op 
overheidsopdrachten) 

Slovenië: 

– Wetgeving: Državni zbor Republike Slovenije (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: geen officiële publicatie  

Slowakije: 

– Wetgeving: Zbierka zákonov (Staatsblad) 

– Gerechtelijke uitspraken: geen officiële publicatie 

Finland: 

– Suomen Säädöskokoelma – Finlands Författningssamling (Verzameling van de Finse 
wetgeving) 

Zweden: 

– Svensk Författningssamling (Verzameling van de Zweedse wetgeving) 

Verenigd Koninkrijk: 

– Wetgeving: HM Stationery Office 

– Gerechtelijke uitspraken: Law Reports 

– Overheidsinstanties: HM Stationery Office 
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Aanhangsel III: Media voor de publicatie van berichten van aanbesteding  

Voor Irak 

Aanbestedingen worden aangekondigd in drie nationale dagbladen, waaronder Al-Sabah, en 
op de website van de aanbestedende dienst. De berichten op de websites zijn voorzien van een 
Engelse samenvatting. 

Wanneer het nationale portaal voor overheidsopdrachten is voltooid, zullen berichten van 
aanbesteding ook daar worden gepubliceerd. 

Voor de Unie 

Portaal voor Europese overheidsopdrachten (SIMAP): 
http://simap.europa.eu/index_en.html 

Publicatieblad van de Europese Unie 

http://simap.europa.eu/index_en.html
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Aanhangsel IV: Bericht van aanbesteding 

In alle berichten van aanbesteding worden de volgende gegevens opgenomen: 

1. de naam en het adres van de aanbestedende dienst en andere informatie die nodig is 
om contact met de aanbestedende dienst op te nemen en alle relevante documentatie 
in verband met de lijst te verkrijgen, alsmede de eventuele kosten en 
betalingsvoorwaarden; 

2. een omschrijving van de opdracht, met inbegrip van de aard en de hoeveelheid van 
de goederen of diensten die worden aanbesteed, ofwel een schatting van de 
hoeveelheid, indien deze niet exact bekend is; 

3. voor herhaalde opdrachten zo mogelijk een schatting van de timing voor de volgende 
berichten van aanbesteding; 

4. een beschrijving van eventuele facultatieve onderdelen; 

5. de termijnen voor de levering van goederen of diensten of de looptijd van de 
opdracht; 

6. de te gebruiken aanbestedingsprocedure, met vermelding of daarbij gebruik zal 
worden gemaakt van onderhandelingen of elektronische veilingen; 

7. indien van toepassing het adres en de eventuele termijn voor de indiening van 
verzoeken om deelname aan de aanbesteding; 

8. het adres en de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen; 

9. de taal of talen waarin inschrijvingen of verzoeken om deelname moeten of mogen 
worden ingediend, voor andere talen dan de officiële taal van de partij waartoe de 
aanbestedende dienst behoort; 

10. een lijst en korte omschrijving van eventuele voorwaarden voor de deelname van 
leveranciers, waaronder de eventuele verplichte verstrekking van specifieke 
documenten in verband met de opdracht, tenzij deze vereisten zijn opgenomen in het 
aanbestedingsdossier dat aan alle belangstellende leveranciers ter beschikking wordt 
gesteld op hetzelfde tijdstip als het bericht van aanbesteding; 

11. indien de aanbestedende dienst voornemens is overeenkomstig artikel 47 een beperkt 
aantal erkende leveranciers uit te nodigen in te schrijven: de criteria aan de hand 
waarvan zij zullen worden gekozen en eventuele beperkingen op het aantal 
leveranciers dat mag inschrijven. 
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Aanhangsel V: Bericht waarin belangstellende leveranciers worden uitgenodigd 
plaatsing op een lijst voor veelvuldig gebruik aan te vragen 

In alle berichten waarin belangstellende leveranciers worden uitgenodigd plaatsing op een lijst 
voor veelvuldig gebruik aan te vragen, worden de volgende gegevens opgenomen: 

1. een omschrijving van de goederen en diensten, of de categorieën goederen en 
diensten, waarvoor de lijst kan worden gebruikt; 

2. de voorwaarden voor deelneming waaraan leveranciers moeten voldoen en de 
methoden die de aanbestedende dienst zal gebruiken om te controleren of een 
leverancier aan de voorwaarden voldoet; 

3. de naam en het adres van de aanbestedende dienst en andere informatie die nodig is 
om contact met de dienst op te nemen en alle relevante documentatie in verband met 
de lijst te verkrijgen; 

4. de geldigheidsduur van de lijst en de wijze waarop deze wordt vernieuwd of 
beëindigd, of wanneer er geen geldigheidsduur is voorzien, een aanwijzing over de 
wijze waarop de beëindiging van het gebruik van de lijst wordt medegedeeld. 
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Aanhangsel VI: Termijnen 

1. Wanneer een aanbestedende dienst gebruik maakt van voorafgaande selectie, mag de 
termijn voor de indiening van verzoeken tot deelname in beginsel niet minder dan 25 
dagen vanaf de publicatiedatum van het bericht van aanbesteding bedragen. Wanneer 
als gevolg van een door de aanbestedende dienst naar behoren gemotiveerde urgente 
situatie een dergelijke termijn onhaalbaar is, mag deze worden bekort tot ten minste 
tien dagen. 

2. Tenzij punt 3 van toepassing is, mag de minimumtermijn voor de indiening van 
inschrijvingen niet minder bedragen dan veertig dagen vanaf de datum: 

a) waarop, in het geval van openbare aanbesteding, het bericht van aanbesteding 
is gepubliceerd; of 

b) waarop, bij aanbesteding met voorafgaande selectie, de aanbestedende dienst 
de leveranciers heeft meegedeeld dat zij worden uitgenodigd in te schrijven, 
ongeacht of een lijst voor veelvuldig gebruik wordt toegepast. 

3. Aanbestedende diensten mogen de in punt 2 genoemde termijn voor de inschrijving 
verkorten tot minimaal tien dagen, indien 

a) de aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 45, lid 3, ten minste 40 dagen, 
maar niet meer dan twaalf maanden vóór de publicatie van het bericht van 
aanbesteding een aankondiging van geplande aanbestedingen heeft 
gepubliceerd, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: 

i) een omschrijving van de opdracht; 

ii) bij benadering de uiterste data voor de indiening van inschrijvingen of 
verzoeken tot deelname; 

iii) een verklaring dat de belangstellende leveranciers hun belangstelling 
voor de opdracht aan de aanbestedende dienst kenbaar moeten maken; 

iv) het adres waar documenten met betrekking tot de opdracht kunnen 
worden opgevraagd; en 

v) zo veel mogelijk van de informatie die overeenkomstig aanhangsel IV in 
het bericht van aanbesteding moet worden opgenomen; 

b) de aanbestedende dienst, in het geval van herhaalde opdrachten, in een eerste 
bericht van aanbesteding aangeeft dat in volgende berichten termijnen voor 
inschrijving zullen worden gegeven op basis van dit punt; of 

c) de in punt 2 bedoelde termijn als gevolg van een door de aanbestedende dienst 
naar behoren gemotiveerde urgente situatie onhaalbaar is. 

4. Aanbestedende diensten mogen de in punt 2 genoemde termijn voor de inschrijving 
met vijf dagen verkorten in elk van de volgende situaties: 

a) indien het bericht van aanbesteding elektronisch wordt gepubliceerd; 
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b) indien het gehele aanbestedingsdossier elektronisch beschikbaar is vanaf de 
datum van publicatie van het bericht van aanbesteding; 

c) indien de aanbestedende dienst elektronische inschrijving aanvaardt. 

5. De toepassing van punt 4 in combinatie met punt 3 mag er in geen geval toe leiden 
dat de in lid 2 vastgestelde termijn voor de indiening van inschrijvingen wordt 
verkort tot minder dan tien dagen na de datum van publicatie van het bericht van 
aanbesteding. 

6. Ongeacht andere in dit aanhangsel genoemde termijnen mag een aanbestedende 
dienst, indien hij commerciële goederen of diensten aankoopt, de in punt 2 genoemde 
termijn voor de indiening van inschrijvingen verkorten tot ten minste dertien dagen, 
op voorwaarde dat deze aanbestedende dienst op hetzelfde tijdstip langs 
elektronische weg zowel het bericht van aanbesteding als het volledige 
aanbestedingsdossier publiceert. Wanneer de aanbestedende dienst bovendien 
elektronische inschrijvingen voor deze commerciële goederen of diensten aanvaardt, 
mag hij de in punt 2 genoemde termijn verkorten tot ten minste tien dagen. 

7. Indien een onder bijlage 2 vallende aanbestedende dienst alle of een beperkt aantal 
erkende leveranciers heeft geselecteerd, kan de termijn voor de indiening van 
inschrijvingen in onderling overleg tussen de aanbestedende dienst en de 
geselecteerde leveranciers worden vastgesteld. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, dient de termijn ten minste tien dagen te bedragen. 
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Aanhangsel VII: Gunningsbericht 

Het in artikel 55, lid 2, bedoelde bericht bevat in ieder geval de volgende informatie: 

a) een beschrijving van de aangeschafte goederen of diensten; 

b) de naam en het adres van de aanbestedende dienst; 

c) de naam en het adres van de leverancier bij wie de opdracht is geplaatst; 

d) het bedrag van de geselecteerde inschrijving of de hoogste en de laagste offerte 
die bij de plaatsing van de opdracht in overweging zijn genomen; 

e) de datum waarop de opdracht is gegund; 

f) de gebruikte aanbestedingsmethode, en in geval van onderhandse aanbesteding, 
een beschrijving van de omstandigheden die deze procedure rechtvaardigden. 
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Aanhangsel VIII: Aanbestedingsdossier 

Zoals in artikel 49, lid 1, bepaald, dient het aanbestedingsdossier alle onderstaande gegevens 
te vermelden, tenzij deze informatie reeds in het bericht van aanbesteding is opgenomen: 

a) een omschrijving van de opdracht, met inbegrip van de aard en de hoeveelheid 
van de goederen of diensten die worden aanbesteed, ofwel een schatting van de 
hoeveelheid, indien deze niet exact bekend is, alsmede alle eventuele vereisten 
waaraan moet zijn voldaan, met inbegrip van eventuele technische 
specificaties, certificaties met betrekking tot de conformiteitsbeoordeling, 
plannen, tekeningen of instructiemateriaal; 

b) alle eventuele voorwaarden voor de deelname van leveranciers, met inbegrip 
van een lijst met informatie en documenten die de leveranciers in verband 
daarmee moeten verstrekken; 

c) alle evaluatiecriteria die bij de gunning van de opdracht worden toegepast, 
alsmede het relatieve gewicht van elk van deze criteria, tenzij de prijs het enige 
criterium is; 

d) wanneer de aanbestedende dienst een opdracht aanbesteedt met elektronische 
middelen: alle authenticatie- en encryptievereisten en vereisten inzake 
apparatuur voor de ontvangst van informatie langs elektronische weg; 

e) wanneer de aanbestedende dienst een elektronische veiling organiseert: de 
regels, met inbegrip van de weging van de evaluatiecriteria voor elk van de 
onderdelen van de opdracht, die voor de elektronische veiling zullen gelden; 

f) indien de inschrijvingen in het openbaar zullen worden geopend: de datum en 
het tijdstip waarop en de plaats waar de inschrijvingen zullen worden geopend 
en de personen die daarbij in voorkomend geval aanwezig mogen zijn; 

g) alle andere geldende voorwaarden, zoals betalingsvoorwaarden of eventuele 
beperkingen op de wijze waarop inschrijvingen kunnen worden ingediend, 
bijvoorbeeld op papier of op elektronische wijze;  

h) in voorkomend geval de data voor de levering van de goederen of diensten. 
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BIJLAGE 2: INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

Overeenkomsten inzake intellectuele, industriële en commerciële eigendom als bedoeld in 
artikel 60 

1. Ten aanzien van de verwezenlijking van de in artikel 60 genoemde doelstellingen 
bevestigen de partijen het belang dat zij hechten aan de verplichtingen die voor hen 
voortvloeien uit de Overeenkomst van Parijs voor de bescherming van de industriële 
eigendom (Akte van Stockholm 1967, gewijzigd in 1979). 

2. Artikel 60, lid 2, betreft de volgende multilaterale overeenkomsten waartoe Irak dient 
toe te treden en waarvan het de daaruit voortvloeiende verplichtingen op 
doeltreffende en toereikende wijze dient na te komen: 

2.1 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom 
(TRIPs-overeenkomst 1994). 

2.2 Berner-Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst 
(1886, laatstelijk gewijzigd in 1979); 

2.3 Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving 
van merken (1989); 

2.4 Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de 
internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid (1999); 

2.5 Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Washington 1970, laatstelijk 
gewijzigd in 2001); 

2.6 Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van 
micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening (1977, gewijzigd in 
1980). 

3. Artikel 60, lid 3, heeft betrekking op de hierna volgende multilaterale 
overeenkomsten waaraan Irak dient te voldoen: 

3.1 Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, 
producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Rome 1961); 

3.2 Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake 
auteursrecht (Genève 1996); 

3.3 Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake 
uitvoeringen en fonogrammen (Genève 1996); 

3.4 Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (2006); 

3.5 Verdrag inzake het merkenrecht (1994); 

3.6 Verdrag inzake octrooirecht (Genève 2000); 

3.7 Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (Akte van Genève 
1991) (ook bekend als “UPOV”). 
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BIJLAGE 3: INFORMATIEPUNTEN 

EU 

EUROPESE UNIE Europees Commissie – DG Handel 

Eenheid Diensten en investering 
Wetstraat 170 
1000 Brussel 
België 

E-mail: TRADE-GATS-CONTACT-POINTS@ec.europa.eu 

OOSTENRIJK Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

Abteilung “Multilaterale Handelspolitik” – C2/11 
Stubenring 1 
1011 Wien 
Österreich 

Telefoon: ++ 43 1 711 00 (ext. 6915/5946) 
Telefax: ++ 43 1 718 05 08 
E-mail: post@C211.bmwfj.gv.at 

BELGIË Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Algemene directie Economisch potentieel 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 
België 

Telefoon: (322) 277 51 11 
Telefax: (322) 277 53 11 
E-mail: info-gats@economie.fgov.be 

BULGARIJE Министерство на икономиката,енергетиката и туризма 

Дирекция “Външноикономическа политика” 
ул. “Княз Александър І” 12 
1000 София 
България 

Telefoon: (359 2) 940 77 61 
 (359 2) 940 77 93 
Telefax: (359 2) 981 49 15 
E-mail: wto.bulgaria@mee.government.bg 
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CYPRUS Γραφείο Προγραµµατισµού 

Permanent Secretary 
Apellis and Nirvana corner 
1409 Nicosia 
Cyprus 

Telefoon: (357 22) 406 801 
 (357 22) 406 852 
Telefax: (357 22) 666 810 
E-mail: planning@cytanet.com.cy 
 maria.philippou@planning.gov.cy 

TSJECHIË Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Department of Multilateral and EU Common Trade Policy 
Politických vězňů 20 
Praha 1 
Czech Republic 

Telefoon: (420 2) 2485 2012 
Telefax: (420 2) 2485 2656 
E-mail: brennerova@mpo.cz 

DENEMARKEN Udenrigsministeriet 

Handelspolitik 
Asiatisk Plads 2 
1448 København K 
Danmark 

Telefoon: (45) 3392 0000 
Telefax: (45) 3254 0533 
E-mail: hp@um.dk 

ESTLAND Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Harju 11 
Tallinn 15072 
Estonia 

Telefoon: (372) 639 7654 
 (372) 625 6360 
Telefax: (372) 631 3660 
E-mail: services@mkm.ee 

mailto:planning@cytanet.com.cy
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FINLAND Ulkoasiainministeriö / Utrikesministeriet 

Department for External Economic Relations 
Unit for the EC’s Common Commercial Policy 
PO Box 176 
00161 Helsinki 
Finland 

Telefoon: (358-9) 1605 5528 
Telefax: (358-9) 1605 5599 

FRANKRIJK Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi 

Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE) 
Service des Affaires multilatérales et du développement 
Sous-direction Politique commerciale et Investissement 
Bureau Services, Investissements et Propriété intellectuelle 
139 rue de Bercy (télédoc 233) 
75572 Paris Cedex 12 
France 

Telefoon: +33 (1) 44 87 20 30 
Telefax: +33 (1) 53 18 96 55 

Secrétariat général des affaires européennes 

2, Boulevard Diderot 
75572 Paris Cedex 12 

Telefoon: +33 (1) 44 87 10 13 
Telefax: +33 (1) 44 87 12 61 

 

DUITSLAND Germany Trade and Invest (GTAI) 

Agrippastraße 87-93 
50676 Köln 
Deutschland 

Telefoon: (49221) 2057 345 
Telefax: (49221) 2057 262 
E-mail: zoll@gtai.de; trade@gtai.de 

mailto:zoll@gtai.de
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GRIEKENLAND Ministry of Economy and Finance 

Directorate for Foreign Trade Policy 
1 Kornarou Str. 
10563 Athens 
Greece 

Telefoon: (30 210) 3286121, 3286126 
Telefax: (30 210) 3286179 

HONGARIJE Nemzetgazdasági Minisztérium 

Trade Policy Department 
Honvéd utca 13-15. 
H-1055 Budapest 
Hungary 

Telefoon: 361 336 7715 
Telefax: 361 336 7559 
E-mail: kereskedelempolitika@gkm.gov.hu 

 

IERLAND Department of Enterprise, Trade and Innovation 

International Trade Section (WTO) 
Earlsfort Centre 
Hatch St. 
Dublin 2 
Ireland 

Telefoon: (353 1) 6312533 
Telefax: (353 1) 6312561 

mailto:kereskedelempolitika@gkm.gov.hu
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ITALIË Ministero degli Affari Esteri 

Piazzale della Farnesina, 1 
00194 Rome 
Italy 

General Directorate for the Multilateral Economic and Financial 
Cooperation 
WTO Coordination Office 

Telefoon: (39) 06 3691 4353 
Telefax: (39) 06 3242 482 
E-mail: dgce.omc@esteri.it 

General Directorate for the European Integration 
Office II – EU external relations 

Telefoon: (39) 06 3691 2740 
Telefax: (39) 06 3691 6703 
E-mail: dgie2@esteri.it 

Ministerio Attività Produttive 

Area per l’internazionalizzazione 
Viale Boston, 25 
00144 Rome 
Italy 

General Directorate for Commercial Policy 
Division V 

Telefoon: (39) 06 5993 2589 
Telefax: (39) 06 5993 2149 
E-mail: polcom5@mincomes.it 

LETLAND Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

Foreign Economic Relations Department 
Foreign Trade Policy Unit 
Brivibas Str. 55 
RIGA, LV 1519 
Latvia 

Telefoon: (371) 67 013 008 
Telefax: (371) 67 280 882 
E-mail: pto@em.gov.lv 
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LITOUWEN Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 

Division of International Economic Organizations 
J. Tumo Vaizganto 2 
2600 Vilnius 
Lithuania 

Telefoon: (370 52) 362 594 
 (370 52) 362 598 
Telefax: (370 52) 362 586 
E-mail: teo.ed@urm.1t 

LUXEMBURG Ministère des Affaires Étrangères 

Direction des Relations Économiques Internationales 
6, rue de l’Ancien Athénée 
L-1144 Luxembourg 
Luxembourg 

Telefoon: (352) 478 2355 
Telefax: (352) 22 20 48 

MALTA Ministry of Finance 

International Economic Relations Directorate 
Economic Policy Division 
Director 
St. Calcedonius Square 
Floriana CMR02 
Malta 

Telefoon: (356) 21 249 359 
Fax: (356) 21 249 355 
E-mail: epd@gov.mt 
 joseph.bugeja@gov.mt 

NEDERLAND Ministerie van Economische Zaken 

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen 
Handelspolitiek en Globalisering (ALP: E/446) 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 
Nederland 

Telefoon: (3170) 379 6451 
 (3170) 379 6467 
Telefax: (3170) 379 7221 
E-mail: M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl 

mailto:epd@gov.mt
mailto:joseph.bugeja@gov.mt
mailto:M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl
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POLEN Ministerstwo Gospodarki 

Department of Trade Policy 
Ul. Żurawia 4a 
00-507 Warszawa 
Poland 

Telefoon: (48 22) 693 4826 
 (48 22) 693 4856 
 (48 22) 693 4808 
Telefax: (48 22) 693 4018 
E-mail: joanna.bek@mg.gov.pl 

PORTUGAL Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento 

ICEP 
Av. 5 de Outubro, 101 
1050–051 Lisboa 
Portugal 

Telefoon: (351 21) 790 95 00 
Telefax: (351 21) 790 95 81 
E-mail: informação@icep.pt 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus (DGAE) 
Rua da Cova da Moura 1 
1350–115 Lisboa 
Portugal 

Telefoon: (351 21) 393 55 00 
Telefax: (351 21) 395 45 40 

ROEMENIË Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 

Department for Foreign Trade 
Str. Ion Câmpineanu nr. 16 
Sector 1 
Bucharest 
Romania 

Telefoon: (40) 2140 10 504 
 (40) 2131 50 906 
Telefax: (40)2140 10 594 
 (40)2131 50 581 
E-mail: dgre@dce.gov.ro 

mailto:dgre@dce.gov.ro
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SLOWAKIJE Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 

Trade and Consumer Protection Directorate 
Trade Policy Department 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 212 
Slovak Republic 

Telefoon: (421-2) 4854 7110 
Telefax: (421-2) 4854 3116 

 

SLOVENIË Ministrstvo za gospodarstvo 

Directorate for Foreign Economic Relations 
Kotnikova 5 
1000 Ljubljana 
Slovenia 

Telefoon: (386 1) 400 35 42 
Telefax: (386 1) 400 36 11 
E-mail: jozica.frelih@gov.si 
Internet: www.mg-rs.si 
 

 

SPANJE Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 

Secretaría General de Comercio Exterior 

Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios 

Paseo de la Castellana 162 
28046 Madrid 
España 

Telefoon: (34 91) 349 3781 
Telefax: (34 91) 349 5226 
E-mail: sgcominser.sscc@mcx.es 

mailto:jozica.frelih@gov.si
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ZWEDEN Kommerskollegium (National Board of Trade) 

Department for WTO and Developments in Trade 
Box 6803 
113 86 Stockholm 
Sweden 

Telefoon: (46 8) 690 4800 
Telefax: (46 8) 30 6759 
E-mail: registrator@kommers.se 
Internet: http://www.kommers.se 

Utrikesdepartementet 

Department:UD-IH 
103 39 Stockholm 
Sweden 

Telefoon: 46 (0) 8 405 10 00 
Telefax: 46 (0) 8723 11 76 
E-mail: registrator@foreign.ministry.se 
Internet: http://www.sweden.gov.se/ 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

Department for Business Enterprise & Regulatory Reform 

Trade Policy Unit 
Bay 4127 
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
England 
United Kingdom 

Telefoon: (4420) 7215 5922 
Fax: (4420) 7215 2235 
E-mail: A133servicesEWT@berr.gsi.gov.uk 
Internet: www.berr.gov.uk/europeantrade/key-trade-issues-
gats/page22732/html 

 

mailto:registrator@kommers.se
mailto:registrator@foreign.ministry.se
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Eenzijdige verklaring van de Europese Unie betreffende artikel 96 (Samenwerking inzake 
douane en belastingen): 

De Unie verklaart dat de lidstaten slechts gebonden zijn uit hoofde van artikel 96 
(Samenwerking inzake douane en belastingen) voor zover zij deze beginselen van goed 
bestuur op fiscaal gebied op Unieniveau hebben onderschreven. 


