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Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att riksda- tiska och ekonomiska samarbete med Eurogen godkänner följande tre avtal samt lagarna peiska unionen och dess medlemsstater. Avom sättande i kraft av de bestämmelser i av- talen syftar till att gradvis integrera länderna
talen som hör till området för lagstiftningen: i Europeiska unionens inre marknad genom
associeringsavtalet mellan Europeiska unio- att skapa ett djupgående och omfattande frinen och Europeiska atomenergigemenskapen handelsområde mellan Europeiska unionen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och och associeringsländerna. Avtalen stöder staUkraina, å andra sidan, associeringsavtalet biliteten och demokratin i länderna och skamellan Europeiska unionen och Europeiska par en ram för fördjupande och utvecklande
atomenergigemenskapen och deras medlems- av de ekonomiska förbindelserna. Avtalen
stater, å ena sidan, och Republiken Moldavi- syftar också till att främja sektorssamarbete
en, å andra sidan, samt associeringsavtalet inom olika förvaltningssektorer på ett sätt
mellan Europeiska unionen och Europeiska som gynnar alla parter och utvecklar tillföratomenergigemenskapen och deras medlems- litligheten och effektiviteten av ländernas ofstater, å ena sidan, och Georgien, å andra si- fentliga sektor.
dan. De politiska delarna i avtalet med UkraParterna godkänner avtalet i enlighet med
ina undertecknades i Bryssel i mars 2014. sina respektive förfaranden. Respektive avtal
Avtalen med Moldavien och Georgien samt träder i kraft den första dagen i den andra
de återstående delarna i avtalet med Ukraina månad som följer på den dag då det sista ratiom rättsliga och inrikes frågor, frihandel ficerings- eller godkännandeinstrumentet för
samt ekonomiskt och finansiellt samarbete respektive avtal har deponerats. I propositioundertecknades i Bryssel i juni 2014.
nen ingår tre lagförslag om sättande i kraft av
Avtalen är till sin karaktär blandade avtal, de bestämmelser i avtalen som hör till områmed bestämmelser som delvis hör till med- det för lagstiftningen. De föreslagna lagarna
lemsstaternas behörighet och delvis till Eu- avses träda i kraft samtidigt som respektive
ropeiska unionens behörighet.
avtal träder i kraft, vid en tidpunkt som beAssocieringsavtalen med Ukraina, Molda- stäms genom förordning av statsrådet.
vien och Georgien fördjupar ländernas poli—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1

Inledning

Europeiska unionens förbindelser med
Ukraina (UA), Moldavien (MD) och Georgien (GE) baserar sig på avtal om partnerskap
och samarbete som trädde i kraft i slutet av
1990-talet. Avtalen slöts för en period om tio
år, men de fortsätter att gälla automatiskt ett
år i taget tills ett nytt ersättande avtal träder i
kraft.
Den östra delen av Europeiska unionens
grannskapspolitik bildar unionens Östliga
partnerskapitel De sex östliga partnerländerna är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien,
Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Östliga
partnerskapet etablerades efter ett initiativ
från Sverige och Polen vid ett toppmöte i
Prag i maj 2009. Genom partnerskapet åtar
sig Europeiska unionen att intensifiera och
fördjupa sina förbindelser till partnerskapsländerna genom politisk associering och
ekonomisk integration. Europeiska unionen
har förhandlat om associeringsavtal med alla
andra partnerskapsländer utom Vitryssland.
Förhandlingarna har inte slutförts med Azerbajdzjan och Armenien förkastade ett redan
förhandlat associeringsavtal och anslöt sig
till den tullunion som Ryssland, Vitryssland
och Kazakstan bildat.
Förhandlingarna med Ukraina inleddes
2007 och samförstånd om texten uppnåddes
2011. Förhandlingarna med Moldavien och
Georgien inleddes 2010 och samförstånd om
den slutliga avtalstexten uppnåddes med
båda länderna på sommaren 2013. Europeiska unionen undertecknade de politiska delarna i associeringsavtalet med Ukraina den 21
mars 2014. Avtalen med Moldavien och Georgien samt de resterande delarna om handel
i avtalet med Ukraina undertecknades i Bryssel den 27 juni 2014. (Nedan i propositionstexten hänvisas till Ukraina, Moldavien och
Georgien gemensamt med termen "associeringsländerna").
Avtalen innehåller en politisk avdelning, en
avdelning om handel, en avdelning om ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete, en
avdelning om finansiellt samarbete samt en
avdelning om avtalens institutionella ram.
Den politiska avdelningen i avtalen syftar till

att stärka dialogen mellan Europeiska unionen och Ukraina, Moldavien samt Georgien
och att närma länderna till Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik. Som ett
resultat av avtalens avdelningar om handel
skapas mellan Europeiska unionen och varje
associeringsland ett djupgående och omfattande frihandelsområde. Avtalen är omfattande och deras liberaliseringsnivå är hög,
och sålunda medför de ekonomisk fördel för
alla parter. Genom dem inrättas också bindande mekanismer för lösande av tvister som
gäller frihandelsområdena. Avtalens avdelningar om sektorssamarbete och ekonomiskt
samarbete skapar en ram för samarbetet mellan Europeiska unionen och dess medlemsländer samt Ukraina, Moldavien och Georgien på ett omfattande område inom olika förvaltningssektorer. Avtalen innehåller också
en avdelning som skapar en ram för finansiellt stöd i vilken det ingår en möjlighet att
övervaka användningen av medlen för att förebygga bedrägeri. Genom avtalen skapas institutionella ramar för ett utvidgat och fördjupat samarbete mellan Europeiska unionen
och Ukraina, Moldavien samt Georgien.
Avtalen är till sin natur blandade avtal och
bestämmelserna i dem hör delvis till unionens och delvis till medlemsstaternas behörighet. Således är medlemsstaterna utöver
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen parter och avtalen kräver
godkännande från både unionen och atomenergigemenskapen och från deras medlemsstater.
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2.1

Nuläge
Avtals- och handelsförbindelserna
mellan Europeiska unionen och
Ukraina

Ukrainas avtalsförbindelser med Europeiska gemenskaperna inleddes i Luxemburg genom avtalet om partnerskap och samarbete
som undertecknades den 14 juni 1994 och
som trädde i kraft den 1 mars 1998. Det as-
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socieringsavtal som behandlas i denna regeringsproposition ersätter det tidigare avtalet
om partnerskap och samarbete och innebär
att samarbetet i betydande grad utvidgas och
fördjupas. Det finns sammanlagt 25 bilaterala
avtal mellan Europeiska unionen och Ukraina inom olika sektorer, bl.a. avtal om viseringsförenkling (2007 och 2012) och ett återtagandeavtal (2007). Unionen och Ukraina är
parter i sammanlagt 62 multilaterala överenskommelser.
Enligt Europeiska kommissionens statistik
från 2013 uppgick värdet på Europeiska unionens export till Ukraina till sammanlagt ca
24 miljarder euro (1,4 procent av unionens
hela export) och värdet på importen från
Ukraina uppgick till ca 14 miljarder euro (0,8
procent). De viktigaste sektorerna för export
från unionen till Ukraina är maskiner och
transportmedel (34,1 procent), kemikalier
(19,2 procent) samt industriprodukter (14,3
procent). Från Ukraina importeras till unionens område mest industriprodukter (28,4
procent) och råvaror (22,4 procent när bränslen och livsmedel inte medräknas).
De viktigaste exportdestinationerna för
Ukraina var år 2013 Ryssland (25,6 procent),
Europeiska unionen (24,9 procent), Turkiet
(5,4 procent) och Egypten (4,2 procent).
Ukrainas viktigaste importkällor var Ryssland (32,4 procent), Europeiska unionen (31
procent), Kina (9,3 procent) och Vitryssland
(6,0 procent).
2.2

Avtals- och handelsförbindelserna
mellan Europeiska unionen och
Moldavien

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsländer ingick ett avtal om partnerskap
och samarbete med Moldavien i Bryssel den
28 november 1994. Avtalet trädde i kraft den
1 juli 1998.
Mellan Europeiska unionen och Moldavien
finns sammanlagt 12 bilaterala avtal inom
olika sektorer. Unionen och Moldavien är
parter i sammanlagt 56 multilaterala överenskommelser.
Enligt Europeiska kommissionens statistik
från 2013 uppgick värdet på Europeiska unionens export till Moldavien till sammanlagt
ca 2,3 miljarder euro och värdet på importen
från Moldavien uppgick till ca 1 miljard
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euro. Europeiska unionen exporterade till
Moldavien närmast maskiner och transportmedel (34,5 procent), industriprodukter (17,2
procent) och bränslen (16,4 procent). Från
Moldavien importerades olika färdigprodukter (32,8 procent) samt maskiner och transportmedel (20,5 procent).
Moldaviens viktigaste exportdestinationer
var år 2013 Europeiska unionen (51,2 procent), Ryssland (20,2 procent), Turkiet (5,7
procent) och Ukraina (5,2 procent). Moldaviens viktigaste importkällor var Europeiska
unionen (43,6 procent), Ryssland (27,3 procent) och Ukraina (14 procent).
2.3

Avtals- och handelsförbindelserna
mellan Europeiska unionen och Georgien

Europeiska unionen och dess medlemsländer undertecknade ett avtal om partnerskap
och samarbete med Georgien i Luxemburg
den 22 juni 1996. Avtalet trädde i kraft den 1
juli 1999. Bland de då femton medlemsländerna i Europeiska unionen var Finland det
första landet som ratificerade avtalet den 9
juli 1996.
Mellan Europeiska unionen och Georgien
finns sammanlagt 10 bilaterala avtal inom
olika sektorer. Unionen och Georgien är parter i sammanlagt 40 multilaterala överenskommelser.
Enligt Europeiska kommissionens statistik
från 2013 uppgick värdet på Europeiska unionens export till Georgien till sammanlagt ca
2 miljarder euro och värdet på importen uppgick till ca 0,7 miljarder euro. De viktigaste
exportsektorerna till Georgien var bränslen
(31,9 procent) samt maskiner och transportmedel (28,7 procent). Från Georgien importeras till unionens område närmast bränslen
(35,9 procent) och råvaror (25,3 procent när
bränslen och livsmedel inte medräknas).
De viktigaste exportdestinationerna för
Georgien var år 2013 Azerbajdzjan (26,4
procent), Europeiska unionen (14,9 procent),
Armenien (11 procent) och USA (9,5 procent). De viktigaste importkällorna för Georgien var Europeiska unionen (31 procent),
Turkiet (17,8 procent), Azerbajdzjan (8,1
procent), Ukraina (7,6 procent) och Kina (7,2
procent).
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2.4

Avtals- och handelsförbindelserna
mellan Finland och Ukraina, Finland
och Moldavien samt mellan Finland
och Georgien

2.4.1 Avtalsförbindelserna
Finland har undertecknat och ratificerat det
ovan nämnda avtalet om partnerskap och
samarbete mellan Europeiska unionen och
dess medlemsländer och Georgien (FördrS
76/1999). Finland anslöt sig till avtalen om
partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater
och Ukraina samt Moldavien i efterhand genom separata protokoll (FördrS 24/1998,
59/2000 och FördrS 60/2000), eftersom avtalen redan hade undertecknats innan Finland
anslöt sig till Europeiska unionen.
Utöver avtalet om partnerskap och samarbete finns mellan Finland och Ukraina dessutom ett gällande sjöfartsavtal med Sovjetunionen (FördrS 3-4/1975, 82/1994), en
överenskommelse med Sovjetunionen om
rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden
av civil- och familjerättslig natur samt i
brottmål (FördrS 47-48/1980, 82/1994), ett
avtal om handel och ekonomiskt samarbete
(FördrS 13/1993), ett avtal för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet (FördrS 81-82/1995,
6/1996), ett luftfartsavtal (FördrS 47/1996),
en överenskommelse om internationell vägtrafik (FördrS 42-43/2000), ett avtal om tidig
information vid kärnenergiolyckor och om
utbyte av information och erfarenheter om
kärnteknisk säkerhet och strålskydd (FördrS
66/1997), en överenskommelse om ömsesidigt bistånd i tullfrågor (FördrS 40/1998),
samt en överenskommelse om främjande av
och skydd för investeringar (FördrS 101102/2005).
Utöver avtalet om partnerskap och samarbete finns mellan Finland och Moldavien
dessutom ett gällande avtal om främjande
och skydd av investeringar (FördrS 4142/1997), en överenskommelse om internationell
landsvägstrafik
(FördrS
113144/2004) samt ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
91-92/2008).

Utöver avtalet om partnerskap och samarbete finns mellan Finland och Georgien
dessutom ett gällande avtal om främjande
och skydd av investeringar (FördrS 45/2008), en överenskommelse om finskt bistånd för att i Georgien ta fram övervaknings- och styrsystem för miljön (FördrS
66/2007) samt ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av
skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS
75-76/2008).
2.4.2 Handelsförbindelserna
Enligt tullens statistik uppgick år 2013 värdet på Finlands export till Ukraina till sammanlagt 349 miljoner euro, till Moldavien till
7 miljoner euro och till Georgien till 9 miljoner euro. Värdet på Finlands import från
Ukraina var 81 miljoner euro, från Moldavien 2 miljoner euro och från Georgien 600
000 euro.
Ukrainas andel av den finska exporten år
2013 var 0,6 procent och av importen 0.1
procent. Moldaviens och Georgiens andelar
av den finska exporten och importen är
mindre än 0.1 procent. Finlands handel med
Moldavien och Georgien är alltså mycket
obetydlig. Också handeln med Ukraina är
med tanke på landets storlek och geografiska
närhet tämligen obetydlig. Det frihandelsområde som etableras genom associeringsavtalen kan av grundad anledning förväntas öka
handeln mellan Finland och de tre aktuella
associeringsländerna.
Finlands export till Ukraina bestod år 2013
närmast av massa- och pappersindustrins
produkter (36,8 procent), kemiska produkter
(29,1 procent) samt av maskiner och anordningar (10,9 procent). I handeln från Ukraina
till Finland utgjorde metaller och metallprodukter (39,1 procent) den viktigaste gruppen.
Det kan anses vara ändamålsenligt att ordna Finlands förbindelser med Ukraina, Moldavien och Georgien genom associeringsavtal som ingås inom ramen för Europeiska
unionen.
3

Målsättning och de viktigaste
förslagen

Avtalstexterna med Ukraina, Moldavien
och Georgien är i huvudsak lika sinsemellan.
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Avtalen främjar samarbetet på området för
rättvisa, frihet och säkerhet genom målet att
stärka iakttagandet av rättsstatsprincipen, de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna. Genom den stärkta
politiska dialogen sker en konvergens mellan
parterna också i frågor som gäller utrikesoch säkerhetspolitik, i syfte att fördjupa ländernas deltagande i det europeiska säkerhetsområdet.
Genom avtalet skapas mellan Europeiska
unionen, å ena sidan, och respektive associeringsland, å andra sidan, ett djupgående och
omfattande frihandelsområde. Tyngdpunkten
i frihandelsavsnitten är en tillnärmning av regleringen och att stödja Ukrainas, Moldaviens och Georgiens reformprocesser. I avtalen
är handelns liberaliseringsgrad hög. Importtullarna avskaffas nästan helt och obefogade
åtgärder som begränsar handeln, inbegripet
exporttullar, förbjuds. Den tekniska regleringen harmoniseras, liksom också hälsooch växtskyddslagstiftningen och man strävar efter att handelshinder som hänför sig till
dessa ska lösas snabbt genom en konsultationsmekanism. Den lagstiftningsmässiga
grunden stärks i tullfrågor för att förbättra ett
lämpligt genomförande av tullagstiftningen. I
fråga om gränsöverskridande tjänster har parterna avtalat om att tillhandahålla varandra
marknadstillträde på flera tjänstesektorer som
går längre än åtagandena i världshandelsorganisationen WTO:s Gatsavtal (FördrS 45/1995). Genom avtalen enas man också i
stor utsträckning om villkoren för företags
etablering på olika produktionsområden. Vidare underlättas tillfällig inresa för kvalificerad personal till Europeiska unionen eller till
associeringsländerna som företagens interna
förflyttningar. I fråga om immateriella rättigheter kompletterar avtalen WTO:s Tripsavtal
(FördrS 4-5/1995) och innehåller bestämmelser som bottnar i EU-lagstiftningen om genomförandet av immateriella rättigheter. Parterna förbjuder åtgärder som begränsar fri
konkurrens och åtar sig att behandla vissa
konkurrensbegränsande åtgärder och säkerställa att diskriminering genom verksamhet
som bedrivs via monopol inte tillåts. Transparensen beträffande statliga stöd förbättras
och ett separat system etableras för utbyte av
information. Avtalen innehåller bestämmelser om energihandel, inbegripet slopande av
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dubbel prissättning vid prissättning av energi.
Avtalen innehåller också bestämmelser om
hållbar utveckling och transparens som ger
det civila samhället möjlighet till ett omfattande deltagande i genomförandet av avtalen.
Parterna ska också iaktta de handelsrelaterade multilaterala arbetsnormer och miljöstandarder som fastställs i avtalen.
Avtalen skapar en ram för samarbete mellan länderna på ett stort antal olika politikoch förvaltningsområden, bl.a. inom gränsförvaltning och bekämpning av olaglig narkotika, bekämpning av terrorism, inom
transporter, på energiområdet, i miljöfrågor
samt inom ett stort antal andra områden som
anges närmare nedan i detaljmotiveringen.
Den största delen av avtalsbestämmelserna
om sektorssamarbete är allmänna till sin karaktär och lägger grunden för och möjliggör
samarbete. I avtalen ges associeringsländerna
möjlighet att delta i Europeiska unionens organ och program när detta är tillåtet enligt
förordningarna om organens inrättande. Genom avtalen åtar sig associeringsländerna att
harmonisera sin reglering med Europeiska
unionen på det sätt och inom den tidsram
som fastställs i bilagorna till avtalen.
Bilagorna innehåller förteckningar över direktiv, förordningar och andra rättsakter som
associeringsländerna
måste
genomföra.
Bilagorna kan ändras senare i de associeringsråd som upprättas genom avtalen.
Avtalen skapar nya institutionella ramar för
samarbetet allt från toppmötesarrangemang
till kommittéer på tjänstemannanivå. Den
högsta nivån för beslutsfattande och för genomförande av avtalen utgörs av associeringsråd som delegerar uppgifter till associeringskommittéer, vilka sammanträder i olika
sammansättningar.
Propositionens målsättning är att inhämta
riksdagens godkännande för avtalen. Propositionen innehåller tre förslag till s.k. blankettlagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
i avtalen.
4
4.1

Propositionens konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Avtalen har inga omedelbara konsekvenser
för statsbudgeten i Finland. Tyngdpunkten i
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avdelningen om frihandel i associeringsavtalen ligger i tillnärmning av regleringen och i
stödet till reformprocesserna i Ukraina, Moldavien och Georgien. Avtalet förväntas främja öppenheten i associeringsländernas företagsklimat, bekämpa protektionism och sålunda ha en positiv inverkan på marknadstillträde och verksamhetsbetingelser för europeiska företag. Europeiska företag har tidvis
upplevt associeringsländernas verksamhetsmiljö som utmanande. Reformerna i associeringsländernas utrikeshandelsförvaltning och
i respektive lands inrikes handels- och investeringsmiljö kommer att inverka direkt på de
bilaterala handelsflödena och leda till ekonomisk tillväxt som gynnar båda parterna. En
harmonisering av lagstiftningsramen gör
verksamhetsmiljön klarare och ökar företagens rättsliga driftssäkerhet i associeringsländerna. Tillnärmningen av regleringen i
fråga om tekniska föreskrifter och förtullningsförfaranden påverkar direkt avskaffandet av handelshinder som beror på reglering
och som är ogynnsamma för Finlands export.
I avtalen är handelns liberaliseringsgrad
mycket hög och gynnar direkt också den
finska export- och importindustrin genom de
lägre tullarna. Mätt enligt värdet på handeln
liberaliserar EU genom avtalet 98,1 och
Ukraina 99,1 procent av tullarna. I fråga om
EU och Moldavien är de motsvarande talen
99,9 och 99,2 procent. I fråga om EU och
Georgien är de motsvarande talen 99,9 och
100 procent. Också förbudet av exporttullar
förväntas ha en positiv inverkan på tillgången
av råvaror, vilket är viktigt i synnerhet för
den finska industrin med hög förädlingsgrad.
Finlands handel i synnerhet med Georgien
och Moldavien är relativt obetydlig, varför
det är befogat att anta att det frihandelsområde som skapas genom associeringsavtalen
kommer att öka de ekonomiska förbindelserna mellan länderna.

Klausulerna om sektorssamarbete är löst
formulerade i syfte att främja samarbete på
olika sätt, men de skapar inte nya skyldigheter för myndigheterna i Finland att vidta åtgärder. Avtalen möjliggör ett enklare och
mer flexibelt samarbete med förvaltningen i
Ukraina, Moldavien och Georgien inom
många olika förvaltningsområden. Samarbetet omfattar bl.a. informationsutbyte och utbildning.
4.3

Avtalen har inga direkta konsekvenser för
miljön. Genom avtalen eftersträvas dock ett
stärkt samarbete inom miljöskydd och förebyggande av olyckor. Avtalet har således indirekta konsekvenser som stöder miljöskyddet. Avtalet begränsar inte nuvarande miljöskyddsåtgärder. I avtalets avdelning om sektorsspecifikt samarbete enas parterna om ett
stärkt samarbete inom miljöskydd och förebyggande av klimatförändringar. Samarbetet
kan omfatta bl.a. informationsutbyte, utbildning samt stöd för utveckling av miljö- och
klimatstrategier i associeringsländerna.
Associeringsländerna förbinder sig att
genomföra de av Europeiska unionens miljöbestämmelser som anges i bilagorna.
4.4

Samhälleliga konsekvenser

Avtalsparterna förbinder sig till att främja
demokrati och mänskliga rättigheter samt till
att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Genom avtalen integreras associeringsländerna allt starkare till det europeiska säkerhetsområdet. De principer i avtalen som
stöder demokrati och stabilitet kan indirekt
också förbättra Finlands säkerhetspolitiska
ställning på lång sikt.
5

4.2

Miljökonsekvenser

Beredningen av propositionen

Konsekvenser för myndigheter
5.1

Avtalen har inga direkta konsekvenser för
myndigheterna. De uppgifter som följer av
möten i de associeringsråd, associeringskommittéer samt underkommittéer som inrättas genom avtalen kan skötas enligt vedertagen praxis genom nuvarande personal.

Avtalet med Ukraina

5.1.1 Beredningen inom Europeiska unionen
Förhandlingarna med Ukraina om ett nytt
övergripande grundavtal inleddes den 5 mars
2007. Vid Europeiska unionens och Ukrainas
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toppmöte i Paris den 9 september 2008 enades man om att det nya grundavtalet ska kallas associeringsavtal. Avtalet syftar till att
förnya den institutionella ramen mellan unionen och Ukraina samt till att fördjupa EU:s
och Ukrainas förbindelser på ett övergripande sätt.
Som ett resultat av förhandlingarna enades
Europeiska unionen och Ukraina om den
slutliga avtalstexten vid ett toppmöte den 19
december 2011. Avtalstexten paraferades i
mars 2012 och avdelningen om frihandel paraferades i juli 2012.
På grund av den försämrade situationen för
demokrati i Ukraina och på grund av att de
reformer som avtalet krävde framskred långsamt sköt Europeiska unionen upp undertecknandet av avtalet. I december 2012 avgav Europeiska unionens råd slutsatser om
Ukraina där det bekräftades att unionen förbundit sig till undertecknande av avtalet genast när Ukraina gjort tillräckliga framsteg i
fråga om de villkor som uppställts för undertecknandet. Det uppställdes som mål att avtalet skulle undertecknas vid toppmötet för Europeiska unionens Östliga partnerskap i Vilnius den 29 november 2013. Ukrainas regering meddelade dock precis före toppmötet att
den uppskjuter undertecknandet tills vidare.
De demonstrationer som uppstod till följd av
meddelandet ledde till en inrikespolitisk kris
och till sist till maktbyte i Ukraina. Den i februari 2014 tillsatta nya ukrainska regeringen
meddelade sitt åtagande till en tillnärmning
med Europeiska unionen och önskan att underteckna associeringsavtalet.
I enlighet med vad som överenskommits
vid Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 17 mars 2014 undertecknades de politiska delarna i associeringsavtalet med
Ukraina (ingressen, artikel 1, avdelning I,
avdelning II och avdelning VII) i samband
med toppmötet i Bryssel den 21 mars 2014.
De resterande delarna i avtalet, avdelningarna om rättsliga och inrikes frågor, frihandel,
ekonomi samt ekonomiskt och finansiellt
samarbete (avdelning III, avdelning IV, avdelning V och avdelning VI) undertecknades
i Bryssel den 27 juni 2014 samtidigt som avtalen med Moldavien och Georgien undertecknades. Ukrainas parlament ratificerade
och Europaparlamentet godkände avtalet
samtidigt den 16 september 2014.
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På grund av Ukrainas politiska och ekonomiska situation och för att främja landets
fredsprocess beslutade Europeiska unionens
råd den 29 september 2014 (beslut nummer
2014/691/EU) att inledningen av den provisoriska tillämpningen av avdelningen om frihandel (avdelning IV) i avtalet med Ukraina
skjuts upp till början av 2016 och att de ensidiga handelsförmånerna som beviljats Ukraina ska fortsätta. Den provisoriska tillämpningen omfattar i praktiken bl.a. sektorssamarbete samt Ukrainas förberedelser för tillnärmning av lagstiftningen och utvecklande
av förvaltningen. Den provisoriska tillämpningen av de övriga delarna av avtalet mellan
Ukraina och unionen än avdelningen om frihandel inleddes den 1 november 2014.
5.1.2 Den nationella beredningen
Riksdagen gavs information om förhandlingsmandatet genom en skrivelse av den 18
januari 2007 (USP 35/2006 rd). Dessutom
har information överlämnats till riksdagen
om förhandlingshelheten i promemorian om
toppmötet mellan Europeiska unionen och
Ukraina (SUO 63/2008 vp). Information om
de skyldigheter som ingår i avdelningen om
frihandel när det gäller handel med tjänster
och investeringar har överlämnats genom en
skrivelse av den 15 juli 2009 (E 82/2009 rd).
Statsrådet gav också riksdagen uppgifter om
avtalshelheten i en U-skrivelse av den 12 november 2010 (U 44/2010 rd).
Statsrådet gav uppgifter om innehållet i och
målsättningen för förhandlingarna i en kompletterande U-skrivelse av den 23 februari
2011. Statsrådet gav information om förslagen till beslut om undertecknande, provisorisk tillämpning och ingående av associeringsavtalet i en kompletterande U-skrivelse
av den 10 juni 2013. Innan avtalets politiska
delar och slutakten till avtalet undertecknades gav statsrådet på nytt information om de
ensidiga tullförmåner som Europeiska unionen beviljat Ukraina i en kompletterande Uskrivelse av den 18 mars 2014. De s.k. politiska delarna i avtalet undertecknades i Bryssel den 21 mars 2014. Innan avsnitten om
handel undertecknades i slutet av juni 2014 i
Bryssel informerade statsrådet riksdagen om
saken genom en kompletterande U-skrivelse
av den 17 juni 2014.
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Som en del av de förhandlingar som fördes
inom Ukrainas fredsprocess enades man om
att avtalets avdelning om handel börjar tilllämpas först från och med ingången av 2016.
Riksdagen gavs information om uppskov av
den provisoriska tillämpningen av avtalet
med Ukraina genom en kompletterande Uskrivelse av den 3 oktober 2014.
Statsrådets ståndpunkter i förhandlingarna
om ett associeringsavtal med Ukraina har beretts både i sektionen för yttre förbindelser
och i handelspolitiska sektionen och i dess
undersektioner. Utrikesministeriet har under
förhandlingarnas lopp berett ärendet med
olika ministerier och ämbetsverk i enlighet
med det ärende som vid respektive tidpunkt
har behandlats. Näringslivet har också hörts
och det har informerats om hur förhandlingarna fortlöpt.
5.2

Avtalet med Moldavien

5.1.2 Beredningen inom Europeiska unionen

5.2.2 Den nationella beredningen
Statsrådet överlämnade till riksdagen en utredning om mandatet till ett frihandelsavtal i
maj 2011 (E 7/2011 rd).
Statsrådet överlämnade till riksdagen den
30 juni 2011 en U-skrivelse om förhandlingarna om ett associeringsavtal med Moldavien
(U 20/2011 rd). Frågan behandlades också i
en kompletterande U-skrivelse av den 8 oktober 2012. Riksdagen gavs uppgifter om tidtabellen för undertecknandet och den planerade provisoriska tillämpningen av avtalet
genom en kompletterande U-skrivelse av den
10 april 2014.
Statsrådets ståndpunkter i förhandlingarna
om ett associeringsavtal med Ukraina har beretts både i sektionen för yttre förbindelser
och i handelspolitiska sektionen och i dess
undersektioner. Utrikesministeriet har under
förhandlingarnas lopp berett ärendet med
olika ministerier och ämbetsverk enligt sakinnehållet i de ärenden som vid respektive
tidpunkt har behandlats.
5.3

Förbindelserna mellan Europeiska unionen
och Moldavien grundar sig på ett avtal om
partnerskap och samarbete som trädde i kraft
1998. Avtalet slöts ursprungligen för en period om tio år, men det fortsätter att gälla automatiskt ett år i taget tills ett nytt ersättande
avtal träder i kraft.
Europeiska rådet gav kommissionen mandat för förhandlingar med Moldavien i juni
2009. Förhandlingarna med Moldavien om
ett nytt övergripande grundavtal inleddes den
12 januari 2010. I juni 2011 fick kommissionen av rådet ett mandat att också inleda förhandlingar om frihandel (E 7/2011 rd).
Som ett resultat av förhandlingarna enades
parterna om den slutgiltiga avtalstexten i juni
2013. Associeringsavtalets text paraferades
vid Östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius
i november 2013.
Europeiska rådet beslutade den 20 mars
2014 att avtalet undertecknas senast i juni
2014. Avtalet undertecknades i Bryssel den
27 juni 2014. Moldavien ratificerade avtalet
den 2 juli 2014. Avtalets provisoriska tilllämpning inleddes den 1 september 2014
mellan unionen och Moldavien.

Avtalet med Georgien

5.3.1 Beredningen inom Europeiska unionen
Förbindelserna mellan Europeiska unionen
och Georgien grundar sig på ett avtal om
partnerskap och samarbete som trädde i kraft
1999. Avtalet slöts ursprungligen för en period om tio år, men det fortsätter att gälla automatiskt ett år i taget tills ett nytt ersättande
avtal träder i kraft.
Förhandlingarna med Georgien fördes av
Europeiska kommissionen och i fråga om de
bestämmelser som hör till området för den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
av unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik, till vilka EU:s
råd och företrädarna för medlemsstaternas
regeringar, församlade i rådet, gav förhandlingsmandat den 10 maj 2010. Förhandlingarna om ett associeringsavtal med Georgien
inleddes i juli 2010 och om ett frihandelsområde på våren 2012.
Som ett resultat av förhandlingarna enades
parterna om den slutgiltiga avtalstexten i juli
2013. Associeringsavtalets text paraferades
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vid Östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius
i november 2013.
Europeiska rådet beslutade den 20 mars
2014 att avtalet undertecknas senast i juni
2014. Avtalet undertecknades i Bryssel den
27 juni 2014. Georgien ratificerade avtalet
den 18 juli 2014. Avtalets provisoriska tilllämpning mellan unionen och Georgien inleddes den 1 september 2014.
5.2.3 Den nationella beredningen
Statsrådet överlämnade i december 2009
till riksdagen en utredning över behandlingen
av mandaten att förhandla om associeringsavtal med länderna i Sydkaukasien (Armenien, Georgien och Azerbajdzjan) (E 173/2009
rd). Riksdagen har informerats om samarbetet mellan EU och Georgien när Georgien,
Europeiska grannskapspolitiken eller Östliga
partnerskapet har behandlats i Europeiska
unionens råd för utrikes frågor och i Europeiska rådet (april 2011, juni 2011, september
2011, februari 2012).
Statsrådet överlämnade till riksdagen den
14 juni 2012 en U-skrivelse om förhandlingarna om ett associeringsavtal med Georgien
(U 40/2012 rd). En kompletterande Uskrivelse om saken överlämnades till riksda-
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gen den 8 oktober 2012. Riksdagen informerades om tidtabellen för undertecknande av
avtalet och om den kommande provisoriska
tillämpningen genom en kompletterande Uskrivelse av den 10 april 2014.
5.4

Utlåtanden

Propositionen har beretts vid utrikesministeriet. Utlåtande om propositionen har begärts av arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet,
justitieministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli och undervisnings- och kulturministeriet samt av Ålands
landskapsregering.
Utlåtanden inkom från finansministeriet,
försvarsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet,
kommunikationsministeriet,
miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet
samt av Ålands landskapsregering.
Remissinstanserna framförde närmast
smärre tekniska textändringar till propositionsutkastet. De föreslagna ändringarna har
beaktats i den fortsatta beredningen av propositionen.
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DETALJMOTIVERING

Associeringsavtalen med Ukraina, Moldavien och Georgien är i huvuddrag likartade
sinsemellan. I detaljmotiveringen hänvisas
till alla tre avtalen i pluralform när innehållet
i avtalstexten i praktiken är detsamma med
undantag för enskilda språkliga varianter eller saker som nämns endast som exempel.
När avtalen skiljer sig från varandra anges
detta särskilt. Vid hänvisning till avtalen används beteckningarna UA (Ukraina), MD
(Moldavien), GE (Georgien).

1

Avtalens innehåll och deras förhållande till lagstiftningen i Finland

Ingress. I avtalens ingress bekräftar parterna sitt åtagande i fråga om gemensamma
värderingar. De värderingar som nämns i ingressen är bl.a. demokrati, mänskliga rättigheter och principerna om en fri marknadsekonomi. I avtalens respektive ingress konstateras att Ukraina och Moldavien är europeiska länder och att Georgien är en östeuropeisk stat, vilket lämnar möjligheter för en
fördjupning av samarbetet i framtiden. I ingresserna nämns som prioriteter för samarbetet utöver fri handel också bl.a. brottsförebyggande, energi, hållbar utveckling och miljöskydd samt icke-spridning av massförstörelsevapen. I ingresserna nämns att en viseringsfri reseordning tas i bruk mellan unionen
och associeringsländerna när omständigheterna möjliggör det.
Artikel 1. I artikel 1 i avtalen konstateras
avtalens syfte att skapa en associering mellan
parterna med målsättning att bl.a. främja ett
gradvis närmande mellan parterna, tillhandahålla en ram för en dialog, främja målen i
Förenta nationernas stadga och Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och målen i
Parisstadgan från år 1990, skapa betingelser
för stärkta ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser genom inrättandet av ett omfattande frihandelsavtal, utöka samarbetet på
området rättvisa, frihet och säkerhet, samt
skapa betingelser för ett allt närmare samar-

bete inom andra områden. Dessutom enas
parterna i avtalet med Georgien om att skapa
förutsättningar för konfliktlösning. I avtalet
med Georgien hänvisas också till vikten av
en fredlig lösning i Abchazien- och Sydossetienfrågan. I avtalet med Moldavien betonas
vikten av en hållbar lösning till den konflikt
som rör Transnistrien.
ALLMÄNNA PRINCIPER (AVDELNING I, UA artikel 2-3, MD och GE artikel 2).
Mål. I artiklarna fastställs att respekten för
demokratiska principer, mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter sådana de fastställs i Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, slutakten
från 1975 från Konferensen om säkerhet och
samarbete i Europa samt i Parisstadgan för
ett nytt Europa från 1990,samt i avtalet med
Ukraina, också Europakonventionen, ska utgöra grundläggande delar av avtalet. Också
bekämpande av spridning av massförstörelsevapen definieras som en grundläggande del
av avtalet.
I avtalet med Ukraina definieras dessutom
främjandet av respekten för principerna om
suveränitet och territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet och oberoende som en
grundläggande del av avtalet.
Vidare bekräftar parterna sina åtaganden i
fråga om principerna om en fri marknadsekonomi, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, bekämpning av olika former av
gränsöverskridande organiserad brottslighet,
terrorism och korruption samt i fråga om
verksamhetsformerna för multilateralt samarbete.
Parterna bekräftar bl.a. att de respekterar
principerna om självständighet och gränsernas okränkbarhet och att de stöder förhindrandet av spridning av massförstörelsevapen.
Parterna bekräftar också att de förbinder sig
till principerna om fri marknadsekonomi,
rättsstaten, till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, terrorism och korruption,
samt till verksamhetsformerna för multilateralt samarbete.
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POLITISK DIALOG OCH REFORM,
SAMARBETE OCH KONVERGENS
INOM OMRÅDET FÖR UTRIKES- OCH
SÄKERHETSPOLITIK, POLITISK ASSOCIERING MED UKRAINA (AVDELNING II).
Målen för den politiska dialogen. (UA artikel 4, MD/GE artikel 3). Parterna enas om
målen för den politiska dialogen, vilka är de
följande: en fördjupad politisk associering
och en säkerhetspolitisk konvergens, främjande av internationell stabilitet och säkerhet,
stärkande av samarbetet och dialogen mellan
parterna om internationell säkerhet och krishantering, praktiskt samarbete för att uppnå
fred, säkerhet och stabilitet, främjande av
demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättigheter hos minoriteter, dialog inom säkerhets- och försvarspolitik,
främjande av principerna för oberoende, suveränitet, territoriell integritet och gränsernas
okränkbarhet.
I avtalet med Georgien enas parterna också
om vikten av icke-spridning av massförstörelsevapen i den politiska dialogen samt om
att fördelarna med associeringen ska erbjudas
alla medborgare i Georgien inom dess internationellt erkända gränser (inklusive Abchazien och Sydossetien). I avtalet med Ukraina
och Moldavien ingår ingen motsvarande
klausul.
Forum för genomförandet av den politiska dialogen, Ukraina. (UA artikel 5). I
avtalet med Ukraina specificeras forum för
den politiska dialogen. I artikel 5 i avtalet
med Ukraina enas parterna om att genomföra
den politiska dialogen utöver inom de institutioner som fastställs i avdelning VII i avtalet
också genom regelbundna möten på nivån för
politiska direktörer, kommittén för utrikesoch säkerhetspolitik och experter, höga tjänstemän, samt på nivån för experter från parternas militära institutioner, samt på andra
behövliga nivåer.
Den största delen av de motsvarande institutionella strukturerna inrättas också genom
avtalen med Moldavien och Georgien, trots
att de inte anges separat i avdelning II. Den
sista avdelningen i alla tre avtal (UA/MD avdelning VII och GE avdelning VIII) behand-

13

lar bl.a. institutioner som ska inrättas för genomförandet av avtalet.
Inhemska reformer, Ukraina. I artikel 6 i
avtalet med Ukraina enas parterna om samarbete för att se till att deras inrikespolitik
grundar sig på bl.a. principen för demokrati
och rättsstatsprincipen.
Inhemska reformer, Moldavien och Georgien. I artikel 4 i avtalen med Moldavien
och Georgien enas parterna om att samarbeta
för att utveckla de demokratiska institutionerna, mänskliga rättigheter, rättsväsendet
och lagstiftningen, den offentliga förvaltningen och korruptionsbekämpningen.
Utrikes- och säkerhetspolitik. (UA artikel
7, MD/GE artikel 5). Parterna enas om att
främja dialog, samarbete och gradvis konvergens inom området för utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet Europeiska unionens
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
(GSFP). Syftet med samarbetet är att förebygga och lösa konflikter, krishantering, regional stabilitet, nedrustning och vapenkontroll. Parterna bekräftar sitt åtagande att iaktta internationella förpliktelser.
I avtalet med Georgien konstateras dessutom att värdnationens samtycke krävs för utstationering av utländska väpnade styrkor på
landets territorium.
Internationella brottmålsdomstolen. (UA
artikel 8, MD/GE artikel 6). I avtalen med
Moldavien och Georgien bekräftar parterna
vikten av att allvarliga brott som angår det
internationella samfundet blir bestraffade och
de bekräftar sitt åtagande att fortsätta samarbetet inom ramen för Internationella brottmålsdomstolen. Ukraina har inte ratificerat
Romstadgan (FördrS 55-56/2002) från 1988
genom vilken internationella brottsmålsdomstolen upprättades. I avtalet med Ukraina bekräftar landet sin avsikt att ratificera och
genomföra Romstadgan.
Konfliktförebyggande och krishantering. (UA artikel 10, MD/GE artikel 7). Parterna enas om att samarbeta inom fredlig lösning av konflikter. Dessutom enas parterna
om associeringsländernas möjlighet att delta
i EU-ledda krishanteringsoperationer.
Militärtekniskt samarbete, Ukraina (UA
artikel 10). Ukraina och Europeiska unionen
enas om att utforska de möjligheter som ett
militärtekniskt samarbete erbjuder. Ukraina
och Europeiska försvarsbyrån (EDA) ska
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etablera nära kontakt för att diskutera förbättringar av den militära kapaciteten, inbegripet
tekniska frågor.
Regional stabilitet. (UA artikel 9, MD/GE
artikel 8). Parterna enas om att effektivisera
sina gemensamma åtgärder för att främja stabilitet, säkerhet och demokratisk utveckling
samt konfliktlösning inom sitt gemensamma
grannskapsområde.
I avtalet med Moldavien bekräftar parterna
dessutom sitt åtagande att sträva efter en
fredlig lösning till den konflikt som rör
Transnistrien.
Fredlig konfliktlösning, Georgien (GE
artikel 9). Avtalet med Georgien innehåller
en bestämmelser där parternas åtagande att
söka en fredlig lösning till konflikterna i Georgien bekräftas. Georgien tillstyrker i artikeln sitt åtagande att fullgöra sexpunktsavtalet av den 12 augusti 2008 och dess följdåtgärder.
Icke-spridning av massförstörelsevapen.
(UA artikel 11, MD artikel 9, GE artikel 10).
I punkt 1 enas parterna om att samarbeta och
bidra till ansträngningarna att förhindra
spridning av massförstörelsevapen och bärare
av sådana vapen genom att fullt ut iaktta och
på nationell nivå genomföra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och ickespridning och andra internationella skyldigheter på området. Det samarbete som avses i
punkt 1 definieras som en väsentlig del av
avtalet.
Vidare enas parterna om att samarbeta för
att förhindra spridning av massförstörelsevapen genom att vidta åtgärder, beroende på
vad som är tillämpligt, för att underteckna,
ratificera eller ansluta sig till alla andra relevanta internationella instrument. Parterna
enas om att upprätta eller ytterligare förbättra
system för nationell exportkontroll såväl för
export som transitering av varor med koppling till massförstörelsevapen, som också
omfattar kontroll av slutanvändningen av
teknik med dubbla användningsområden i
samband med massförstörelsevapen. Bestämmelser om kontroll av produkter med
dubbla användningsområdet finns på rådsnivå i rådets förordning (EG) nr 428/2009 om
upprättande av en gemenskapsordning för
kontroll av export, överföring, förmedling
och transitering av produkter med dubbla an-

vändningsområden. Nationell lagstiftning om
exportkontroll ingår i lagen om kontroll av
export av produkter med dubbel användning
(562/1996) och i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012). Artiklarna kräver
inga lagstiftningsåtgärder, fastän de hör till
området för den nationella lagstiftningen i
Finland.
Nedrustning, vapenkontroll, vapenexportkontroll och kamp mot olaglig vapenhandel, Ukraina. (UA artikel 12). Avtalet
med Ukraina innehåller också en bestämmelser där parterna enas om att utveckla sitt
samarbete om nedrustning, också när det
gäller minskningen av sina lager av överflödiga vapen samt när det gäller att ta itu med
effekterna av övergiven och oexploderad
ammunition. Vidare enas parterna om samarbete inom vapenkontroll, vapenexportkontroll och kampen mot olaglig vapenhandel
samt om att främja anslutning till internationella instrument på dessa områden.
Handeldvapen och lätta vapen samt kontroll av export av konventionella vapen,
Moldavien och Georgien. (MD artikel 10,
GE artikel 11). I avtalen med Moldavien och
Georgien enas parterna om att iaktta internationella avtal på området samt att samarbeta
och sörja för koordinationen av sina åtgärder
för att bekämpa olaglig handel med handeldvapen, lätta vapen och ammunition samt för
att förstöra alltför stora lager. Parterna är
dessutom överens om att utveckla exportkontrollen för konventionella vapen, mot bakgrund av Europeiska unionens råds gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP av den 8
december 2008.
Bekämpning av terrorism. (UA artikel
13, MD artikel 11, GE artikel 12). Parterna
enas om samarbete på olika nivåer för att förebygga och bekämpa terrorism i enlighet
med internationella normer.
I avtalen med Moldavien och Georgien
enas parterna också om samarbete för att fördjupa internationellt samförstånd bl.a. om
den rättsliga definitionen av terroristhandlingar samt om den övergripande konventionen om internationell terrorism. Med Moldavien och Georgien avtalas också om utbyte
av information om terrorism och deras stödnätverk inom ramen för Förenta nationernas
säkerhetsråds resolution 1373 samt andra instrument och internationella konventioner.
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RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET
(AVDELNING III)
Rättsstatsprincipen och respekt för de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. (UA artikel 14, MD artikel 12, GE artikel 13). Parterna enas om att
respektera rättsstatsprincipen, att samarbeta
för att stärka institutionerna på området för
brottsbekämpning och rättsskipning, samt att
i detta arbete respektera de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.
Skydd av personuppgifter. (UA artikel 15,
MD artikel 13, GE artikel 14). Parterna enas
om att samarbeta för att säkerställa skyddet
av personuppgifter.
Dessutom åläggs parterna i avtalen med
Moldavien och med Georgien att vidta de åtgärder som fastställs i bilaga I till respektive
avtal. Bilaga I till avtalet med Moldavien
förpliktar parterna att i samband med överföring av personuppgifter följa vissa där uppräknade principer. Motsvarande bilaga till
avtalet med Georgien bestämmer inte lika
förpliktande om principerna som ska följas
vid överföring av personuppgifter.
Bestämmelser som gäller behandling av
personuppgifter hör huvudsakligen till EU:s
behörighet, men behörighetsfördelningen är
inte helt entydig. Särskilt behandlingen av
personuppgifter inom utrikes- och säkerhetspolitikens område hör till medlemsstaternas
behörighet. Enligt 10 § i grundlagen ska bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. Personuppgiftslagen
(523/1999) är den allmänna lagen som gäller
för behandling av personuppgifter. Den lagen
genomför Europeiska unionens direktiv om
skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter (95/46/EG).
Personuppgiftslagens bestämmelser tillämpas
på all behandling av personuppgifter, om inte
något annat bestäms någon annanstans i lag.
Speciallagar som gäller behandling av personuppgifter är till exempel lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och lagen
om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). I många lagar inom olika
områden ingår det bestämmelser om behandlingen av personuppgifter. Lagen om offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet
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(621/1999) tillämpas på utlämnande av personuppgifter från myndighetsregister, om
inte något annat bestäms om utlämnandet
med avseende på en specifik funktion.
Samarbete om migration, asyl och
gränsförvaltning. (UA artikel 16, MD artikel 14, GE artikel 15). Parterna enas om att
särskilt inrikta sitt samarbete på de bakomliggande orsakerna till migration, dialog om
asylfrågor och flyktingars rättsliga ställning,
inreseregler, operativa åtgärder inom gränsförvaltning såsom utbildning, tekniska aspekter och informationsutbyte, dokumentsäkerhet, samt på politik för återsändande.
I avtalet med Georgien bekräftas dessutom
det fortsatta genomförandet av det avtal mellan Frontex och Georgien som undertecknades 2008. I avtalet med Ukraina enas parterna dessutom om att upprätta en gemensam
ändamålsenlig politik för att förebygga olaglig migration.
Personers rörlighet. (UA artikel 19, MD
artikel 15, GE artikel 16). Parterna bekräftar
ett fullständigt genomförande av de avtal om
viseringsförenkling och återtagande som de
ingått tidigare. Vidare enas parterna om att
fortsätta sina ansträngningar för att genomföra en viseringsfri ordning.
Behandling av arbetstagare, Ukraina.
(UA artikel 17). Parterna enas om att medborgare i Ukraina som är lagligen anställda
på territoriet för en medlemsstat i unionen
inte får diskrimineras på grund av sin nationalitet i fråga om anställningsvillkor jämfört
med medlemsstatens egna medborgare.
Ukraina ska bevilja samma rätt till unionsmedborgare som är lagligen anställda på sitt
territorium. Genomförandet av principen om
icke-diskriminering anknyter i Finland bl.a.
till 6 § i grundlagen, 2 kapitel 2 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 47 kapitel 3 § i
strafflagen (39/1889). Bestämmelser om utlänningars inresa samt om deras vistelse och
arbete i Finland ingår i utlänningslagen
(301/2004).
Arbetstagarnas rörlighet, Ukraina. (UA
artikel 18). Parterna enas om att möjligheterna till anställning för ukrainska arbetstagare
som medlemsstater erbjuder enligt bilaterala
avtal ska bevaras och de andra medlemsstaterna ska undersöka möjligheten att ingå liknande avtal.
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Penningtvätt och finansiering av terrorism. (UA artikel 20, MD artikel 18, GE artikel 19). Parterna enas om samarbete sinsemellan och inom internationella organ, såsom arbetsgruppen för finansiella åtgärder
mot penningtvätt (FATF), för att bekämpa
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vidare enas parterna om samarbete för att
genomföra dessa organs normer.
Samarbete för att bekämpa terrorism.
(UA artikel 23, MD artikel 19, GE artikel
20). Parterna är överens om att samarbeta för
att bekämpa terrorism genom att utbyta information om terroristgrupper och deras
stödnätverk samt genom att utbyta erfarenheter om bekämpning av terrorism, inbegripet
gemensam utbildning,
Vidare avtalas med Georgien om analys av
misstänkta terroristers gränsöverskridande
rörelser samt om åtgärder för bekämpning av
kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär
terrorism. Georgien åtar sig också att kriminalisera terroristbrott i enlighet med Europeiska unionens råds rambeslut 2008/919/RIF.
Olaglig narkotika. (UA artikel 21, MD artikel 17, GE artikel 18). Parterna enas om att
samarbeta för att bekämpa olaglig narkotika
och för att harmonisera sina metoder.
Kamp mot brottslighet och korruption.
(UA artikel 22, MD artikel 16, GE artikel
17). Parterna enas om att samarbeta för att
bekämpa brottslighet bl.a. i fråga om smuggling av och handel med människor samt eldvapen och olaglig narkotika, olaglig handel
med varor, ekonomisk brottslighet, korruption, förfalskning av handlingar och itbrottslighet. Parterna enas om att samarbeta
bilateralt, regionalt och internationellt, inbegripet genom Europol.
Rättsligt samarbete. (UA artikel 24, MD
artikel 20, GE artikel 21). Parterna är överens om att samarbeta inom civil- och straffrättsliga ärenden och om att sträva efter att
stärka ordningarna för ömsesidig rättslig
hjälp och utlämning.
Med Ukraina avtalas dessutom om underlättande av civilrättsligt samarbete på området för konventionerna från Haagkonferensen
för internationell privaträtt om internationellt
rättsligt samarbete och internationella tvister
samt skydd av barn.

HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR (UA/GE AVDELNING IV,
MD AVDELNING V)
Nationell behandling och marknadstillträde för varor (kapitel 1)
Gemensamma bestämmelser. (Avsnitt 1).
Avtalen med Georgien och Moldavien iakttar
bestämmelserna i WTO:s allmänna tull- och
handelsavtal från 1994, nedan Gatt 1994.
Detta kapitel tillämpas på varuhandel mellan
parterna. I enlighet med avtalet med Ukraina
och bestämmelserna i artikel XXIV i Gatt
1994 enas man om att gradvis upprätta ett
frihandelsområde under en övergångstid på
högst tio år. Övergångsperioden börjar den
dag som avtalet träder i kraft.
Avskaffande av tullar, avgifter och
andra pålagor. (Avsnitt 2). I detta kapitel
avses med tullar varje form av tull eller annan pålaga som påförs vid eller i samband
med import eller export av en vara. I fråga
om Ukraina fastställs också undantag och de
framgår av artikel 32 och 33 samt av kapitel
2 i avdelning IV (UA artikel 27).
I de delar som gäller avskaffande av importtullar fastställs att alla importtullar ska
avskaffas utom de tullar som fastställs separat. I avtalen enas parterna också om att de på
initiativ av vilken part som helst efter en viss
tidsfrist kan börja förhandla om nya sänkningar av tullar.
I denna avdelning fastställs också en mekanism för att motverka kringgående i samband med jordbruksprodukter och bearbetade
jordbruksprodukter som tillämpas i fråga om
Georgien för de produkter och deras maximala importvolymer som förtecknas i bilaga
II-C till avtalet och i fråga om Moldavien till
de produkter och deras maximala importvolymer som förtecknas i bilaga XC-V till avtalet. I mekanismen för att motverka kringgående används ett anmälningsförfarande när
vissa procentuella andelar av importen av i
bilagorna fastställda produkter uppnås (GE
artikel 27, MD artikel 148). Om produkterna
uppnår 100 procent av den överenskomna
maximala volymen, får unionen tillfälligt
upphäva förmånsbehandlingen av de berörda
produkterna. Parterna kan införa ändringar i
bilagorna genom gemensam överenskommelse.
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I avsnittet enas man också om bevarande
av det rådande läget (frysningsklausul), dvs.
ingendera parten får införa en ny tull eller
höja en tull som redan tillämpas, utom till en
tidigare godkänd nivå, eller efter godkännande av WTO:s tvistlösningsorgan.
I avtalen bestäms att parterna också åtar sig
att avhålla sig från exporttullar och andra interna skatter och pålagor vid export av varor
till den andra partens territorium. I avtalet
med Ukraina bestäms också att Ukrainas gällande tullar (bilaga I-C) avskaffas under
övergångsperioden.
I avtalet med Ukraina enas man också om
att exportstöd för jordbruksprodukter är förbjudna vid export till den andra partens territorium (UA artikel 32).
Avtalens parter bekräftar också i enlighet
med Gattprinciperna att alla slags avgifter
och pålagor som påförs vid import eller export av varor ska dimensioneras så att de inte
utgör beskattning av export eller handelshinder (GE artikel 30, MD artikel 151, UA artikel 33).
Icke-tariffära åtgärder. (Avsnitt 3). Parterna åtar sig att medge nationell behandling
för varor från den andra parten i enlighet med
Gatt 1994. Parterna är också överens om att
inte ta i bruk nya export- och importbegränsningar (artiklarna III och XI, fogas till avtalet) (GE artikel 31-32, MD artikel 152-153,
UA artikel 34-35).
Särskilda bestämmelser beträffande varor. (Avsnitt 4). I avsnittet bekräftas rätten att
använda allmänna och säkerhetsrelaterade
undantag i enlighet med Gatt 1994 (GE artikel 33, MD artikel 154, UA artikel 36). Med
Moldavien avtalas dessutom i fråga om
ibruktagandet av vissa undantag om ett anmälningsförfarande och om att försöka uppnå
en ömsesidigt godtagbar lösning.
Administrativt samarbete och samordning med andra länder. (Avsnitt 5). Parterna enas om specialbestämmelser om administrativt samarbete till stöd för genomförande och kontroll av den förmånsbehandling
som beviljas med stöd av avtalet. Försummelse av skyldigheterna kan utgöra en grund
för att avbryta förmånsbehandlingen (GE artikel 34, MD artikel 155, UA artikel 37).
I artiklarna fastställs regler för behandling
av administrativa fel, såsom förfaranden för
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rättande av fel (GE artikel 35, MD artikel
156, UA artikel 38).
I fråga om avtalens verkningar på avtal
som ingås med andra stater bestäms att avtalen inte hindrar upprättande av handelsavtal
med andra länder, förutsatt att dessa inte är
oförenliga med avtalen.
Handelspolitiska skyddsåtgärder (kapitel
2)
Allmänna skyddsåtgärder. (Avsnitt 1). I de
allmänna bestämmelserna bekräftar parterna
sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel
XIX i Gatt 1994 och enligt WTO-avtalet om
skyddsåtgärder (FördrS 4-5/1995). I avtalen
med Georgien och Moldavien bekräftar parterna dessutom sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel 5 (särskilda skyddsklausuler) i WTO:s jordbruksavtal (FördrS 45/1995). I avtalet med Ukraina behåller EUparten sina rättigheter och skyldigheter enligt
artikel 5 i WTO:s jordbruksavtal, med undantag för handel med jordbruksprodukter
som omfattas av förmånsbehandling som
fastställs separat.
På avsnittet tillämpas inte avtalens preferentiella ursprungsregler om nationell behandling och marknadstillträde för varor och
inte heller kapitlen om tvistlösning (GE artikel 37, MD artikel 158, UA artikel 40 och
52).
Om öppenhet bestäms att en part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning ska underrätta den andra parten om detta genom att
sända en officiell underrättelse till den andra
parten, om ett väsentligt ekonomiskt intresse
hänför sig till ärendet. Vidare ska på begäran
alla relevanta upplysningar lämnas om
skyddsåtgärderna och möjlighet till samråd
erbjudas (GE artikel 38, MD artikel 159, UA
artikel 41). Om parterna inför skyddsåtgärder
ska de sträva efter att införa dem på ett sådant sätt som minst påverkar handeln mellan
parterna (GE artikel 39, MD artikel 160, UA
artikel 42). I fråga om Ukraina beaktas landets eventuella klassificering som utvecklingsland vid tillämpningen av WTO:s avtal
om skyddsåtgärder (UA artikel 43).
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder. (GE/MD avsnitt 2, UA avsnitt 4). I de
allmänna bestämmelserna bekräftar avtalens
parter sina rättigheter och skyldigheter enligt

18

RP 355/2014 rd

artikel VI i Gatt 1994, avtalet om tillämpning
av artikel VI i Gatt 1994, nedan kallat antidumpningsavtalet (FördrS 4-5/1995), och
WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder, nedan kallat subventionsavtalet f(FördrS 4-5/1995).
På avsnittet tillämpas inte avtalens preferentiella ursprungsregler om nationell behandling och marknadstillträde för varor och
inte heller kapitlen om tvistlösning (GE artikel 40, MD artikel 161, UA artikel 46 och
52).
Parterna är överens om att antidumpningsoch utjämningsåtgärder bör användas i full
överensstämmelse med kraven i antidumpningsavtalet respektive subventionsavtalet
och bygga på ett rättvist och öppet system.
Om beaktande av allmänintresset bestäms att
åtgärder inte får tas i bruk, om det utifrån en
helhetsbedömning är klart att det inte ligger i
allmänintresset att vidta sådana åtgärder. Vidare ingår i avsnittet bestämmelser om tilllämpning av regeln om lägsta tull. I avtalet
med Ukraina ingår i avsnittet också bestämmelser om tillämpning av preliminära och
slutgiltiga antidumpnings- eller utjämningstullar samt om möjlighet att utföra en översyn av slutgiltiga tullar (UA artikel 50-51).
Skyddsåtgärder beträffande personbilar. (UA avsnitt 2). I avtalet med Ukraina ingår bestämmelser om förutsättningarna för
skyddsåtgärder beträffande personbilar.
Icke-kumulation. (UA avsnitt 3). I avtalet
med Ukraina ingår bestämmelser om ickekumulation: ingendera parten får på samma
produkt samtidigt tillämpa en skyddsåtgärd
enligt avsnitt 2, som gäller skyddsåtgärder
beträffande personbilar, och en åtgärd enligt
artikel XIX i Gatt 1994 och WTO-avtalet om
skyddsåtgärder.
Samråd. (UA avsnitt 5). I avtalet med
Ukraina bestäms att en part ska erbjuda den
andra parten, på dennes begäran, möjligheter
till samråd om särskilda frågor som kan uppstå avseende tillämpningen av handelspolitiska åtgärder, såsom t.ex. den metod som
använts för att beräkna dumpningsmarginaler.
Institutionella bestämmelser. (UA avsnitt
6). I avtalet med Ukraina enas parterna om
att inrätta en dialog på expertnivå om handelspolitiska åtgärder. Målet är bl.a. att förbättra den ömsesidiga kunskapen och samar-

betet och att granska genomförandet av bestämmelserna i kapitlet.
Bilaterala skyddsåtgärder. (MD avsnitt 3). I
avtalet med Moldavien ingår särskilda bestämmelser om tillämpningen av bilaterala
skyddsåtgärder. I avsnittet stärks förutsättningarna för tillämpningen av bilaterala
skyddsåtgärder och förfarandena för dem, inbegripet åtgärdernas tillfälliga natur och ersättningar.
Tekniska handelshinder (kapitel 3)
I avtalen med Ukraina, Georgien och Moldavien ingår enhetliga bestämmelser om tekniska handelshinder. Kapitlen gäller för utarbetande av tekniska föreskrifter, standarder
och förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt definitionerna i WTOavtalet om tekniska handelshinder (FördrS 45/1995), som kan påverka varuhandeln mellan parterna. Kapitlet tillämpas inte på sanitära och fytosanitära åtgärder enligt WTO:s definitioner och inte heller på myndigheternas
egna inköpsspecifikationer GE artikel 44,
MD artikel 170, UA artikel 53).
I avtalen ingår bestämmelser om stärkt tekniskt samarbete och dialog i anslutning till
tekniska handelshinder. Inom ramen för samarbetet strävar parterna efter att utveckla olika handelsunderlättande initiativ, t.ex. utbyte
av information, erfarenheter och data, utveckling av kvalitetsinfrastruktur i anslutning
till reglering av handelshinder i Ukraina, Georgien och Moldavien, ländernas deltagande i
internationella organisationer samt samordning av parternas ståndpunkter i organisationer på området för handel och reglering
(WTO, UNECE) (MD artikel 172, GE artikel
46, UA artikel 55).
I avtalen bestäms om tillnärmning av tekniska föreskrifter, standarder och bedömning
av överensstämmelse. Detaljer och tidtabell
för de åtgärder som behövs bestäms separat
för varje land. De viktigaste åtgärderna är att
gradvis anpassa lagstiftningen till EU-parten
och ha det system som krävs för genomförandet (GE artikel 47, MD artikel 173, UA
artikel 56).
I alla tre avtal ingår bestämmelser om ett
avtal om bedömning av överensstämmelse
och godtagande av industriprodukter (nedan
kallat ACAA-avtal). Avtalet kan omfatta en
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eller flera av de sektorer som förtecknas i de
relevanta bilagorna, så snart ett associeringslands relevanta sektorsspecifika och övergripande lagstiftning, liksom dess institutioner
och standarder, är helt anpassade till EUlagstiftningen (GE artikel 48, MD artikel
174, UA artikel 57). I ACAA-avtalet ska föreskrivas att handeln mellan parterna med varor inom de sektorer som omfattas av avtalet
ska ske på samma villkor som gäller för handeln med sådana varor mellan Europeiska
unionens medlemsstater (GE artikel 48, MD
artikel 175, UA artikel 57).
I avtalen med associeringsländerna bekräftar parterna principerna i avtalet om tekniska
handelshinder till WTO-avtalet (TBTavtalet) i fråga om etiketterings- eller märkningskrav. Krav på märkning får inte utgöra
handelshinder. I fråga om obligatorisk märkning enas parterna om att de ska sträva efter
att minimera sina krav på märkning, utom
när det krävs för antagande av EU:s regelverk på detta område och för märkning för
skydd av hälsa eller miljö. Dessutom bestäms
att parterna fortfarande har rätt att kräva
märkning på ett visst språk (MD artikel 176,
UA artikel 58, GE artikel 49).
Sanitära och fytosanitära åtgärder (kapitel 4)
Syftet med associeringsavtalens kapitel om
sanitära och fytosanitära åtgärder är att underlätta handeln mellan parterna med råvaror
som omfattas av sanitära och fytosanitära åtgärder, och samtidigt skydda människors,
djurs och växters liv eller hälsa. Åtgärderna
omfattar att säkerställa fullständig öppenhet
när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handel, att närma
associeringslandets lagstiftning till EU:s lagstiftning, att erkänna djurhälso- och växtskyddsstatusen hos de respektive parterna
och att tillämpa principen om regionalisering,
att erkänna likvärdigheten av sanitära och fytosanitära åtgärder som bibehålls av en part,
att fortsätta arbetet med att genomföra principerna i WTO-avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder (FördrS 45/1995), att upprätta mekanismer och förfaranden för att underlätta handeln och att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan parterna när det gäller sanitära och fyto-
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sanitära åtgärder. Bestämmelserna i kapitlet
syftar även till att parterna ska nå fram till en
gemensam uppfattning om djurskyddskrav
(UA artikel 59, MD artikel 176, GE artikel
50).
Parterna i avtalen bekräftar sina rättigheter
och skyldigheter enligt WTO-avtalet om tilllämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder. Kapitlets tillämpningsområde omfattar
alla sanitära och fytosanitära åtgärder som en
part vidtar och som direkt eller indirekt kan
påverka handeln mellan parterna, inbegripet
de åtgärder som förtecknas i de relevanta
bilagorna till avtalen (UA artikel 60-61, MD
artikel 177-178, GE artikel 51-52). Kapitlet
innehåller definitioner på de termer som används där (UA artikel 62, MD artikel 179,
GE artikel 53).
Parterna i avtalen ska underrätta varandra
om struktur, organisation och uppdelning av
befogenheter mellan sina behöriga myndigheter och åtar sig att i fortsättningen underrätta varandra om eventuella ändringar som
gäller dessa behöriga myndigheter (UA artikel 63, MD artikel 180, GE artikel 54).
I kapitlet enas parterna om närmande av
lagstiftningen på det sanitära och fytosanitära
området samt av djurskyddslagstiftningen till
EU-lagstiftningen, om samarbete på detta
område och om övervakning av genomförandet av tillnärmningsprocessen. Mer detaljerade bestämmelser om tillnärmning av regleringen ingår i bilagorna till respektive avtal (UA artikel 64, GE artikel 55, MD artikel
181).
I kapitlet enas parterna om att i handelssyfte erkänna djurhälsostatusen, statusen när det
gäller skadegörare och regionala förhållanden. Vidare enas parterna om erkännande av
regionalisering/zonindelning, skadegörarfria
områden och skyddade zoner mellan parterna
(UA artikel 65, GE artikel 56, MD artikel
182).
I kapitlet enas parterna om erkännande av
likvärdighet i situationer där parterna för att
uppnå en lämplig skyddsnivå eller godtagbar
risknivå sinsemellan tillämpar avvikande åtgärder. I artiklarna bestäms mer detaljerat om
förfarandena för fastställande av likvärdighet
(UA artikel 66, MD artikel 183, GE artikel
57).
När det gäller öppenhet och utbyte av information enas parterna i kapitlet om samar-
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bete för att öka den ömsesidiga förståelsen av
varandras officiella kontrollstruktur och kontrollmekanismer som ansvarar för tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder
och deras resultat (UA artikel 67, MD artikel
184, GE artikel 58).
I kapitlet enas parterna om anmälan och
dess tidsramar vid risker för människors,
djurs eller växters hälsa, inbegripet nödsituationer i fråga om födoämneskontroller och
faror som uppstår vid förtäring av animaliska
produkter eller växtprodukter (UA artikel 68,
MD artikel 185, GE artikel 59). I fråga om
handelsvillkor enas parterna i kapitlet om
importvillkor som tillämpas före och efter
erkännande av likvärdighet. I kapitlet enas
parterna också om förfarandet för provisoriskt godkännande av exportanläggningar.
(UA artikel 69, MD artikel 186, GE artikel
60).
Kapitlet innehåller bestämmelser om förfaranden för utfärdande av intyg och officiella
dokument (UA artikel 70, MD artikel 187,
GE artikel 61). I kapitlet erkänns den ena
partens rätt att utföra kontroller som gäller
överensstämmelse och få upplysningar om
den andra partens kontrollsystem samt om
resultaten av de kontroller som utförts inom
ramen för det programmet. Den part som utför kontrollen förbinder sig att bära de kostnader som kontrollerna orsakar. I kapitlet
enas parterna också om offentliggörande av
resultaten av kontroller som gäller överensstämmelse (UA artikel 71, MD artikel 188,
GE artikel 62).
I kapitlet enas parterna om importkontroller
som den importerande parten utför och om
avgifter som tas ut för sådana kontroller. I
kapitlet hänvisas också till möjligheten för
parterna att avtala om ömsesidigt godkännande av varandras kontroller och om minskade importkontroller till följd av detta (UA
artikel 72, MD artikel 189, GE artikel 63).
I fråga om skyddsåtgärder åläggs i kapitlet
den exporterande parten en skyldighet att
vidta åtgärder för att förhindra att ett allvarligt hot eller risk för människors, djurs och
växters hälsa införs på den importerande partens territorium. I kapitlet enas parterna också om den importerande partens rätt att vidta
provisoriska åtgärder söm är nödvändiga för
skyddet av folkhälsan, djurhälsan eller väx-

ters hälsa (UA artikel 73, MD artikel 190,
GE artikel 64).
I kapitlet enas parterna om att inrätta en
underkommitté för sanitära och fytosanitära
frågor (SPS), om tidtabellen för sammanträden, uppgifter, rapportering, inrättande av
tekniska arbetsgrupper samt om antagande av
en arbetsordning (UA artikel 74, MD artikel
191, GE artikel 65).
Tullar och förenklade handelsprocedurer
(kapitel 5)
Parterna erkänner vikten av frågor som rör
tullar och handelslättnader inom den växande
bilaterala handeln. Parterna enas om att utveckla samarbetet. På detta sätt kan de främja
att lagstiftningen och förfarandena uppfyller
målen om effektiv kontroll och stöder underlättande av laglig handel (UA artikel 75, MD
artikel 192, GE artikel 66).
I respektive avtal ingår detaljerade bestämmelser om utvecklande av lagstiftning
och förfaranden. De ska vara proportionella,
öppna, förutsebara, icke-diskriminerande och
opartiska och de ska tillämpas på ett enhetligt
och ändamålsenligt sätt. Parterna är överens
om att använda förfaranden som är internationellt erkända inom branschen och införa
förenklade förfaranden för godkända näringsidkare. Vidare enas parterna om att avskaffa
alla krav på att anlita tullombud (UA artikel
76, MD artikel 193, GE artikel 67).
Parterna enas om förfaranden för att främja
av förbindelserna med näringslivet genom att
öka lagstiftningens öppenhet och offentlighet
samt genom att öka näringslivets möjligheter
att påverka lagstiftningsprojekt. Vidare förbinder sig parterna till att samarbeta för att
öka förutsägbarheten (UA artikel 77, MD artikel 194, GE artikel 68).
Parterna i avtalen ska förbjuda sådana avgifter och pålagor som till sina verkningar
motsvarar export- och importtullar. Kapitlen
innehåller också bestämmelser om förutsättningarna för påförande av avgifter och om
avgifternas offentlighet och förfaranden i anslutning till dem (UA artikel 78, MD artikel
195, GE artikel 69).
Med associeringsländerna avtalas också om
förfaranden som ska tillämpas vid tullvärdeberäkning och om samarbete i fråga om be-
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räkning av tullvärde (UA artikel 79, MD artikel 196, GE artikel 70).
I artiklarna om tullsamarbete ingår bestämmelser om tullsamarbete med associeringsländerna för att säkerställa att målen i
kapitlen om tullar och förenklade handelsprocedurer uppfylls. Parterna enas t.ex. om
att utbyta information om tullagstiftning och
tullförfaranden och om att samarbeta om automatisering av tullförfaranden och andra
handelsförfaranden (UA artikel 80, MD artikel 197, GE artikel 71). Till formerna för
samarbetet för att uppnå målen hör också
tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad.
Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel (kapitel 6)
Allmänna bestämmelser. (Avsnitt 1). Med
associeringsländerna avtalas att parterna,
som bekräftar sina respektive rättigheter och
skyldigheter enligt WTO-avtalet, fastställer
behövliga arrangemang för gradvis liberalisering av etablering och handel med tjänster. I
avsnittet konstateras att offentlig upphandling behandlas i sina egna kapitel i avtalen,
varför bestämmelserna i detta kapitel inte innebär några skyldigheter i fråga om offentlig
upphandling. Bestämmelserna i kapitlet tilllämpas inte heller på subventioner. Parterna i
avtalen ska behålla rätten att reglera och att
införa nya föreskrifter för att uppnå legitima
politiska mål, förutsatt att de överensstämmer
med bestämmelserna i kapitlet. Avtalen ska
inte hindra parterna från att tillämpa åtgärder
för att reglera fysiska personers inresa till
dess territorium, inbegripet åtgärder för att
skydda fysiska personers integritet och för att
se till att deras förflyttning över gränserna
sker under ordnade former, förutsatt att åtgärderna inte upphäver eller minskar de förmåner som tillkommer en part enligt avtalen
(UA artikel 85, MD artikel 202, artikel GE
artikel 76).
I artiklarna med definitioner ingår detaljerade definitioner av termer som är viktiga för
kapitlet, såsom t.ex. åtgärd, fysisk person
från en part, etablering och näringsverksamhet (UA artikel 86, MD artikel 203, GE artikel 77).
Etablering. (Avsnitt 2). Avsnittet om etablering ska tillämpas på åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part och som påverkar
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etablering med undantag för utvinning, framställning och bearbetning av kärnmaterial,
tillverkning av eller handel med vapen och
ammunition, audiovisuella tjänster, nationellt
sjöfartscabotage eller nationella och internationella luftfartstjänster (UA artikel 87, MD
artikel 204, GE artikel 77).
I fråga om nationell behandling och behandling som mest gynnad nation ska associeringsländerna och EU-parten vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor från och med avtalets ikraftträdande medge juridiska personer från den ena
parten en behandling vid etableringen och
därefter som inte är mindre förmånlig än den
som den andra parten medger sina egna eller
tredjeländers juridiska personer, om inte något annat följer av de förbehåll som anges
avtalsvis. Om inte något annat följer av
bilagorna till avtalen, ska parterna inte införa
några nya regler eller åtgärder som medför
diskriminering (UA artikel 88, MD artikel
205, GE artikel 78). I syfte att gradvis liberalisera etableringsvillkoren avtalas med associeringsländerna om en regelbunden översyn
av etableringsregelverket (UA artikel 89, MD
artikel 206, GE artikel 78). Avtalen mellan
associeringsländerna och EU-parten får inte
innebära en begränsning av rätten för parternas investerare att åtnjuta en förmånligare
behandling som föreskrivs i något befintligt
eller framtida internationellt avtal rörande
investeringar som en av Europeiska unionens
medlemsstater eller Ukraina är part i (UA artikel 90, MD artikel 206, GE artikel 78).
Parternas juridiska personers filialer och
representationskontor, vilka inte har inrättats
på parternas territorium, åtnjuter inte automatiskt nationell behandling och behandling
som mest gynnad person, utan andra regler
kan tillämpas på dem om de grundar sig på
rättsliga eller tekniska skillnader. I fråga om
finansiella tjänster får särskilda bestämmelser
tillämpas av skäl som hänför sig till säkerställande av verksamhetens stabilitet och tillförlitlighet (UA artikel 91, MD artikel 207,
GE artikel 79).
Gränsöverskridande tillhandahållande
av tjänster. (Avsnitt 3). Avsnittets tillämpningsområde omfattar alla åtgärder som parterna vidtar vid gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster inom alla tjänstesektorer, med undantag för audiovisuella tjänster,

22

RP 355/2014 rd

nationellt sjöfartscabotage samt nationella
och internationella luftfartstjänster (UA artikel 92, MD artikel 209, GE artikel 83).
I avsnittet ingår bestämmelser om marknadstillträde, nationell behandling och en förteckning över åtaganden och översyn vid
gränsöverskridande tillhandahållande av
tjänster. I fråga om marknadstillträde genom
gränsöverskridande tillhandahållande av
tjänster ska parterna medge tjänster och
tjänsteleverantörer från den andra parten en
behandling som inte är mindre förmånlig än
den som fastställs i de särskilda åtagandena i
bilagorna till avtalen. I fråga om nationell
behandling bestäms att inom de sektorer för
vilka åtaganden om marknadstillträde anges i
bilagorna till avtalen och med iakttagande av
de villkor och förbehåll som fastställs där,
ska varje part i anslutning till gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster medge
tjänster och tjänsteleverantörer från den
andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som parten medger sina
egna tjänster och tjänsteleverantörer av
samma slag. De sektorer som respektive part
liberaliserar enligt detta kapitel samt de begränsningar av marknadstillträde och nationell behandling som är gällande genom förbehåll anges i sinsemellan likadana bilagor
till avtalen (UA XVI-B och XVI-E, MD
XXVII-F och XXVII-B, GE XIV-B och
XIV-F).De handels- eller associeringskommittéer som fastställs i avtalen ska regelbundet se över det gradvis framskridande genomförandet av liberaliseringen av handeln
(UA artikel 93-96, MD artikel 210-214, GE
artikel 84-87).
Tillfällig närvaro av fysiska personer för
affärsändamål. (Avsnitt 4). Tillämpningsområdet omfattar åtgärder som parterna vidtar
avseende inresa till och tillfällig vistelse på
deras territorium för de kategorier av fysiska
personer som tillhandahåller tjänster som definieras i kapitlet (UA artikel 97, GE artikel
88, MD artikel 214). Avtalsparternas juridiska personer med dotterbolag, filialer och representationskontor har rätt att på den andra
partens territorium anställa personal som i
avtalen definieras som nyckelpersonal samt
praktikanter med akademisk examen, i enlighet med den gällande lagstiftningen i etableringslandet (UA artikel 98-99, MD artikel
215, GE artikel 89). I fråga om Ukraina gäll-

er detta alla tjänstesektorer, i fråga om Moldavien och Georgien endast de områden som
omfattas av åtaganden om etablering.
Utöver detta ingår det bestämmelser om
parternas åtaganden i anslutning till inresa
och tillfällig vistelse för företagssäljare,
tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare (UA artikel 100-102, MD artikel 216218, GE artikel 90-92).
Regelverk. (Avsnitt 5). De regler som anges i underavsnittet om nationella regleringar
tillämpas på de åtgärder avseende licensiering som gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, etablering eller tillfällig vistelse på parternas territorium av de fysiska personer som fastställs ovan (UA artikel 103, GE artikel 93, MD artikel 219).
I avtalen bestäms att licensieringen ska
grundas på kriterier i vilka omfattningen av
myndigheternas prövningsrätt definieras så
att de hindras från att göra en godtycklig bedömning (UA artikel 104, MD artikel 220,
GE artikel 94). I underavsnittet bestäms också om regler för licensieringsförfarandena.
Förfarandena ska bl.a. vara tydliga, objektiva, enkla och framskrida utan oskäligt
dröjsmål (UA artikel 105, MD artikel 221,
GE artikel 95).
Bestämmelserna med allmän tillämpning
hänför sig till ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer, iakttagande av öppenhet
och utlämnande av konfidentiella uppgifter
(UA artikel 106-107, MD artikel 222-223,
GE artikel 96-97).
I underavsnittet om datatjänster enas parterna om ett samförstånd om definitionerna
av datatjänster (UA artikel 108, MD artikel
224, GE artikel 98). I avtalen anges principerna för regelverket avseende alla post- och
budtjänster som liberaliseras i enlighet med
avtalen (UA artikel 109, MD artikel 225, GE
artikel 99). I avtalen fastställs bl.a. att parterna ska ha rätt att definiera vilken skyldighet
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster
som den önskar upprätthålla (UA artikel 111,
MD artikel 227, GE artikel 100).
I avtalen bestäms vidare om en gradvis tillnärmning av lagstiftningen i parterna (UA artikel 113-114, MD artikel 227-230, GE artikel 102-103).
I avsnittet anges också detaljerade principer
för regelverket avseende alla elektroniska
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kommunikationstjänster, utom radio- och tvsändningar, som liberaliseras genom avtalen
(UA artikel 115, MD artikel 231, GE artikel
104). Parterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna för elektroniska kommunikationstjänster är fristående, oberoende och att
de har funktionsförmåga (UA artikel 116,
MD artikel 232, GE artikel 105). I avtalen
ingår också bestämmelser bl.a. om förfaranden i anslutning till utfärdande av licenser
samt bestämmelser om tillträde och samtrafik. Parterna säkerställer att alla förfaranden
för tilldelning och utnyttjande av knappa resurser, inbegripet frekvenser, nummer och
ledningsrätter, i god tid genomförs på ett objektivt, proportionellt, öppet och ickediskriminerande sätt. Närmare bestämmelser
ingår också om knappa resurser (UA artikel
119, MD artikel 235, GE artikel 108).
I fråga om elektroniska kommunikationstjänster har varje part enligt avsnittet rätt att
bestämma vilket slags skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster de önskar bibehålla (UA artikel 120, MD artikel
236, GE artikel 109). Åtgärder som begränsar gränsöverskridande tillhandahållande av
elektroniska kommunikationstjänster ska inte
antas eller bibehållas (UA artikel 121, MD
artikel 237, GE artikel 110). Varje part ska
säkerställa konfidentiell behandling av uppgifter inom elektronisk handel (UA artikel
122, MD artikel 238, GE artikel 111). Vid
tvister mellan tjänsteleverantörer ska parterna
säkerställa att den berörda tillsynsmyndigheten avgör ärendet på kortast möjliga tid (UA
artikel 123, MD artikel 239, GE artikel 112).
I avtalen med Ukraina, Georgien och Moldavien enas man också om att gradvis anpassa
lagstiftningen i länderna till Europeiska unionens lagstiftning (UA artikel 124, MD artikel 240, GE artikel 113).
I kapitlet enas man också om principerna
för regelverket avseende alla finansiella
tjänster som liberaliserats i avtalen varmed
med finansiella tjänster avses varje tjänst av
finansiell natur, såsom t.ex. försäkringar och
banktjänster (UA artikel 125, MD artikel
241, GE artikel 114). I avtalen ingår bl.a. bestämmelser om undantag för att säkra integriteten och stabiliteten (försiktighetsklausul),
förfaranden i anslutning till en effektiv och
öppen reglering, nya finansiella tjänster, datatjänster i anslutning till finansiella tjänster

23

samt bestämmelser om särskilda undantag
inom området som bl.a. gäller funktionen av
pensionssystemet och det allmänna socialskyddssystemet (UA artikel 126-127, MD artikel 242-243, GE artikel 115-116).
I avtalen ingår också bestämmelser om
gradvis närmande av lagstiftningen i Georgien, Ukraina och Moldavien till unionslagstiftningen i dessa frågor (UA artikel 130133, MD artikel 246-248, GE artikel 119122).
I avtalen fastställs principerna för liberaliseringen av transporttjänster (UA artikel 134,
MD artikel 249, GE artikel 123). Till den del
som bestämmelserna i kapitlet gäller transporttjänster, ingår i bestämmelserna också
reglering som delvis hör till medlemsstaternas behörighet. Bestämmelser om dem ingår
bl.a. i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), sjölagen (674/1994), lagen
om privata allmänna hamnar (1156/1994),
järnvägslagen (304/2011), kollektivtrafiklagen (869/2009), lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) och lagen om
taxitrafik (217/2007). Bestämmelserna kräver
dock inte att den nationella lagstiftningen
ändras. Avtalen tillämpas på internationell
sjötransport mellan hamnar i associeringsländerna och medlemsstaterna i Europeiska
unionen. Parterna ska medge fartyg som för
den andra partens flagg en behandling som
inte är mindre förmånlig än den som medges
de egna fartygen, eller fartyg från tredjeländer, beroende på vilken behandling som är
förmånligast. I avtalen bestäms också att parterna ska tillåta etablering av leverantörer av
internationella sjötransporttjänster på sådana
villkor som är lika förmånliga som de villkor
som parten medger sina egna tjänsteleverantörer eller tjänsteleverantörer från ett tredjeland. Parterna ska ge sådana leverantörer av
internationella sjötransporttjänster tillträde
till viktiga hamnars infrastruktur och tjänster
på ett skäligt och icke-diskriminerande sätt.
Parterna i avtalen ska på affärsmässig och
icke-diskriminerande grund effektivt tillämpa
principen om oinskränkt tillträde till den internationella sjöfartsmarknaden och sjöfartshandeln. Vidare ingår närmare definitioner
och bestämmelser om frågan avtalsvis (UA
artikel 135, MD artikel 251, GE artikel 124).
Med Ukraina avtalas separat om transporter
på väg, järnväg och inre vattenvägar. För att

24

RP 355/2014 rd

sörja för en samordnad utveckling och en
gradvis liberalisering på dessa områden ska
parterna reglera villkoren för ömsesidigt
marknadstillträde genom eventuella framtida
särskilda avtal. Befintliga bilaterala avtal
förblir i kraft tills sådana avtal sätts i kraft
(UA artikel 136).
I associeringsavtalen avtalas också om luftfart. I avtalen bestäms att det avtalas eller bör
avtalas om gradvis liberalisering av lufttransporterna mellan parterna i enlighet med
avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU
och dess medlemsländer, å ena sidan, och associeringsländerna, å andra sidan. Med Ukraina har inget avtal ännu ingåtts (UA artikel
137, MD artikel 252, GE artikel 125).
I avtalen ingår också bestämmelser om
gradvis anpassning av lagstiftningen om
transporter till Europeiska unionens lagstiftning (UA artikel 138, MD artikel 253, GE artikel 126).
Elektronisk handel. (Avsnitt 6). I kapitlens avsnitt om elektronisk handel erkänns
vikten av elektronisk handel vid ökande av
möjligheterna till handel. Utvecklingen av
den elektroniska handeln måste helt uppfylla
högsta internationella dataskyddskrav, så att
användarna får förtroende för den elektroniska handeln. Elektroniska överföringar ska betraktas som gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster som ska vara tullfria (UA
artikel 139, MD artikel 254, GE artikel 127).
I avtalen åtar sig parterna att samarbeta i
frågor som hänför sig till elektronisk handel
och reglering av den. Samarbetet omfattar
dialog och utbyte av information i olika särfrågor (UA artikel 140, MD artikel 255, GE
artikel 128). Inom ramen för detta kapitel avtalas med Moldavien och Georgien också om
regler för tjänstelevererande mellanhänders
ansvar (MD artikel 256-260, GE artikel 129133).
Undantag. (Avsnitt 7). I avtalen fastställs
också undantag. Med iakttagande av kravet
att sådana åtgärder inte tillämpas för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan länder eller som förtäckta handelshinder,
får parterna ta i bruk åtgärder för att skydda
den allmänna säkerheten, hälsan eller allmänna moralen, enskildas privatliv, nationella skatter av konstnärligt eller historiskt värde eller för att bevara uttömliga naturtillgångar eller av andra orsaker som fastställs

avtalsvis mer detaljerat (UA artikel 141, GE
artikel 134, MD artikel 261).
Dessutom fastställs undantag som tillämpas
i anslutning till åtgärder som gäller säkerheten och beskattning. Inget i avtalen ska tolkas
som en skyldighet för en part att lämna upplysningar, som om de röjs ställer väsentliga
säkerhetsintressen på spel, eller som ett hinder för en part att vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga
säkerhetsintressen, t.ex. åtgärder som rör tillverkning av eller handel med krigsmateriel,
kärnämnen, eller åtgärder som vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen. Inget i avtalen
ska tolkas som ett hinder för en part att vidta
åtgärder för att fullgöra de förpliktelser som
parten åtagit sig i syfte att bevara internationell fred och säkerhet (UA artikel 143, GE
artikel 135, MD artikel 262).
Löpande betalningar och kapitalrörelser
(kapitel 7)
I fråga om löpande betalningar åtar sig parterna i enlighet med artikel VIII i stadgan för
Internationella valutafonden (FördrS 2/1948)
och i fritt konvertibel valuta att tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens bytesbalans mellan parterna (UA artikel 144, MD artikel 264, GE artikel 137).
Parterna ska från och med dagen för avtalens ikraftträdande säkerställa fri rörlighet för
kapital i samband med krediter i vilka en person som är bosatt på en parts territorium deltar och i samband med portföljinvesteringar
som görs av investerare i den andra parten
samt finansiella lån och krediter från dessa
(UA artikel 145, MD artikel 265, GE artikel
138).
Ukraina förbinder sig att slutföra liberaliseringen av transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans,
motsvarande liberaliseringen i EU-parten,
innan inremarknadsbehandling beviljas på
området finansiella tjänster. EU och Ukraina
förbinder sig att inte införa några nya restriktioner och att inte göra befintliga regler mer
restriktiva (UA artikel 145).
Parterna enas om att skyddsåtgärder får
vidtas för en period av högst sex månader om
betalningar eller kapitalrörelser under exceptionella omständigheter orsakar eller hotar att

RP 355/2014 rd
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MD artikel 266, GE artikel 139).
Parterna i avtalen enas om att samråda för
att underlätta kapitalrörelser under de fyra
första åren efter dagen för avtalens ikraftträdande. Parterna i avtalen ska vidta åtgärder
för att skapa de nödvändiga förutsättningarna
för en gradvis utvidgad tillämpning av EUpartens regler (UA artikel 147, MD artikel
267, GE artikel 140).
Offentlig upphandling (kapitel 8)
Målsättningen med de kapitel som gäller
offentlig upphandling är att parterna erkänner
att öppna, icke-diskriminerande och konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden som
medger insyn bidrar till en hållbar ekonomisk
utveckling, och de fastställer som mål ett faktiskt, ömsesidigt och gradvist öppnande av
sina respektive upphandlingsmarknader. Ömsesidigt tillträde genomförs på grundvalen av
principen om nationell behandling. Dessutom
bestäms i kapitlen om att associeringsländernas lagstiftning gradvis närmas till lagstiftningen i Europeiska unionen. Målsättningen
är att skapa ett effektivt system för offentlig
upphandling som grundar sig på Europeiska
unionens
direktiv
2004/18/EG
och
2004/17/EG.
Avtalens tillämpningsområde omfattar
kontrakt för byggentreprenader, varor eller
tjänster inom både den offentliga och den
allmännyttiga sektorn samt byggentreprenadoch tjänstekoncessioner. Det ingår också bestämmelser om tröskelvärden som påverkar
tillämpningsområdet och om beräkningsgrunder och förfaranden för dem.
I fråga om den institutionella bakgrunden
avtalas att EU och associeringsländerna ska
inrätta en institutionell ram och mekanismer
för att systemet för offentlig upphandling ska
fungera väl. Det avtalas också om förfaranden för uppnående av målet (UA artikel 150,
MD artikel 270, GE artikel 143).
I kapitlen enas parterna också om grundläggande principer för tilldelning av kontrakt,
vilka grundar sig på Europeiska unionens befintliga regelverk. Det avtalas med associeringsländerna om förfaranden genom vilka
det säkerställs att alla planerade upphandlingar offentliggörs i ett lämpligt medium i
en omfattning som är tillräcklig för att öppna
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marknaden för konkurrens och för att säkerställa att alla intresserade ekonomiska aktörer
har möjlighet att få information om upphandlingsannonser och anmäla sitt intresse för att
tilldelas upphandlingen. Upphandlingsavtalen ska upprättas på ett opartiskt sätt för att
förebygga korruption. I avtalen ingår också
närmare bestämmelser om förfarandena för
tilldelning av upphandlingskontrakt, enligt
vilka alla kontrakt ska tilldelas genom öppna
och opartiska förfaranden på ett effektivt,
icke-diskriminerande och objektivt sätt. Alla
som har skadats eller riskerar att skadas av en
påstådd överträdelse har rätt till verkningsfullt och opartiskt rättsligt skydd mot alla beslut från den upphandlande enheten som har
samband med tilldelningen av ett kontrakt
(UA artikel 151, MD artikel 271, GE artikel
144).
Med associeringsländerna avtalas om förfarandena för gradvis tillnärmning av lagstiftningen. Associeringsländerna ska till de associeringskommittéer som avses i avtalen
överlämna en övergripande färdplan för genomförandet av detta kapitel. Efter ett positivt yttrande från handelskommittén ska
färdplanen betraktas som ett referensdokument för genomförandet av kapitlet om offentlig upphandling (UA artikel 152, MD artikel 272, GE artikel 145).
Associeringsländerna säkerställer att deras
befintliga och kommande lagstiftning gradvis
harmoniseras med EU-lagstiftningen om offentlig upphandling (UA artikel 153, MD artikel 273, GE artikel 146).
I artiklarna som gäller marknadstillträde
bekräftas parternas enighet om att det faktiska och ömsesidiga öppnandet av deras respektive marknader ska ske gradvis och samtidigt. Beslut om att gå vidare till nästa etapp
av öppning av marknaderna ska ske på
grundval av handelskommittéernas bedömning av kvaliteten på den lagstiftning som
antagits. Finland gör ett förbehåll till artikeln
i fråga om Åland (UA artikel 154, MD artikel 274, GE artikel 147).
Parterna i avtalen bekräftar att all relevant
lagstiftning och alla relevanta administrativa
avgöranden ska vara offentliga och att information om möjligheter till upphandlingskontrakt ska spridas effektivt. Parterna ska stärka
sitt samarbete genom utbyte av erfarenheter
och information om bästa praxis och regel-
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verk samt enas närmare om samarbetsförfarandena och samarbetsområdena i respektive
avtal (UA artikel 155-156, MD artikel 275276, GE artikel 148-149).
Immateriella rättigheter (kapitel 9)
Allmänna bestämmelser (avsnitt 1).
Målet med kapitlet är att underlätta produktionen och handeln i kreativa branscher och
av innovativa produkter mellan parterna och
att få till stånd ett fullgott och effektivt skydd
av immateriella rättigheter och genomförande av rättigheterna (UA artikel 157, MD artikel 277, GE artikel 150).
Parterna ska säkerställa ett fullgott genomförande av världshandelsorganisationen
WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter
av immaterialrätter (FördrS 4-5/1995), nedan
Tripsavtalet. I kapitlet preciseras och
kompletteras skyldigheterna enligt Tripsavtalet och andra internationella avtal om immateriella rättigheter. Artikel 61 i Tripsavtalet
gäller straffrättsliga påföljder och rättsmedel
i fråga om kränkningar av immateriella rättigheter. Således hör bestämmelserna som
gäller denna punkt i associeringsavtalen till
de straffrättsliga bestämmelser som hör till
den delade behörigheten. Strafflagen
(39/1889), varumärkeslagen (7/1964), patentlagen
(550/1967),
mönsterrättslagen
(221/1971), upphovsrättslagen (404/1961),
lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991) och firmalagen
(128/1979) uppfyller skyldigheterna enligt
Tripsavtalet, varför bestämmelsen inte ger
upphov till ändringar i den nationella lagstiftningen.
I avtalet med Ukraina fastställs att tillämpningsområdet omfattar upphovsrätter, patenträttigheter, rättigheter i anslutning till varumärken och handelsnamn, mönster, kretsmönster (topografier) i integrerade kretsar,
geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, växtsorter, källangivelser, skydd av
företagshemligheter samt skydd mot otillbörlig konkurrens enligt Pariskonventionen för
skydd av den industriella äganderätten (nedan kallad Pariskonventionen) (FördrS
36/1970). I avtalen med Moldavien och Georgien hör alla områden som behandlas i kapitlet till tillämpningsområdet (UA artikel

158, MD artikel 278, GE artikel 151). Med
Ukraina avtalas om utbyte av information
och förfaranden vid tekniköverföring (UA artikel 159).
När det gäller konsumtion av rättigheter
kan parterna enligt avtalen för Moldavien
och Georgien välja antingen inhemsk eller
regional konsumtion av immateriella rättigheter. Enligt avtalet med Ukraina kan parterna med beaktande av bestämmelserna i Tripsavtalet fritt bestämma vilket system de tilllämpar. (UA artikel 160, MD artikel 279, GE
artikel 152).
Standarder för immateriella rättigheter
(avsnitt 2).
Upphovsrätt och närstående rättigheter.
(Underavsnitt 1). Med avseende på det skydd
som tillhandahålls avtalas det att följande internationella avtal tillämpas: Romkonventionen (FördrS 56/1983), Bernkonventionen
(FördrS 78-79/1986), Världsorganisationen
för den intellektuella äganderätten Wipos
fördrag om upphovsrätt (FördrS 16-17/2010)
och Wipos fördrag om framföranden och fonogram (FördrS 18-19/2010) (UA artikel
161, MD artikel 280, GE artikel 153).
I avtalen bestäms om upphovsrättens varaktighet i enlighet med Bernkonventionen.
Dessutom fastställs varaktigheten för skydd
för filmverk och audiovisuella verk, närstående rättigheters varaktighet samt skydd för
inte tidigare utgivna verk. Vidare fastställs
skyddet för kritiska och vetenskapliga publikationer samt fotografier (UA artikel 166167). I avtalen med Moldavien och Georgien
enas parterna om skyddstiden för musikaliska kompositioner, rättigheterna hos utövande
konstnärer, framställare av fonogram och radio- och televisionsföretag på ett liknande
sätt som i avtalet med Ukraina (MD artikel
286, GE artikel 159).
Avtalet med Ukraina innehåller bestämmelser om upptagningar av ljud och bild och
om att utövande konstnärer har ensamrätt att
medge eller förbjuda radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten
av sina framföranden. Utövande konstnärer
och framställare av fonogram ska ha rätt till
en skälig ersättning när ett fonogram utsänds
eller återges. Upphovsmän har ensamrätt att
göra exemplar av sina verk tillgängliga för
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allmänheten, däribland rätt att sprida originalen av sina verk till allmänheten (UA artikel
169-170). Parterna får föreskriva undantag
och inskränkningar i ensamrätten, t.ex. om
det är fråga om privat framställning av exemplar eller bruk av korta avsnitt vid redogörelse för dagshändelser, radio- eller televisionsföretags efemära upptagning som görs
med företagets egen utrustning och för bruk
vid dess egna utsändningar eller bruk uteslutande i undervisnings- eller vetenskapligt
forskningssyfte och om rättighetsinnehavaren
inte föranleds oskälig olägenhet (UA artikel
172). I avtalet med Ukraina ingår också närmare bestämmelser om förfaranden i anslutning till rätten till mångfaldigande och om
rätten till överföring av verk till allmänheten.
Dessutom ingår i avtalen med alla tre associeringsländer bestämmelser om undantag och
inskränkningar avseende dessa rättigheter
(UA artikel 173-175, MD artikel 289, GE artikel 162). Enligt avtalet med Ukraina ska
upphovsmän tillförsäkras ensamrätt att medge återgivning för allmänheten via satellit
och kabel av upphovsrättsligt skyddade verk
(UA artikel 191-192).
I avtalen med Moldavien och Georgien bestäms om upphovsmäns rätt att besluta om
återgivning, mångfaldigande, överföring och
spridning av sina verk (MD artikel 281, GE
artikel 154). Parterna enas också om att utövande konstnärer har rätt att besluta om
upptagningar av sina framföranden och
mångfaldigande av upptagningar, tillgängliggörande av dem för allmänheten samt radiooch televisionsutsändning av sina framföranden, utom när framförandet i sig självt sker
vid en radio- eller televisionsutsändning eller
härrör från en upptagning (MD artikel 282,
GE artikel 155). Avtalen innehåller bestämmelser om att fonogramframställare har rätt
att besluta om mångfaldigande av sina fonogram, att göra kopior av dessa tillgängliga för
allmänheten och att förmedla fonogram till
allmänheten (MD artikel 283, GE artikel
156). Radio- och televisionsföretag har rätt
att medge eller förbjuda upptagning av sina
utsändningar, mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av upptagningar
av sina utsändningar, återutsändning och
återgivning för allmänheten på platser med
inträdesavgift (MD artikel 284, GE artikel
157). Avtalen innehåller också bestämmelser
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om rätten som syftar till att säkerställa en
enda skälig ersättning för berörda rättsinnehavare vid radio- och televisionsutsändning
av deras verk (MD artikel 285, GE artikel
158).
I avtalen bestäms om förfaranden som ger
rättsinnehavarana rättsligt skydd mot kringgående av tekniska åtgärder för skydd av
upphovsrätt och närstående rättigheter (UA
artikel 176, MD artikel 287, GE artikel 160).
Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt
skydd mot olovligt ändrande eller avlägsnande av information om rättighetsförvaltning
(UA artikel 177, MD artikel 288, GE artikel
161). Ytterligare bör parterna enligt avtalet
med Ukraina föreskriva om uthyrnings- och
utlåningsrättigheter för rättighetsinnehavare
och om upphovsmäns och utövande konstnärers oförytterliga rätt till skälig ersättning för
uthyrning av ett fonogram eller ett exemplar
av en film (UA artikel 178-179).
I avtalet med Ukraina ingår också bestämmelser om skydd och rättigheter för datorprogram enligt Bernkonventionen (FördrS
78-79/1986). I artiklarna ingår bestämmelser
om ensamrätter i fråga om datorprogram och
om inskränkningar i dem samt om förutsättningarna för analys och kopiering av koden
(dekompilering) (UA artikel 180-184). Vidare enas parterna om skydd av databaser och
närmare om skyddsföremålet och om upphovsmannaskap till databaser, om särskilda
ensamrätter i fråga om databaser samt om inskränkningar i anslutning till dessa (UA artikel 185-189).
Med alla tre associeringsländer bestäms
också om upphovsmannens rätt till ersättning
vid vidareförsäljning av konstverk (följerätt)
(UA artikel 190, MD artikel 290, GE artikel
163).
I avtalet med Ukraina konstateras behovet
av att fastställa ordningar mellan parternas
respektive upphovsrättsorganisationer i fråga
om kollektiv förvaltning av rättigheter som
syftar till att upphovsrätten tillgodoses. Enligt avtalen med Moldavien och Georgien
strävar parterna efter en dialog som främjar
förvaltningen av rättigheter (UA artikel 168,
GE artikel 164, MD artikel 291).
Varumärken. (Underavsnitt 2). I avtalen
med Moldavien och Georgien enas parterna
om de internationella överenskommelser som
ska iakttas (MD artikel 292, GE artikel 165).
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I avtalen med alla associeringsländer enas
parterna om att inrätta ett system för varumärkesregistrering och om de förfaranden
som ska användas i samband med dem, inklusive grunderna för negativa beslut om varumärken (UA artikel 193, MD artikel 293,
GE artikel 166). Alla parter ska samarbeta
för att förbättra skyddet av välkända varumärken i enlighet med internationella konventioner (UA artikel 194, MD artikel 294,
GE artikel 167).
I underavsnittet ingår också närmare bestämmelser om undantag till rättigheter som
är knutna till ett varumärke (UA artikel 196,
MD artikel 295, GE artikel 168). I avtalet
med Ukraina enas parterna i ännu större detalj om rättigheter som är knutna till varumärken och om undantag, inklusive bestämmelser om ensamrätt till varumärke och om
särskilda rättigheter i anslutning till varumärken (UA artikel 194-196). I avtalet med
Ukraina ingår också mer detaljerade bestämmelser om förfaranden i anslutning till
användning av varumärken och om grunderna för förlust av varumärken samt om
skyddstiden för varumärken på parternas territorium (UA artikel 197-200).
Geografiska beteckningar. (Underavsnitt
3). Bestämmelserna i underavsnittet tillämpas på erkännande och skydd av geografiska
beteckningar med associeringsländerna (UA
artikel 201, MD artikel 296, GE artikel 169).
Parterna erkänner att den andra partens lagar stämmer överens med bestämmelserna i
avtalet, och parterna erkänner också, efter att
ha genomfört de relevanta förfarandena, inbegripet invändningsförfarandet, skyddet av
de geografiska beteckningarna för de produkter som ingår i bilagorna till avtalen (UA artikel 202, MD artikel 297, GE artikel 170). I
avtalen med Moldavien och Georgien erkänns också att skyddet av beteckningar som
skyddas inom ramen för separata avtal om
skydd av geografiska beteckningar bevaras
genom associeringsavtalen (MD artikel 297,
GE artikel 170).
Med associeringsländerna avtalas om möjligheten att lägga till nya geografiska beteckningar och närmare om de förfaranden som
gäller för dem (UA artikel 203, MD artikel
298, GE artikel 171). Vidare bestäms om
skyddets omfattning, inbegripet skydd av beteckningarna från indirekt kommersiellt bruk

och annat missbruk eller imitering (UA artikel 204, MD artikel 299, GE artikel 172). I
fråga om rätt att använda geografiska beteckningar bestäms att kommersiell användning
av ett namn som skyddas enligt avtalet och
som stämmer överens med motsvarande produktspecifikation är öppen för alla och att
användning av ett skyddat namn inte kräver
registrering eller några ytterligare avgifter
(UA artikel 205, MD artikel 300, GE artikel
174). I avtalen med alla tre associeringsländer avtalar parterna om förhållandet mellan
geografiska beteckningar och varumärken,
inbegripet om förutsättningarna för nekande
av ansökan (UA artikel 206, MD artikel 303,
GE artikel 176).
Med associeringsländerna avtalas om tillsynen över genomförandet av skyddet genom
lämpliga åtgärder (UA artikel 207, MD artikel 301, GE artikel 175). Med Ukraina och
Moldavien avtalas också om provisoriska eller kompletterande åtgärder och om övergångstider i fråga om produkter som omfattas
av skyddet av beteckningar (UA artikel 208,
MD artikel 302).
Vidare enas parterna om allmänna regler,
samarbete och öppenhet i frågor som gäller
geografiska beteckningar samt om att inrätta
en underkommitté för geografiska beteckningar. Underkommittéerna har rätt att införa
ändringar i bilagornas förteckningar över
skyddade beteckningar. Parterna ska hålla
kontakt med varandra i alla frågor som hänför sig till tillämpningen och genomförandet
av ärenden som gäller beteckningar genom
den underkommitté som inrättas. Underkommittén ska rapportera till associeringskommittéerna i enlighet med vad som bestäms (UA artikel 209-211, MD artikel 304306, GE artikel 177-179).
Formgivning. (Underavsnitt 4). Med Georgien och Moldavien avtalas om att länderna ska efterleva Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering
av industriella formgivningar (FördrS
51/2011) (MD artikel 307, GE artikel 180).
Med Ukraina avtalas om definitioner av
formgivningar (UA artikel 212).
Med Georgien och Moldavien avtalas om
skydd för sådana formgivningar som är nya
eller nyskapande. Skyddet ska tillhandahållas
genom registrering, vilken ska ge ensamrätt
till innehavare av en formgivning (MD arti-
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kel 308, GE artikel 181). Med Ukraina bestäms om förutsättningarna för tillhandahållande av skydd för formgivningar att de ska
vara självständigt skapade, nya och särpräglade (UA artikel 212-213). Med alla associeringsländer bestäms också om skyddstiden
(UA artikel 214, MD artikel 308, GE artikel
181). I avtalet med Moldavien ingår särskilda
bestämmelser om skydd av oregistrerade
formgivningar och om skyddstiden för dem
(MD artikel 309).
Med Ukraina avtalas också om grunderna
för ogiltigförklaring eller vägran av registrering (UA artikel 215). Innehavaren av en
skyddad formgivning ska ha ensamrätt att
använda sin formgivning med vissa undantag
UA artikel 216). I avtalet med Ukraina enas
parterna om att t.ex. handlingar som utförs
privat och i icke-kommersiellt syfte och
handlingar som utförs i undervisnings- eller
experimentsyfte omfattas av undantagen.
Med Georgien och Moldavien konstateras att
parterna får fastställa undantag, förutsatt bl.a.
att sådana undantag inte oskäligt inkräktar på
de legitima intressen som innehavaren av den
skyddade formgivningen har (UA artikel
217, MD artikel 310, GE artikel 182). Med
alla tre associeringsländer bestäms också att
formgivningar ska vara berättigade till skydd
enligt en parts upphovsrättslagstiftning (UA
artikel 218, MD artikel 311, GE artikel 183).
Patent. (Underavsnitt 5). Med Moldavien
och Georgien avtalas om att länderna ska följa bestämmelserna i Wipo-konventionen om
patentsamarbete (FördrS 58/1980) (MD artikel 312, GE artikel 184).
Med alla associeringsländer avtalas om att
parterna erkänner betydelsen av Dohaförklaringen från WTO:s ministerkonferens om
Tripsavtalet och folkhälsa och betydelsen av
iakttagande av förklaringen vid genomförandet av detta kapitel. Parterna åtar sig också
att genomföra beslutet från WTO:s allmänna
råd från år 2003 om punkt 6 i Dohaförklaringen (UA artikel 219, MD artikel 313, GE
artikel 185).
I avtalen medges åtgärder för tilläggsskydd
i fråga om läkemedel och växtskyddsmedel
(UA artikel 220, MD artikel 314, GE artikel
186). Med Ukraina avtalas separat att parterna ska skydda biotekniska uppfinningar i sin
nationella patenträtt och vid behov anpassa
sin lagstiftning i enlighet med bestämmelser-
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na i avtalet. I artikeln ingår också relevanta
närmare definitioner samt förutsättningarna
och begränsningarna för patentbarhet samt
anknytande förfaranden och undantag (UA
artikel 221).
I avtalen bestäms om skydd av uppgifter
som lämnas i syfte att erhålla godkännande
för att släppa ut ett läkemedel på marknaden.
Med associeringsländerna avtalas att de anpassar sin lagstiftning rörande uppgiftsskydd
för läkemedel till EU:s lagstiftning till en
tidpunkt som beslutas separat (UA artikel
222, MD artikel 315, GE artikel 187). I avtalen bestäms vidare att parterna ska fastställa
krav på säkerhet och effektivitet före godkännande av utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Parterna ska fastställa
testningskriterier för växtskyddsmedel och
andra testningsförfaranden i anslutning till
deras godkännande.I avtalen ingår också bestämmelser om uppgiftsskydd för växtskyddsmedel (UA artikel 223, MD artikel
316, GE artikel 188).
Med associeringsländerna avtalas också att
parterna ska samarbeta för att främja och
stärka skyddet av växtförädlarrätten i enlighet med den internationella konventionen för
skydd av växtförädlingsprodukter (FördrS
17/1993). (UA artikel 228, MD artikel 317,
GE artikel 189).
I avtalet med Ukraina ingår separata bestämmelser (i underavsnitt 7) att parterna
med förbehåll för sin inhemska lagstiftning,
ska respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk
mångfald. Parterna fortsätter sitt arbete för
att förbättra skyddet för genetiska resurser,
traditionell kunskap och folklore och enas
om utbyte av information mellan parterna om
betydande multilaterala diskussioner (UA artikel 229).
Kretsmönster i halvledarprodukter, endast Ukraina. (Underavsnitt 6). Med Ukraina avtalas separat om frågor som gäller
skydd av kretsmönster i halvledarprodukter,
inbegripet definitioner av halvledarprodukter
och deras kretsmönster samt om vad som anses utgöra kommersiell användning av dem
och om förutsättningarna för skydd (UA artikel 224-225).I avsnittet bestäms också om de
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rättigheter som ingår i ensamrätt med stöd av
skydd av kretsmönster samt om skyddstiden
(UA artikel 226-227).
Säkerställande av skydd för immateriella
rättigheter (avsnitt 3).
I de tre associeringsavtalen konstaterar parterna att de bekräftar sina allmänna åtaganden enligt Tripsavtalet och ska föreskriva
kompletterande åtgärder för att säkerställa
genomförandet av rättigheterna. Vidare enas
parterna om att förfarandena och reglerna ska
vara rättvisa, proportionella och opartiska
(UA artikel 230, MD artikel 318, GE artikel
190). Parterna enas också om de grunder på
vilka rätten att begära tillämpning av rättsmedel och åtgärder kan beviljas (UA artikel
231, MD artikel 319, GE artikel 191).
Civilrättslig verkställighet. (Underavsnitt
1). I avtalen erkänner parterna som utgångspunkt för en presumtion om innehav av upphovsrätt, om inte motsatsen bevisas, att verkets upphovsman ska anses vara rättsinnehavaren, om dennes namn på vederbörligt sätt
har uppgetts på verket (UA artikel 232, MD
artikel 329, GE artikel 199).
I avtalet med Ukraina avtalas separat om
bevisning, såsom att parternas rättsliga myndigheter ska ha befogenhet att besluta när en
part har lagt fram tillräcklig bevisning till
stöd för sina yrkanden. När det gäller intrång
i de immateriella rättigheterna som begås i
kommersiell skala, ska parterna göra det
möjligt att besluta att sådana handlingar som
motparten förfogar över ska läggas fram,
förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas (UA artikel
233).
Parterna ska säkerställa att myndigheterna
har möjlighet att vidta effektiva interimistiska åtgärder för att säkra relevant bevisning
om det påstådda intrånget redan innan talan
väcks (UA artikel 234, MD artikel 320, GE
artikel 192). Med Ukraina avtalas dessutom
att åtgärderna på vissa villkor kan upphävas
på begäran av svaranden, om inte käranden
inom skälig tid väcker talan om saken (UA
artikel 234).
Parterna ska se till att de behöriga rättsliga
myndigheterna på begäran av käranden får
besluta att information ska lämnas om ur-

sprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna. I artikeln
ingår närmare bestämmelser om skyldigheter
att lämna information och om förutsättningarna för detta (UA artikel 235, MD artikel
321, GE artikel 193).
Med associeringsländerna avtalas också om
förutsättningarna för sådana interimistiska
åtgärder och säkerhetsåtgärder som myndigheterna utfärdar i syfte att hindra ett förestående immaterialrättsintrång eller en fortsättning av ett intrång, t.ex. genom att meddela
förbud mot intrångsgöraren eller beslag av
varor. När det gäller intrång som begås i
kommersiell skala ska det dessutom säkerställas att parterna på vissa villkor t.ex. får
belägga egendom med kvarstad eller frysa
tillgångar för att trygga eventuella skadestånd (UA artikel 236, MD artikel 322, GE
artikel 194). I fråga om Ukraina enas parterna dessutom om rätt att få information och
rätt att bli hörd vid omprövning av ärendet
(UA artikel 236).
I avtalen bestäms om möjlighet till korrigeringsåtgärder, såsom att varor som gör intrång i en immateriell rättighet ska förstöras
eller avlägsnas från marknaden. De rättsliga
myndigheterna får också besluta att material
och verktyg som har använts för att skapa
dessa varor ska förstöras (UA artikel 237,
MD artikel 323, GE artikel 195). Vidare enas
parterna om att de rättsliga myndigheterna
får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget (UA
artikel 238, MD artikel 324, GE artikel 195).
Parterna får också föreskriva om sådana alternativa åtgärder där de behöriga rättsliga
myndigheterna, när detta är lämpligt, i stället
för de ovan angivna åtgärderna får besluta att
skadestånd ska betalas (UA artikel 239, MD
artikel 325, GE artikel 195).
Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna när de fastställer skadestånd beaktar
alla relevanta omständigheter, inbegripet den
skada som förorsakats. I de fall då intrångsgöraren har handlat i god tro får parterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får
förordna om återbetalning till den skadelidande parten av vinst eller om betalning av
ett skadestånd (UA artikel 240, MD artikel
326, GE artikel 196).
I associeringsavtalen enas parterna också
om att se till att rimliga och proportionerliga
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kostnader för rättegången betalas av den förlorande parten, utom när det är oskäligt (UA
artikel 241, MD artikel 327, GE artikel 197).
I avtalen enas parterna vidare om att de
rättsliga myndigheterna i rättsliga förfaranden rörande immaterialrättsintrång får förordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om domstolars avgöranden (UA
artikel 242, MD artikel 328, GE artikel 198).
I avtalet med Ukraina ingår dessutom en separat bestämmelser om att ifall civilrättsliga
sanktioner kan föreläggas till följd av administrativa förfaranden, ska dessa förfaranden
vara förenliga med de principer som fastställs
i bestämmelserna i underavsnittet (UA artikel
243).
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar, endast Ukraina. (Underavsnitt 2).
Med Ukraina avtalas separat om tjänstelevererande mellanhänders ansvar. Parterna erkänner att de är medvetna om att tredje man
kan komma att använda mellanhänders tjänster för intrång av immateriella rättigheter.
Parterna enas också om att varje part ska föreskriva de åtgärder som framgår av detta
underavsnitt för tjänstelevererande mellanhänder i syfte att säkerställa fri rörlighet för
informationstjänster och samtidigt säkerställa
skydd för immateriella rättigheter i en digital
miljö (UA artikel 244).
Vidare ingår det bestämmelser om tjänstelevererande mellanhänders ansvar och om
gränserna för ansvaret i fråga om vidarebefordran, cachning och värdtjänster. Det ingår
också bestämmelser om att tjänsteleverantören inte ska vara ansvarig för den överförda
informationen under förutsättning att tjänsteleverantören inte initierar överföringen, inte
väljer ut mottagaren eller inte ändrar den information som överförs. Vidare ingår det bestämmelser om ansvarsbegränsning i samband med cachning och värdtjänster. I fråga
om värdtjänster klarläggs att tjänsteleverantören inte ska vara ansvarig, om denne inte
hade faktisk kännedom om förekomsten av
olaglig verksamhet och denne så snart han eller hon fått sådan kännedom utan dröjsmål
handlat för att avlägsna informationen eller
göra den oåtkomlig. Vidare konstateras att
det som angetts ovan inte ska påverka möjligheten för en domstol eller administrativ
myndighet att i enlighet med parternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör
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med eller förhindrar överträdelserna (UA artikel 245-247).
I avtalet bestäms att parterna inte får ålägga
leverantörer av tjänster som omfattas av de
ovan nämnda artiklarna en allmän övervakningsskyldighet. Parterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera
de behöriga myndigheterna om påstådda
olagliga verksamheter eller på begäran av
myndigheterna lämna uppgifter om mottagarna av deras tjänster (UA artikel 248).
Andra bestämmelser. (Underavsnitt 2/3).
I avtalen ingår också ett underavsnitt med
andra bestämmelser (I avtalen med Georgien
och Moldavien underavsnitt 2, i avtalet med
Ukraina underavsnitt 3).
Mellan parterna avtalas närmare om gränsåtgärder för varor som gör intrång i immateriella rättigheter. I fråga om gränsåtgärder
ingår i alla tre avtal bestämmelser om förfaranden, praxis och arrangemang som tullmyndigheterna kan använda, när det misstänks att varor gör intrång i immateriella rättigheter. Det avtalas också allmänt om samarbete mellan parterna (UA artikel 250, MD
artikel 330, GE artikel 200). I avtalen med
Ukraina och Moldavien preciseras genom definitioner vad som i detta sammanhang avses
med varor som gör intrång i immateriella rättigheter (UA artikel 250, MD artikel 330). I
avtalen med Moldavien och Georgien enas
parterna om den underkommitté som ska ansvara för säkerställandet av artikelns genomförande (MD artikel 330, GE artikel 200).
Vidare enas parterna om att uppmuntra
branschorganisationer eller branschsammanslutningar att utarbeta uppförandekoder
för immateriella rättigheter och att lämna utvärderingar av tillämpningen av dem till
myndigheterna (UA artikel 251, MD artikel
331, GE artikel 201).
I underavsnittet ingår närmare bestämmelser om samarbete mellan parterna för att
stödja genomförandet av åtagandena och
skyldigheterna enligt kapitlet om immateriella rättigheter, inbegripet utbyte av information och erfarenheter, samarbete i anslutning
till myndigheternas tillsynsverksamhet för att
utbyta erfarenheter och koordinera funktionerna, utvecklande av verksamhetsbetingelserna bl.a. genom utbildning, spridning av information om immateriella rättigheter, ut-
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vecklande av institutionellt samarbete samt
aktivt ökande av medvetenheten hos allmänheten (UA artikel 252, MD artikel 332, GE
artikel 202).
Konkurrens (kapitel 10)
Antitrustfrågor och koncentrationer.
(UA/MD avsnitt 1). I avtalen med Ukraina
och Moldavien fastställs som konkurrensmyndigheter när det gäller Europeiska unionen Europeiska kommissionen, när det gäller
Ukraina Ukrainas antimonopolkommitté och
när det gäller Moldavien konkurrensrådet.
Vidare definieras vad som i kapitlet avses
med konkurrenslagstiftning (UA artikel 253,
MD artikel 333).
Parterna erkänner vikten av fri och icke
snedvriden konkurrens i sina handelsförbindelser. I avtalen definieras närmare vissa affärsmetoder som inte är förenliga med avtalen. I fråga om genomförandet enas parterna
om att de på sitt respektive territorium ska
bibehålla en konkurrenslagstiftning som effektivt tar itu med konkurrensbegränsande
avtal, samordnade förfaranden och konkurrensbegränsande ensidiga åtgärder från företag med dominerande marknadsinflytande
och som effektivt kontrollerar företagskoncentrationer. Parterna enas om att bibehålla
en myndighet som ansvarar för tillsyn. Parterna erkänner vikten av att tillämpa sin konkurrenslagstiftning på ett öppet och ickediskriminerande sätt. Med Ukraina avtalar
EU mer detaljerat om förfarandena i samband med öppenhet och offentlighet (UA artikel 254-255, MD artikel 334-335, GE artikel 203-204).
Med Moldavien och Georgien avtalas att
kapitlet inte hindrar en part från att utse eller
bibehålla statliga monopol eller statliga företag, eller från att ge företag särskilda eller
exklusiva rättigheter i enlighet med sin respektive lagstiftning. Parterna ska se till att
sådana företag omfattas av den konkurrenslagstiftning som avses i kapitlet i den mån
tillämpningen av denna lagstiftning inte
hindrar den allmännyttiga verksamheten (GE
artikel 205, MD artikel 336).
Med Ukraina enas parterna mer detaljerat
om närmande av lagstiftningen till EUregelverket, om tillsynsåtgärderna samt om
tidsplanen för detta (UA artikel 256). I fråga

om offentliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter avtalas att
ingendera parten ska bibehålla åtgärder som
strider mot principerna i avtalet eller mot bestämmelserna som gäller statliga monopol.
Varje part ska anpassa statliga handelsmonopol inom fem år från avtalets ikraftträdande
(UA artikel 258). I samband med samarbete
och informationsutbyte erkänner parterna i
avtalen med Moldavien och Ukraina vikten
av koordination och samarbete mellan konkurrensmyndigheterna för att uppfylla målen
i avtalen (UA artikel 259, MD artikel 337). I
avtalet med Ukraina avtalas också om samråd. Varje part ska, på den andra partens begäran, inleda samråd för att lösa särskilda
frågor eller tolkningsfrågor i anslutning till
avsnittet (UA artikel 260).
Bestämmelserna i avtalens kapitel om tvistlösning tillämpas inte med vissa undantag på
detta avsnitt (UA artikel 261, MD artikel
338, GA artikel 207).
Statligt stöd. (UA/MD avsnitt 2). I avtalen
med Ukraina och Moldavien ingår bestämmelser om allmänna principer för statliga
stöd. Stöd som ges företag av statliga medel
och som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen och som påverkar handeln
mellan parterna ska vara oförenligt med avtalen. Dock kan vissa stöd godkännas. I avtalet
med Ukraina godkänns bl.a. stöd av social
karaktär som ges till enskilda konsumenter,
stöd för att avhjälpa skador som orsakats av
naturkatastrofer, stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är låg och stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet (UA artikel 262).
Dessa principer motsvarar vad som ingår i
artikel 107 i FEUF om statliga stöd. I fråga
om Moldavien ingår en separat bestämmelse
om att statligt stöd som gäller fiske, produkter som omfattas av bilaga 1 till jordbruksavtalet eller annat stöd som omfattas av jordbruksavtalet avgränsas från tillämpningsområdet för kapitlet (MD artikel 339).
I avtalen åtar sig parterna att sörja för öppenhet vad gäller statligt stöd (UA artikel
263, GE artikel 206, MD artikel 342). I fråga
om Ukraina specificeras att parterna uppger
de viktigaste uppgifterna om sina statliga
stöd, såsom den totala mängden, typen, målsättningen och den beviljande instansen. Parterna åtar sig också att på begäran lämna
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närmare upplysningar om alla ordningar för
statligt stöd och om enskilda fall av statligt
stöd. Vidare bestäms bl.a. om öppenhet i de
finansiella förbindelserna mellan offentliga
myndigheter och företag.
I avtalet med Ukraina avtalas om tolkning
av och tillämpningsområde för bestämmelserna om statliga stöd (UA artikel 264 och
266). Med Ukraina och Georgien avtalas om
förhållandet mellan bestämmelserna i kapitlet
och i WTO-reglerna, såsom i avtalet om stöd
och tvistlösningsavtalet (UA artikel 265, GE
artikel 208). Med Moldavien avtalas separat
om att statliga stöd ska bedömas på grundval
av de kriterier som uppkommer vid tillämpningen av de konkurrensregler som gäller i
EU (MD artikel 340).
I avtalen med Georgien och Moldavien ska
parterna vid informationsutbyte enligt kapitlet beakta de begränsningar som följer av
tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter i deras respektive jurisdiktioner. I
avtalet med Moldavien ingår dessutom en
klausul om översyn, med stöd av vilken
framstegen avseende genomförandet av alla
frågor som avses i kapitlet ses över (GE artikel 208, MD artikel 343 och 344).
I avtalet med Ukraina bestäms om upprättande av ett nationellt tillsynssystem för statliga stöd. Ukraina ska anta nationell lagstiftning om statliga stöd och inrätta en operativt
oberoende myndighet för tillämpningen av
avsnittet. Ukraina ska upprätta en förteckning
över stödordningar som införts före myndigheten inrättades och anpassa dem till bestämmelserna i avtalet (UA artikel 267).
Handelsrelaterad energi (kapitel 11)
Parterna enas om de definitioner som används i kapitlet och termer såsom energiprodukter, infrastruktur för energitransport, transitering och otillåtet utnyttjande fastställs
närmare avtalsvis (UA artikel 268, MD artikel 345, GE artikel 210).
Med Moldavien och Ukraina avtalas om
nationell reglering av priset på energi. Priset
för leverans av gas och el ska uteslutande avgöras av tillgång och efterfrågan, utom i vissa närmare fastställda undantagssituationer
(UA artikel 269, MD artikel 346). Med undantag för de situationer som anges i den föregående artikeln får ingen av parterna anta
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eller behålla dubbel prissättning vid export
av energiprodukter jämfört med priset för inhemsk konsumtion (UA artikel 270, MD artikel 347). Med Ukraina avtalas separat att
tullar och alla åtgärder med motsvarande
verkan ska vara förbjudna (UA artikel 271).
I avtalen med alla associeringsländer enas
parterna om principer i anslutning till överföring av energi. Parterna enas om att transitering grundar sig på artiklarna i Gatt 1994 och
på bestämmelserna i energistadgefördraget
(UA artikel 272, MD artikel 348, GE artikel
211). Med Moldavien och Ukraina avtalas
också om detaljer för transporten (UA artikel
273, MD artikel 349).
I associeringsavtalen avtalar parterna separat om förfarandena för oavbruten transit.
Såvida ett kontrakt som reglerar en transitering inte föreskriver detta ska ingendera parten få avbryta eller minska en transitering eller transport av energiprodukter, utom i fråga
om undantag som gäller allmänintresset. På
motsvarande sätt enas parterna också om åtgärder för att minimera risken för att en transitering eller en transport oavsiktligt eller avsiktligen avbryts och för att se till att avbrutna leveranser fortsätter. I tvistesituationer får
transporter inte avbrytas (UA artikel 276,
MD artikel 351-352, GE artikel 213-214).
Parterna enas om nödvändiga åtgärder för
att förbjuda och åtgärda otillåtet utnyttjande
av energiprodukter (UA artikel 275, MD artikel 350, GE artikel 212) och åtar sig att sörja för att tillsynsmyndigheten för el och gas
är oavhängig (UA artikel 277, MD artikel
353, GE artikel 215). Med Georgien avtalas
separat om organisation av marknaderna på
bästa möjliga sätt och om förutsättningarna
för det. Vidare enas parterna om förutsättningarna för användning av infrastrukturer
för energitransport samt anläggningar för
kondenserad naturgas (LNG-anläggningar)
och lagringsanläggningar och om ickediskriminering, samt om förutsättningarna
för undantag till dessa bestämmelser (GE artikel 216-217). Med Ukraina avtalas om
samarbete inom infrastrukturområdet och om
främjande av integrering av marknaderna
(UA artikel 274).
I associeringsavtalen enas parterna om avtalens förhållande till fördraget om energigemenskapen från 2005 och att bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen el-

RP 355/2014 rd

34

ler de bestämmelser i unionslagstiftningen
som är tillämpliga enligt fördraget ska tilllämpas i en konfliktsituation.Vid genomförandet av kapitlen ska företräde ges till åtgärder som är förenliga med fördraget om
energigemenskapen. I fråga om Georgien tilllämpas artikeln först när landet anslutit sig
till fördraget om energigemenskapen (UA artikel 278, MD artikel 354, GE artikel 218).
I avtalet med Ukraina enas parterna separat
om tillträde till och utövande av prospektering efter samt undersökning och utvinning
av kolväten. Vidare garanteras att varje part i
enlighet med internationell rätt har full suveränitet att utnyttja kolväteresurserna på sitt
territorium. Parterna enas dessutom om öppenhet och offentlighet av licenseringsvillkoren och licensieringsförfarandet för företag
(UA artikel 279-280).
Öppenhet (kapitel 12)
I alla associeringsavtal ingår liknande bestämmelser om öppenhet. I kapitlet definieras
åtgärd med allmän tillämpning som lagar,
förordningar, rättsliga avgöranden, förfaranden och administrativa avgöranden samt i
fråga om Ukraina och Moldavien dessutom
som andra allmänna eller abstrakta rättsakter,
tolkningar eller andra krav, men inte avgöranden som gäller en enskild person. Parterna
erkänner betydelsen av ett förutsägbart regelverk och effektiva förfaranden för handel
och investeringar (UA artikel 281-282, MD
artikel 355-356, GE artikel 219-220).
I kapitlet enas parterna om offentliggörande av åtgärder med allmän tillämpning samt
om sättet på vilket behövlig information görs
tillgänglig. Parterna säkerställer att åtgärderna lätt och snabbt är tillgängliga och att de
kungörs i god tid innan de träder i kraft. Parterna ska sträva efter att på förhand offentliggöra alla föreslagna åtgärder, inbegripet
deras motivering, ge berörda personer tillfälle och tillräckligt med tid att framföra synpunkter på sådana föreslagna åtgärder och
sträva efter att ta hänsyn till de synpunkter
som mottagits om dem. För svarande på förfrågningar ska det finnas kontaktpunkter där
parterna får information om gällande eller föreslagna åtgärder med allmän tillämpning.
Varje part ska på ett enhetligt, opartiskt och
skäligt sätt förvalta alla åtgärder med allmän

tillämpning, inbegripet säkerställande av att
förfarandena grundar sig på och stämmer
överens med lagstiftningen i enskilda fall
(UA artikel 283-285, MD artikel 357-359,
GE artikel 221-223).
Parterna enas om att säkerställa att det för
överprövning eller korrigering av administrativa åtgärder finns oberoende domstolar där
parterna i målet har en möjlighet att försvara
sin ståndpunkt och få ett motiverat avgörande
som iakttas (UA artikel 286, GE artikel 224,
MD artikel 360). Parterna ska också följa
principerna för god förvaltningssed och är
överens om att samarbeta för att främja god
kvalitet och effektivitet i lagstiftningen,
bland annat genom utbyte av information och
bästa praxis (UA artikel 287, GE artikel 225,
MD artikel 361). I avtalen med Moldavien
och Georgien enas parterna om att bestämmelserna i kapitlet ska tillämpas utan att det
påverkar särskilda regler om öppenhet som
fastställs i andra kapitel (GE artikel 226, MD
artikel 362). I avtalet med Ukraina enas parterna om icke-diskriminering vid tillämpningen av standarder för öppenhet (UA artikel 288).
Bestämmelserna hör huvudsakligen till
medlemsstaternas behörighet. I Finland ingår
förvaltningsrättslig lagstiftning i förvaltningslagen (434/2003), förvaltningsprocesslagen (586/1996), offentlighetslagen
(621/1999), lagen om elektronisk kommunikation
i
myndigheternas
verksamhet
(13/2003), självstyrelselagen för Åland
(1144/1991), kyrkolagen (1054/1993), kommunallagen (365/1995) och i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006).
Handel och hållbar utveckling (kapitel 13)
Parterna bekräftar sitt åtagande att främja
utvecklingen av den internationella handeln
på ett sätt som bidrar till målet om hållbar
utveckling. Parterna erinrar om Agenda 21
om miljö och utveckling, genomförandeplanen om hållbar utveckling från 2002 och de
internationellt överenskomna politiska agendorna inom sysselsättningsområdet och det
socialpolitiska området (UA artikel 289, MD
artikel 363, GE artikel 227).
Parterna erkänner varje parts rätt att fastställa och reglera sina egna inhemska nivåer
för miljö- och arbetarskydd liksom strategier
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och prioriteringar för hållbar utveckling i enlighet med relevanta internationellt erkända
principer och avtal (UA artikel 290, MD artikel 364, GE artikel 228).
Parterna erkänner att full och produktiv
sysselsättning och arbete under anständiga
villkor för alla är centrala element för handeln i ett globalt sammanhang och de bekräftar sina åtaganden att främja utvecklingen av
internationell handel för att erbjuda sysselsättning. Närmare åtgärder fastställs avtalsvis
och i dessa ingår bl.a. avskaffande av alla
former av tvångsarbete, faktisk föreningsfrihet och erkännande av rätten till kollektiva
förhandlingar samt avskaffande av diskriminering och barnarbetskraft. Parterna betonar
att arbetsnormer inte bör användas i handelsprotektionistiskt syfte (UA artikel 291, MD
artikel 265, GE artikel 229).
Parterna erkänner värdet av internationell
miljöförvaltning och internationella miljöavtal som svar på globala eller regionala miljöproblem. I avtalen åtar sig parterna att
genomföra de miljöavtal som de är parter i.
Om närmare åtaganden bestäms avtalsvis
(UA artikel 292, MD artikel 366, GE artikel
230).
Dessutom bestäms att handeln bör främja
hållbar utveckling i alla dess dimensioner.
Parterna ska sträva efter att underlätta handel
som stöder hållbar utveckling, t.ex. i fråga
om miljövaror och rättvisemärkta produkter
(UA artikel 293, MD artikel 367, GE artikel
231).
Parterna åtar sig att samarbeta för att främja hållbar förvaltning av skogsresurserna.
Med Georgien och Moldavien avtalas mer
detaljerat om åtgärder (UA artikel 284, GE
artikel 233, MD artikel 369). Med Georgien
och Moldavien avtalas om åtgärder som syftar till att bevara den biologiska mångfalden
och parterna erkänner vikten av biologisk
mångfald för hållbar utveckling (MD artikel
368, GE artikel 232). Parterna avtalar också
om åtgärder när det gäller handel med fiskeriprodukter för att främja hållbar och ansvarsfull förvaltning av fiskbestånd (GE artikel 234, UA artikel 295, MD artikel 370).
För upprätthållande av skyddsnivåer avtalas att parterna för att främja handel eller investeringar inte får sänka nivån för miljö- eller arbetarskyddet och inte heller försumma
genomförandet av denna lagstiftning (UA ar-
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tikel 296, MD artikel 371, GE artikel 235).
Parterna åtar sig att ta hänsyn till tillgänglig
vetenskaplig information vid åtgärder som
tillämpas avseende miljö och anställningsvillkor (UA artikel 297, GE artikel 236, MD
artikel 372). I avtalen med Georgien och
Moldavien enas parterna dessutom om öppenhet för åtgärder som omfattas av tillämpningsområdet för detta kapitel (MD artikel
373, GE artikel 237). Parterna åtar sig att se
över, övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avtalen på frågor som gäller
handel och hållbar utveckling (UA artikel
298, MD artikel 374, GE artikel 238).
Parterna åtar sig att samarbeta i frågor som
gäller handelsrelaterade aspekter av miljöoch arbetsmarknadspolitik. I avtalen med
Moldavien och Georgien ingår i artikeln mer
detaljerade bestämmelser om samarbetsformerna och i avtalen nämns t.ex. samarbete
inom internationella organisationer, såsom
ILO, utvecklande av metoder, indikatorer
och certifieringsmetoder och utbyte av information samt olika handelsrelaterade åtgärder (UA artikel 302, GE artikel 239, MD
artikel 375). På grundval av avtalen etableras
institutionella mekanismer och övervakningsmekanismer. Det inrättas underkommittéer för handel och hållbar utveckling och
kontaktpunkter inom förvaltningen för att
underlätta samarbetet. I artiklarna ingår närmare bestämmelser om andra åtgärder avtalsvis (UA artikel 300, MD artikel 376, GE
artikel 240).
I avtalen enas man också om beaktande av
det civila samhället. Parterna upprättar ett forum för det civila samhället med vilket samråd ordnas vid beredning och genomförande
av åtgärder. Närmare bestämmelser om förfarandet har fastställts avtalsvis (UA artikel
299, GE artikel 241, MD artikel 377).
I avtalen fastställs förfaranden för situationer där den ena parten begär samråd i frågor
enligt kapitlen. Parterna ska försöka nå en
lösning som är tillfredsställande för båda parterna genom de rätta kanalerna och i sista
hand i underkommittén för handel och utveckling. I samråden mellan parterna kan
också expertpaneler eller expertgrupper utnyttjas. I avtalen ingår närmare bestämmelser
om inrättande av sådana paneler eller grupper
och om deras verksamhet. I frågor som gäller
kapitlet kan parterna endast anlita de förfa-
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randen som fastställs i detta kapitel (UA artikel 300-301, MD artikel 378-379, GE artikel
242-243).
Tvistlösning (kapitel 14)
Syfte och tillämpningsområde. (UA kapitlets ingress, GE/MD avsnitt 1). Målsättningen för kapitlet om tvistlösning är att skapa ett effektivt system för förebyggande och
lösning av tvister mellan parterna. Bestämmelserna i detta avsnitt ska gälla för alla tvister om tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i avdelningen om handel och
handelsrelaterade frågor, om inte annat uttryckligen anges (UA artikel 303-304, MD
artikel 380-381, GE artikel 244-245).
Samråd och medling. (UA kapitlets ingress, GE/MD avsnitt 2). Parterna ska sträva
efter att lösa alla tvister genom att inleda
samråd i god tro i syfte att nå en ömsesidigt
godtagbar lösning. Samråd ska inledas genom att en part sänder en skriftlig begäran till
den andra parten med angivande av skälen
för begäran och de avtalsbestämmelser som
den anser vara tillämpliga på fallet. I avtalen
ingår bestämmelser om tidsfrister för ordnande och slutförande av samråd. Tidsfrister
för brådskande fall (lättfördärvliga varor, säsongvaror eller transport av energi) fastställs
separat (UA artikel 305, MD artikel 382, GE
artikel 246).
Med Moldavien och Georgien avtalas att
en part får begära att ett tvistlösningsförfarande inleds i enlighet med bilagorna till avtalen (GE bilaga XIX, MD bilaga XXXII)
(MD artikel 383, GE artikel 247). Avtalet
med Ukraina innehåller ett separat kapitel om
en medlingsmekanism (UA kapitel 15). Kapitlet tillämpas på alla åtgärder som omfattas
av tillämpningsområdet för kapitel 1 i avdelning IV i avtalet med Ukraina (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) och
som har en negativ inverkan på handeln mellan parterna. Handelskommittén får dock besluta om användning av medlingsmekanismen också i fråga om åtgärder som gäller
andra särskilt angivna kapitel (UA artikel
327). Kapitlet innehåller bestämmelser om
förfarandet enligt medlingsmekanismen (begäran om upplysningar, inledande av förfarandet, val av medlare och regler för medlingsförfarandet). Dessutom ingår bestäm-

melser om genomförandet av en ömsesidigt
godtagbar lösning (UA artikel 328-332). Enligt de allmänna bestämmelserna i kapitlet är
förfarandet enligt medlingsmekanismen inte
avsett att ligga till grund för tvistlösningsförfaranden och medlingsförfarandet påverkar
inte heller parternas rättigheter och skyldigheter enligt kapitlet om tvistlösning. I de allmänna bestämmelserna enas parterna också
mer detaljerat om tidsfrister, kostnader och
om översyn av medlingsmekanismen (UA artikel 333-336).
Skiljeförfarande. (UA avsnitt 1, GE/MD
avsnitt 3). Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd får den klagande parten
begära att ett skiljeförfarande inleds. En begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska
motiveras och lämnas in skriftligen till den
svarande parten samt till associeringskommittén/handelskommittén (UA artikel 306,
MD artikel 384, GE artikel 248).
En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän.
Om parterna inte kan enas om skiljenämndens sammansättning inom den angivna tidsfristen, ska ett i avtalen närmare angivet förfarande iakttas (UA artikel 307, GE artikel
385, MD artikel 249). I avtalen med Georgien och Moldavien ingår bestämmelser om att
parterna får begära ett preliminärt avgörande
av skiljenämnden i frågan om huruvida den
anser att fallet är brådskande (GE artikel 250,
MD artikel 386). Avtalen innehåller bestämmelser om förlikning vid brådskande energitvister. När det gäller tvister mellan parterna
som gäller att transporten av naturgas, olja
eller el helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, får en part begära att ordföranden i skiljenämnden ska fungera som
förlikningsman i alla frågor i samband med
tvisten genom att lämna in en begäran till
nämnden (UA artikel 309, MD artikel 388,
GE artikel 252).
En interimsrapport ska av skiljenämnden
läggas fram för parterna 90 dagar efter den
dag då nämnden tillsattes, eller senast 120
dagar efter den dagen. Parterna får lämna in
en begäran till skiljenämnden om att den ska
ompröva särskilda aspekter i rapporten. I avtalen bestäms särskilt om tidsfrister för sådan
begäran om omprövning, inbegripet för
brådskande fall. Utifrån parternas skriftliga
begäran får skiljenämnden ändra sin rapport
och företa ytterligare utredningar. Skilje-
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nämnden ska meddela parterna och associerings/handelskommittén sitt avgörande inom
120 dagar efter den dag då nämnden tillsattes, eller senast 150 dagar efter den dagen.
Tidsfrister för brådskande fall (lättfördärvliga
varor, säsongvaror eller transport av energi)
fastställs separat (UA artikel 308-310, GE artikel 250-252, MD artikel 387-389).
Efterlevnad. (UA avsnitt 2, GE/MD ingår i
avsnitt 3). I avtalen ingår bestämmelser om
iakttagande av skiljenämndens avgörande
(skiljedom). Parterna ska utan dröjsmål och i
god tro genomföra de åtgärder som behövs
för att iaktta skiljedomen samt sträva efter att
enas om en tidsfrist. Om parterna inte kan
enas om vilken tidsperiod som är rimlig för
att följa skiljenämndens avgörande, kan de
föra ärendet för avgörande av den ursprungliga skiljenämnden. Den rimliga tidsperioden
kan förlängas genom avtal mellan parterna
(UA artikel 311-312, MD artikel 390-391,
GE artikel 254-255).
Den svarande parten ska innan den rimliga
tidsperioden löper ut till den klagande parten
samt associerings/handelskommittén anmäla
vilka åtgärder den har vidtagit för att följa
skiljenämndens avgörande. Om det råder oenighet mellan parterna gällande frågan om
huruvida sådana åtgärder existerar eller huruvida de är enhetliga med avtalsbestämmelserna, kan den kärande parten begära att den
ursprungliga skiljenämnden avgör frågan.
I avtalen ingår bestämmelser om korrigerande åtgärder om skiljenämndens avgörande
inte följs. Tillfälligt upphävande av kärandes
skyldigheter och ersättning är provisoriska
åtgärder och de får tillämpas endast tills dess
att den åtgärd som strider mot avtalsbestämmelserna återtas eller ändras eller parterna
har enats om en lösning till tvisten (UA artikel 313 och 315, GE artikel 256-257, MD artikel 392-393). Det finns separata bestämmelser om korrigerande åtgärder vid brådskande tvister som gäller energitransporter.
Då får den klagande parten tillfälligt upphäva
sina skyldigheter enligt avtalet omedelbart
och i en omfattning som motsvarar de upphävande eller minskande effekterna, om svaranden inte har iakttagit skiljenämndens avgörande inom 15 dagar efter att det meddelades. Om den svarande parten bestrider underlåtenhet att följa skiljenämndens avgörande,
får den inleda förfaranden avseende ovan
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nämnda korrigerande åtgärder (UA artikel
314, MD artikel 395, GE artikel 258). Parterna enas också om förfaranden för översyn av
åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande efter det tillfälliga upphävandet av skyldigheter eller när andra korrigerande åtgärder har tagits i bruk (UA artikel 316, GE artikel 259, MD artikel 395).
Med Georgien och Moldavien avtalas separat om förfaranden vid ersättning av skiljemän. Vidare avtalas att skiljeförfarandet kan
avbrytas när som helst på begäran av båda
parterna (GE artikel 260, MD artikel 396).
Gemensamma bestämmelser. (UA avsnitt
3, GE/MD ingår i avsnitt 3). Parterna får när
som helst komma överens om en ömsesidigt
godtagbar lösning på tvister som omfattas av
kapitlet, varvid ett skiljeförfarande tillfälligt
kan avbrytas eller avslutas (UA artikel 317,
GE artikel 262, MD artikel 398).
Arbetsordningen för tvistlösningsförfarandena fastställs närmare i bilagorna till avtalen. Utfrågningarna i skiljenämnden ska vara
öppna för allmänheten, om inte något annat
anges i arbetsordningen (UA artikel 318, GE
artikel 263, MD artikel 399). I artiklarna om
upplysningar samt råd i sakfrågor ingår bestämmelser om förfaranden som skiljenämnden kan använda för att inhämta upplysningar och utlåtanden från olika källor (UA artikel 319, GE artikel 264, MD artikel 400).
I avtalen med associeringsländerna ingår
bestämmelser om de tolkningsregler som
skiljenämnden ska iaktta. En skiljenämnd ska
tolka avtalsbestämmelserna i enlighet med
sedvanliga folkrättsliga tolkningsregler och
de tolkningsregler som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten (FördrS 33/1980).
Vidare ska de tolkningar som WTO:s tvistlösningsorgan avgett beaktas (UA artikel
320, GE artikel 265, MD artikel 401).
Skiljenämnden ska sträva efter att fatta alla
sina beslut enhälligt eller om detta inte lyckas ska ärendet avgöras med enkel majoritet.
Skiljenämndens avgöranden är bindande,
dvs. parterna godkänner dem utan förbehåll
(UA artikel 321, GE artikel 266, MD artikel
403).
I tvister som gäller tolkningen av bestämmelser om tillnärmning av regelverket eller
av bestämmelser där parterna åläggs en i EUlagstiftningen uppställd skyldighet ska skiljenämnden inte besluta i frågan utan begära
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att frågan hänskjuts till Europeiska unionens
domstol för avgörande. Domstolens avgörande är bindande för skiljenämnden (UA artikel 322, GE artikel 266, MD artikel 403).
Allmänna bestämmelser. (Avsnitt 4). I avtalen ingår bestämmelser om tidtabell och
förfaranden för upprättande av en förteckning över skiljemän (UA artikel 323, GE artikel 268, MD artikel 404). Vidare ingår bestämmelser om tillämpningen av bestämmelserna i kapitlen om tvistlösning i förhållande
till de skyldigheter som WTO uppställt (UA
artikel 324, GE artikel 269, MD artikel 405).
I de allmänna bestämmelserna preciseras
också förfarandet för kalkylering av tidsfrister (UA artikel 325, GE artikel 270, MD artikel 406). I avtalet med Ukraina ingår en artikel om ändring av kapitlet enligt vilken handelskommittén får besluta att ändra kapitlet,
arbetsordningen för skiljeförfaranden i bilaga
XXIV och uppförandekoden i bilaga XXV
(UA artikel 326).
Allmänna bestämmelser om tillnärmning
av lagstiftningen (GE/MD kapitel 15)
Med Georgien och Moldavien avtalas att
parterna minst en gång om året ska diskutera
framsteg när det gäller närmande av regleringen till Europeiska unionens lagstiftning inom handel och på handelsrelaterade
områden i associeringskommittén eller en
underkommitté till den. Som underlag för
diskussionen ska Georgien och Moldavien på
begäran av unionen lämna uppgifter om
framsteg när det gäller tillnärmning av sin respektive lagstiftning samt om genomförandet
och tillämpningen av den tillnärmade nationella lagstiftningen i fråga om de berörda kapitlen (GE avdelning IV, MD avdelning V).
Länderna ska underrätta unionen när de anser
att de har slutfört den tillnärmning som föreskrivs i respektive kapitel. Som en del av
tillnärmningen ska Georgien och Moldavien
upphäva bestämmelser i sin inhemska lagstiftning eller avskaffa administrativ praxis
som är oförenliga med unionslagstiftningen
(GE artikel 271-272, MD artikel 407-408).
I anslutning till bedömning av tillnärmningen av lagstiftningen ingår bestämmelser
om att unionen ska inleda en bedömning av
tillnärmningen och dess praktiska genomförande när länderna har underrättat unionen

om slutförd tillnärmning. I unionens bedömning ska bl.a. beaktas om länderna förfogar
över fungerande infrastruktur. Vidare enas
parterna om förfaranden som gäller ändringar
i unionslagstiftning som är relevanta med
tanke på tillnärmningsskyldigheter samt om
förfaranden om informationsutbyte (GE artikel 273-275, MD artikel 409-411).
I de allmänna bestämmelserna ingår en bestämmelse om att associeringskommittén
godkänner förfaranden för bedömning av
tillnärmningen och informationsutbytet. Alla
hänvisningar till en viss unionsakt i avdelningen om handel och handelsrelaterade frågor i avtalen omfattar de ändringar, tillägg
och ersättningsåtgärder som offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning före
den 29 november 2013. I händelse av konflikt ska bestämmelserna i kapitlen 3, 4, 5, 6,
7 och 8 (och i fråga om MD också i kapitel
10) i avdelningen om handel och handelsrelaterade frågor i avtalen ha företräde framför
bestämmelserna i detta kapitel. Vidare bestäms att påståenden om överträdelse av bestämmelserna i detta kapitel inte ska behandlas inom ramen för avtalens kapitel om tvistlösning (GE artikel 276, MD artikel 412).
EKONOMISKT SAMARBETE (UA AVDELNING V, GE AVDELNING V, MD
AVDELNING IV)
Ekonomisk dialog, makroekonomiskt
samarbete. (UA kapitel 2 i AVDELNING V,
GE kapitel 1 i AVDELNING V, MD kapitel 2
i AVDELNING IV). Parterna enas om en
ekonomisk dialog som syftar till informationsutbyte bl.a. om makroekonomi, offentlig
ekonomi, ekonomisk politik samt regional
ekonomisk integrering.
Offentlig ekonomi. (GE kapitel 2 i AVDELNING V, MD kapitel 7 i AVDELNING
IV, UA kapitel 3 i AVDELNING V). Parterna
enas om samarbete vid utvecklandet av intern
och extern revision av den offentliga ekonomin.
Vidare avtalas med Ukraina och Moldavien
om samarbete vid utveckling av budgetpolitik och upprättande av statsbudgetar samt vid
bekämpning av bedrägeri och korruption.
Beskattning. (GE kapitel 3 i AVDELNING
V, UA kapitel 4 i AVDELNING V, MD kapitel 8 i AVDELNING IV). Parterna är överens
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om att samarbeta för att effektivisera god
förvaltning inom beskattningsområdet utifrån
principerna om öppenhet och rättvisa. Dessutom enas parterna om samarbete för att effektivisera skattesystemet i associeringsländerna samt för att förebygga bedrägeri och
smuggling. Parterna åtar sig att tillnärma sin
lagstiftning på det sätt som fastställs i
bilagorna till avtalen (UA bilaga XXVII, MD
bilaga VI, GE bilaga XXII).
Statistik. (GE kapitel 4 i AVDELNING V,
MD kapitel 6 i AVDELNING IV, UA kapitel
5 i AVDELNING V). Parterna är överens om
att samarbeta för att utveckla kapaciteten i
statistiksystemet och hos statistikmyndigheterna i syfte att ta fram allt mer tillförlitliga
och jämförbara statistikuppgifter. Associeringsländerna närmas till Europeiska unionens praxis genom att i fortsättningen beakta
Europeiska unionens kompendium över statistikkrav som uppdateras varje år (Statistical
Requirements Compendium), vilket också
finns som bilaga till avtalen (UA XXIX, MD
V, GE XXIII). Associeringsländerna är överens om att samarbete med Europeiska unionens statistikmyndighet Eurostat i synnerhet i
fråga om utvecklande av processer som hänför sig till befolkningsstatistik, jordbruksstatistik, företagsstatistik, energistatistik, nationalräkenskaper, utrikeshandelsstatistik, regional statistik och till utveckling av statistikframställningsprocesser.
Georgien åtar sig att gradvis tillnärma sitt
regelverk i enlighet med Europeiska unionens kompendium över statistikkrav. Med
Moldavien avtalas om planering av ett sådant
program. Också i avtalet med Ukraina uppställs tillnärmning av regelverket som ett av
målen.
SEKTORSSAMARBETE (UA AVDELNING V, GE AVDELNING VI, MD AVDELNING IV)
Energi. (UA kapitel 1 i AVDELNING V,
GE kapitel 2 i AVDELNING VI, MD kapitel
14 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel om
energi enas parterna om samarbete inom ett
flertal områden som hänför sig till tillgången
på energi. Parterna lovar samarbeta bl.a. vid
genomförandet av energistrategier och energipolitik, utvecklandet av energimarknader,
utvecklandet av energiinfrastruktur, i fråga
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om energihandel och transit, förnybar energi
och utvecklande av energieffektivitet samt
inom forskning. Parterna åtar sig att tillnärma
sin lagstiftning på det sätt som fastställs i
bilagorna till avtalen. Parterna enas om samarbete i anslutning till kärnsäkerhet.
Vidare avtalas med Ukraina om samarbete
vid eftervården av Tjernobylolyckan samt
om samarbete och solidaritet vid energikriser. Med Ukraina avtalas om ett mer omfattande samarbete vid energiproduktion än
med Moldavien eller Georgien.
Med Ukraina avtalas om upprättande av ett
system för tidig varning, i syfte att förebygga
energirelaterade hot och nödsituationer och
för att reagera på dem snabbt. Systemet för
tidig varning tillämpas i situationer där det
förekommer störningar i leveranser av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och Europeiska unionen.
Miljö och klimatförändring. (UA kapitel
6 i AVDELNING V, GE kapitel 3/4 i AVDELNING VI, MD kapitel 16/17 i AVDELNING IV). I kapitlen om miljö och klimatförändring enas parterna om ett stärkt samarbete
vid miljöskydd och förebyggande av klimatförändringar. Parterna enas om informationsutbyte och samarbete inom ramen för internationella klimatkonventioner som alla parter
ratificerat. Med länderna avtalas om upprättande av miljö- och klimatstrategier. Också i
avtalens övriga sektorsspecifika kapitel avtalas om miljö- och klimatfrågor separat. Parterna enas om att tillnärma sin lagstiftning på
det sätt som fastställs i bilagorna till avtalen
(UA bilaga XXX och XXXI, MD bilaga XI
och XII, GE bilaga XVI och XVII).
Civilskydd. (GE kapitel 22 i AVDELNING
VI, MD kapitel 22 i AVDELNING IV, UA kapitel 6 i AVDELNING V). Parterna enas om
samarbete med tanke på olika katastrofer och
nödsituationer. Samarbetet inom civilskydd
omfattar bl.a. underlättande av ömsesidigt bistånd, utbyte av information och förberedelser samt olika typer av personutbyte och utbildning.
Transporter. (UA kapitel 7 i AVDELNING
V, GE kapitel 1 i AVDELNING VI, MD kapitel 15 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel
om transporter enas parterna om att utvidga
och stärka sitt samarbete inom området för
transporter för att utveckla hållbara transportsystem, främja effektiva och säkra trans-
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porter samt intermodalitet och interoperabilitet mellan transportsystemen samt att förbättra transportförbindelserna mellan sina territorier.
Ukraina, Georgien och Moldavien åtar sig
att genomföra de av Europeiska unionens direktiv och förordningar som uppräknas i avtalens bilagor inom de tidsramar som fastställs där. Samarbetet syftar till att underlätta
passagerartransporter och varutransporter
mellan parterna i avtalen samt till att integrera länderna allt närmare till en del av det europeiska transportnätet. Samarbetet ska inbegripa åtgärder för att underlätta gränspassager.
Rymdforskning, Ukraina. (UA kapitel 8 i
AVDELNING V). I avtalet med Ukraina enas
parterna om främjande av samarbete om
rymdforskning och rymdtillämpningar. Parterna enas om samarbete inom informationsutbyte, forskarutbyte och inrättande av nätverk inom området samt om utvecklande av
förvaltningen inom området. Det avtalas om
att Ukraina kan delta i temaområdena för
rymdforskning och transporter i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I Moldaviens och Georgiens avtal
ingår inget kapitel om samarbete inom rymdområdet.
Vetenskapligt och tekniskt samarbete,
forskning. (UA kapitel 9 i AVDELNING V,
GE kapitel 12 i AVDELNING VI, MD kapitel
24 i AVDELNING IV). I avtalets kapitel om
vetenskapligt och tekniskt samarbete enas
parterna om att stärka samarbetet inom området för forskning och teknologisk utveckling. Parterna enas bl.a. om att öka informationsutbytet, underlätta deltagandet i varandras ramprogram samt främja gemensamma forskningsåtgärder. Med Ukraina avtalas
om landets deltagande i Europeiska unionens
ramprogram för forskning och innovation,
Horisont 2020.
Industri- och näringslivspolitik. (UA kapitel 10 i AVDELNING V, GE kapitel 5 i
AVDELNING VI, MD kapitel 10 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel om industri- och
näringslivspolitik enas parterna om att
genomföra åtgärder som stöder små och medelstora företag, öka informationsutbyte, förenkla regleringen, främja innovationspolitik,
stödja exportfrämjande åtgärder mellan parterna, främja förbindelser mellan företag

samt underlätta modernisering av och infrastrukturreformer inom industrin.
Gruvindustri, metallindustri, råvaror.
(UA kapitel 11 i AVDELNING V, GE kapitel
5 i AVDELNING VI, MD kapitel 11 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel om gruvindustri enas parterna om att öka informationsutbytet. Man strävar efter att öka informationsutbyte bl.a. om utvecklingen av situationen inom området, om omstruktureringsprocesser, bästa praxis när det gäller hållbar utveckling samt om områdets utsikter när det
gäller konsumtion, produktion och marknadsprognoser. I avtalet med Ukraina riktas
ovan nämnda åtgärder utöver mot gruvindustrin också mot metallindustrin. I avtalen
med Moldavien och Georgien riktas åtgärder
utöver mot gruvindustrin också mot handel
med råvaror.
Finansiella tjänster. (UA kapitel 12 i AVDELNING V, GE kapitel 7 i AVDELNING
VI, MD kapitel 9 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel om finansiella tjänster enas parterna om samarbete vid anpassningen av regleringen om finansiella tjänster, om skydd
av investerare och andra användare av finansiella tjänster, säkerställandet av det globala
finansiella systemets stabilitet och integritet,
om främjande av samarbete mellan olika aktörer på området samt om säkerställandet av
oavhängig och effektiv tillsyn. Vidare enas
parterna om samarbete mellan tillsyns- och
kontrollmyndigheter för finansiella tjänster
för att utöka myndigheternas administrativa
kapacitet t.ex. genom personalutbyte. Parterna enas om gradvis tillnärmning av sina finansiella tjänster och om anpassning av regelverket i enlighet med bestämmelserna i
bilagorna till avtalen.
Bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning
och revision. (UA kapitel 13 i AVDELNING
V, GE kapitel 6 i AVDELNING VI, MD kapitel 3 i AVDELNING IV). I avtalen enas parterna om samarbete inom bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning och revision. I avtalen åtar sig associeringsländerna att närma
sin lagstiftning till de EU-rättsakter som uppräknas i bilagorna till avtalen i enlighet med
den tidtabell som ingår i respektive bilaga
samt att genomföra de rekommendationer av
Europeiska kommissionen som uppräknas i
bilagorna (UA bilaga XXXV och XXXVI,
MD bilaga II, GE bilaga XVII).
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Informationssamhället. (UA kapitel 14 i
AVDELNING V, GE kapitel 8 i AVDELNING
VI, MD kapitel 18 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel om informationssamhället enas
parterna om samarbete vid utvecklande av informationssamhället i syfte att förbättra
tjänsterna inom informations- och kommunikationstekniken (IKT). Samarbetet stöder
genomförandet av nationella strategier eller
initiativ för informationssamhället, utvecklandet av ett övergripande regelverk för elektronisk kommunikation och samarbete mellan tillsynsmyndigheterna för att möjliggöra
en bättre teknisk driftskompatibilitet mellan
Europeiska unionen och associeringsländerna. Parterna enas om att utveckla bredbandsförbindelserna. Med associeringsländerna avtalas om att tillnärma lagstiftningen om informationssamhället på det sätt som fastställs
i bilagorna eller i tilläggen till avtalen.
Med Moldavien avtalas dessutom om utvecklande av skyddet av personuppgifter och
av integritetsskydd inom elektronisk kommunikation. Med Ukraina avtalas också om
landets deltagande inom området informations- och kommunikationsteknik i EU:s
ramprogram för forskning och innovation,
Horisont 2020.
Moldavien och Georgien åtar sig att tillnärma sin lagstiftning i enlighet med bilagorna till avtalen (MD bilaga XXVIII-B, GE bilaga XV-B). I avtalet med Ukraina behandlas
unionens regelverk om informationssamhället och elektronisk kommunikation i tillägg
XVII-3 till kapitel 6 i avdelning IV.
Audiovisuell politik, medier. (UA kapitel
15 i AVDELNING V, GE kapitel 18 i AVDELNING VI, MD kapitel 25 i AVDELNING
IV). I avtalens kapitel om audiovisuell politik
enas parterna om ett stärkt samarbete på internationella fora för att utveckla mediernas
verksamhet och kunnandet hos yrkesverksamma inom kommunikationsområdet. Associeringsländerna åtar sig att gradvis tillnärma sin lagstiftning på området på det sätt
som beskrivs i bilagorna till avtalen.
Turism. (UA kapitel 16 i AVDELNING V,
GE kapitel 9 i AVDELNING VI, MD kapitel
19 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel om
turism enas parterna om samarbete inom turismområdet bl.a. genom utbyte av information och erfarenheter, upprättande av strategiska partnerskap (s.k. PPP), utvecklande av
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turistmarknaden, genomförande av politik
och strategier, turismutbildning samt utveckling av gemenskapsturism. Samarbetet inom
turismområdet grundar sig på principerna om
lokala samfunds integritet, vikten av kulturarvet och positiv växelverkan med miljön.
Jordbruk och landsbygdsutveckling. (UA
kapitel 17 i AVDELNING V, GE kapitel 10 i
AVDELNING VI, MD kapitel 12 i AVDELNING IV). I avtalens kapitel om jordbruk och
landsbygdsutveckling enas parterna om samarbete bl.a. inom informationsutbyte i fråga
om jordbrukspolitik, effektivisering av förvaltningsfärdigheter, främjande av moderniseringen av jordbruket, utvecklande av
marknaden, samarbete för utvecklande av
kunnandet och utbildning och forskning samt
inom samarbete på internationella fora.
Med Ukraina och Moldavien avtalas dessutom om tillnärmning av jordbruksområdets
lagstiftning på det sätt som beskrivs i avtalens bilagor.
Fiskeri- och havspolitik. (UA kapitel 18 i
AVDELNING V, GE kapitel 11 i AVDELNING VI, MD kapitel 13 i AVDELNING IV).
I avtalen med Ukraina och Georgien enas
parterna om att samarbeta på området för fiskerihushållning genom att utveckla områdets
förvaltning, praxis, ansvarlighet och samarbete med fiskeriorganisationer samt genom
att stärka koordinationen av sina åtgärder.
Parterna stöder ömsesidigt erfarenhetsutbyte
och stöd i fiskerirelaterade ärenden. Parterna
enas om samarbete inom havspolitik bl.a. genom att på området främja ett integrerat synsätt, goda styrelseformer och utbyte av bästa
praxis, genom fysisk planering i kust- och
havsområden och lösning av intressekonflikter, hållbar utveckling av kustområden och
sjöfartsindustrin, strategiska förbund inom
sjöfartsindustrin, genom att sträva efter att
förbättra säkerheten och genom att föra en
dialog med intressegrupper. Samarbetet
genomförs genom informationsutbyte, projektplanering och genom verksamhet på internationella fora. Parterna enas om att föra
en regelbunden dialog om fiskeri- och havspolitik.
I avtalet med Moldavien är kapitlet om fiskeri- och havspolitik av geografiska orsaker
kortare - Moldavien är en inlandsstat. I avtalet med Moldavien enas parterna generellt
om att vid behov fördjupa samarbetet inom
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fiskeri- och havspolitik. Parterna enas också
om informationsutbyte och samarbete vid
fiskeriförvaltning och förvaltning av vattenbruksresurser samt vid genomförandet av en
fiskeripolitik.
Donau, Ukraina och Moldavien. (UA kapitel 19 i AVDELNING V, MD kapitel 20 i
AVDELNING IV). Med Ukraina avtalas om
ett effektiviserat gemensamt genomförande
av tidigare gjorda internationella åtaganden i
fråga om användningen och miljöskyddet av
Donau samt att vid behov ingå nya överenskommelser och andra arrangemang om Donau. Med Moldavien avtalas också om ett effektiviserat samarbete vid användningen av
Donau samt om underlättande av navigationen på floden Prut.
Konsumentskydd. (UA kapitel 20 i AVDELNING V, GE kapitel 13 i AVDELNING
VI, MD kapitel 5 i AVDELNING IV). Parterna enas om samarbete för att säkerställa en
hög nivå på konsumentskyddet, och ska samtidigt undvika skapande av handelshinder.
Parterna enas bl.a. om informationsutbyte
och utveckling av förvaltningsmyndigheterna
samt om tillnärmning av lagstiftningen på det
sätt som fastställs i bilagorna till avtalen (UA
bilaga XXXIX, MD bilaga IV, GE bilaga
XXIX).
Samarbete om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. (UA kapitel 21 i
AVDELNING V, GE kapitel 14 i AVDELNING VI, MD kapitel 4 i AVDELNING IV).
Parterna enas om att stärka sin dialog i frågor
som gäller sysselsättning, socialpolitik och
lika möjligheter. Vidare enas parterna om informationsutbyte samt om ett allt aktivare
samarbete mellan arbetsmarknadens parter,
det civila samhällets organisationer och internationella aktörer. Parterna åtar sig att tillnärma sin lagstiftning på det sätt som fastställs i bilagorna till avtalen.
Folkhälsa. (UA kapitel 22 i AVDELNING
V, GE kapitel 15 i AVDELNING VI, MD kapitel 21 i AVDELNING IV). Parterna enas om
samarbete inom folkhälsoområdet i synnerhet
för att stärka det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, förebygga sjukdomar, säkerställa kvaliteten och säkerheten när det gäller
ämnen av mänskligt ursprung, samt inom information och kunskap om hälsa. Parterna
åtar sig att tillnärma sin lagstiftning på det

sätt som fastställs i bilagorna till avtalen
(Bilagorna UA XL, MD XIII, GE XXXI).
I avtalet med Ukraina enas parterna om
samarbete genom informationsutbyte och
andra gemensamma åtgärder och genom att
gradvis integrera Ukraina i de europeiska
nätverken inom folkhälsoområdet. I avtalet
med Moldavien enas parterna också om en
gradvis integrering av Moldavien i EU:s hälsorelaterade nätverk och om en gradvis stärkt
samverkan mellan Moldavien och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll
av sjukdomar.
Allmän och yrkesinriktad utbildning,
ungdomsfrågor, flerspråkighet. (UA kapitel 23 i AVDELNING V, GE kapitel 16 i AVDELNING VI, MD kapitel 23 i AVDELNING
IV). Parterna enas om samarbete för att utveckla utbildning och ungdomspolitiken. De
prioriterade områdena vid utbildningssamarbete enligt avtalet med Ukraina är allmänbildande utbildning, yrkesutbildning samt högskoleutbildning. I avtalet med Moldavien betonas i synnerhet högskoleutbildning och
språkstudier. I samarbetet med Georgien är
yrkesutbildning och allmänbildande utbildning prioriterade områden.
Med Ukraina och Georgien avtalas om tillnärmning av lagstiftningen i enlighet med
bilagorna till avtalen (UA XLII, GE XXXII).
Kultur, Ukraina och Georgien. (UA kapitel 24 i AVDELNING V, GE kapitel 17 i AVDELNING VI, MD kapitel 25 i AVDELNING
IV). Parterna är överens om samarbete på
området för kultur, i synnerhet kulturutbyte,
dialog, underlättande av rörelser för konst
och konstnärer samt i formen av samarbete
på internationella fora.
Idrott och fysisk aktivitet. (UA kapitel 25
i AVDELNING V, GE kapitel 19 i AVDELNING VI, MD kapitel 23 i AVDELNING IV).
Parterna enas om att främja samarbete inom
idrott och fysisk aktivitet genom att utbyta
information och bästa praxis.
Det civila samhället. (UA kapitel 26 i AVDELNING V, GE kapitel 20 i AVDELNING
VI, MD kapitel 26 i AVDELNING IV). Parterna enas om dialog och samarbete inom
området för det civila samhället i syfte att
främja ställningen för det civila samhället i
beslutsfattandet i associeringsländerna, att
stärka de ömsesidiga förbindelserna mellan
det civila samhället i Europeiska unionen och
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i associeringsländerna, samt förbättra ömsesidig kännedom om den andra partens kultur
och samhälle.
Gränsöverskridande och regionalt samarbete, regional utveckling. (UA kapitel 27
i AVDELNING V, GE kapitel 21 i AVDELNING VI, MD kapitel 20 i AVDELNING IV).
Parterna enas om samarbete vid utveckling
och genomförande av regionalpolitik i syfte
att förbättra flernivåstyrning och samarbete
mellan de olika nivåerna. Parterna enas också
om lokala och regionala myndigheters medverkan i gränsöverskridande och regionalt
samarbete och de strävar efter att främja utvecklandet av gränsöverskridande verksamhet inom olika förvaltningssektorer.
Med Moldavien avtalas dessutom om att
underlätta rörligheten för de medborgare i
Europeiska unionen och Moldavien som regelbundet behöver passera gränsen över korta sträckor.
Deltagande i Europeiska unionens organ
och program. (UA kapitel 28 i AVDELNING
V, GE kapitel 23 i AVDELNING VI, MD kapitel 28 i AVDELNING IV). Parterna enas om
att associeringsländerna ska ges möjlighet att
delta i EU-organ om detta är tillåtet enligt
förordningarna om organens inrättande. Separata avtal får ingås med associeringsländerna om sådant deltagande. I de protokoll
som ingår som bilagor till avtalen fastställs
närmare villkor för deltagandet.
Reform av den offentliga förvaltningen,
Moldavien. (MD kapitel 1 i AVDELNING
IV). I avtalet med Moldavien ingår ett allmänt kapitel om reform av den offentliga
förvaltningen där parterna enas om att samarbeta för att utveckla Moldaviens offentliga
förvaltning. Samarbetet omfattar bl.a. utveckling av myndighetsverksamheten, modernisering av offentliga tjänster, inrättande
av en professionell tjänstemannakår, personaförvaltning och främjande av etiska värderingar.
Samarbete om att skydda och främja
barnets rättigheter, Moldavien. (MD kapitel 27 i AVDELNING IV). Med Moldavien
avtalas om samarbete för att förbättra barnets
rättigheter. Åtgärderna omfattar förebyggande av utnyttjande av barn, förbättrande av
barnskyddet, utvecklande av barnets rättigheter samt förebyggande av fattigdom bland
barn. Moldavien åtar sig att ansluta sig till re-
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levanta internationella överenskommelser,
inbegripet överenskommelser som utarbetats
inom Förenta nationerna, Europarådet och
Haagkonferensen för internationell privaträtt.
FINANSIELLT SAMARBETE MED BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING (UA/MD AVDELNING VI,
GE AVDELNING VII)
I avtalens korta avdelningar om finansiellt
samarbete enas man om att finansiellt stöd
kan beviljas Ukraina, Moldavien och Georgien genom Europeiska unionens finansieringsmekanismer och finansieringsinstrument. Stödet ska bidra till att uppnå målen
för associeringsavtalen. Principerna för stödet definieras i EU:s förordningar och stödets
prioriterade områden för respektive land fastställs i det verksamhetsprogram som årligen
upprättas med respektive land. Stödet koordineras med andra biståndsgivande länder,
organisationer och internationella finansiella
institut. Den rättsliga, administrativa och
tekniska grunden för det finansiella stödet
fastställs inom ramen för relevanta avtal mellan parterna och rapporter ska lämnas till associeringsrådet om användningen av stödet.
I avtalet med Ukraina enas man om förfaranden för bedrägeribekämpning i bilaga
XLIII. För att möjliggöra bedrägeribekämpning åtar sig Ukraina att tillnärma sin lagstiftning i enlighet med bilaga XLIV till avtalet. I avtalen med Moldavien och Georgien
ingår bestämmelserna om bedrägeribekämpning i kapitel 2 i avdelningen och parterna
enas om tillnärmning av lagstiftningen i
bilagorna till avtalen (GE bilaga XXXIV,
MD bilaga XXXV). Genom bestämmelserna
om bedrägeribekämpning förebyggs bedrägerier, effektiviseras deras utredning och möjliggörs indrivning av medel som utbetalats
grundlöst.

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER (UA/MD AVDELNING
VII, GE AVDELNING VIII)
Institutionell ram. (UA kapitel 1, MD/GE
kapitel 1-2). I avdelningarna skapas institu-
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tionella ramar för politisk dialog och diskussion om tillämpning och tolkning av avtalet
mellan parterna. Genom avtalen inrättas ett
associeringsråd, en associeringskommitté, en
parlamentarisk associeringskommitté samt en
plattform för det civila samhället mellan Europeiska unionen och vart och ett av de tre
länderna.
I avtalen inrättas med vart och ett av de tre
länderna ett eget separat associeringsråd som
sammanträder minst en gång per år på ministernivå. Associeringsråden har i uppgift att
övervaka och kontrollera genomförandet av
associeringsavtalen. Associeringsrådet ska
bestå av medlemmar av Europeiska unionens
råd och ledamöter av Europeiska kommissionen, å ena sidan, och ledamöter av associeringslandets regering, å andra sidan. Associeringsråden ges befogenhet att ändra
bilagorna till associeringsavtalet.
Med Ukraina avtalas dessutom också om
toppmöten som ordnas en gång per år.
Till stöd för associeringsråden inrättas associeringskommittéer som har i uppgift att
biträda associeringsrådet vid fullgörandet av
dess uppgifter. Associeringskommittéerna
ska bestå av företrädare för parterna på högre
tjänstemannanivå. Associeringskommittéernas uppgifter fastställs i associeringsrådet
som kan delegera befogenhet till kommittéerna också för att fatta bindande beslut. Associeringskommittéerna sammanträder minst
en gång per år. Associeringsrådet kan också
inrätta underkommittéer eller underorgan till
associeringskommittén.
Vidare inrättas parlamentariska associeringskommittéer som består av ledamöter av
Europaparlamentet och av associeringsländernas nationella parlament. De parlamentariska associeringskommittéerna sammanträder för utbyte av åsikter och de får utfärda
rekommendationer till associeringskommittéerna.
Det inrättas också en plattform för det civila samhället mellan ledamöterna av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och
företrädare för det civila samhället i associeringsländerna. Plattformen får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.
Ordförandeskapet för alla organ som upprättas genom avtalen alternerar mellan Europeiska unionen och associeringsländerna.

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser (UA kapitel 2, MD/GE kapitel 3)
Tillgång till domstolar och administrativa organ. (UA artikel 471, MD artikel 444,
GE artikel 414). I avtalen åtar sig vardera
parten att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten har tillgång till
dess behöriga domstolar och administrativa
organ i ärenden som omfattas av avtalen.
Åtgärder i samband med väsentliga säkerhetsintressen. (UA artikel 472, MD artikel 446, GE artikel 415). Parterna beviljar
varandra rätten att avvika från bestämmelserna i avtalen vid åtgärder i samband med
väsentliga säkerhetsintressen.
Icke-diskriminering. (UA artikel 473, MD
artikel 447, GE artikel 416). I avtalen bestäms att förfaranden som endera parten tilllämpar inte får leda till att den andra partens
medborgare, bolag eller företag diskrimineras. Arrangemangen i ett associeringsland får
inte leda till diskriminering mellan olika
medlemsstater. Genomförandet av principen
om icke-diskriminering anknyter i Finland
bl.a. till 6 § i grundlagen, 2 kapitel 2 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 47 kapitel 3 § i
strafflagen (39/1889). Bestämmelser om utlänningars inresa samt om deras vistelse och
arbete i Finland ingår i utlänningslagen
(301/2004).
Gradvis tillnärmning. (UA artikel 474,
MD artikel 448, GE artikel 417). I avtalen
enas parterna om gradvis närmande av lagstiftningen i associeringsländerna till unionslagstiftningen utifrån de åtaganden som fastställs i bilagorna och i enlighet med bestämmelserna i dessa bilagor. Associeringsrådet
får enligt ett gemensamt beslut uppdatera eller ändra bilagorna till avtalet på det sätt som
behövs.
Dynamisk tillnärmning, Moldavien och
Georgien. (MD artikel 449, GE artikel 418).
I avtalen med Moldavien och Georgien bestäms att parterna periodiskt ska revidera och
uppdatera bilagorna till avtalen bl.a. för att ta
hänsyn till utvecklingen av Europeiska unionens lagstiftning och internationella normer.
Övervakning. (UA artikel 475, MD artikel
450, GE artikel 419). I avtalen enas parterna
om övervakningen av avtalen. Associeringsländerna åtar sig att rapportera till unionen
om tillnärmningen av sin lagstiftning. Över-
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vakningen kan omfatta kontroller som utförs
på plats. Resultaten av övervakningen ska
diskuteras i alla relevanta organ som inrättats
enligt avtalen. När parterna är överens om att
de nödvändiga åtgärder som omfattas av avdelningen om handel i detta avtal har genomförts, kan parterna gemensamt enas om att ta
i bruk ytterligare åtgärder för öppning av
marknaderna.
Fullgörande av skyldigheter. (UA artikel
476, MD artikel 453, GE artikel 420). Parterna är överens om att vidta alla generella
eller särskilda åtgärder som krävs för att de
ska fullgöra sina skyldigheter enligt avtalen.
Fullgörande av skyldigheter kan diskuteras
via lämpliga kanaler och ärenden kan hänskjutas till associeringsrådet för behandling.
Tvistlösning. (UA artikel 477, MD artikel
454, GE artikel 421). Tvister mellan parterna
om avtalets tolkning, genomförande eller tilllämpning ska lösas genom samråd i associeringsrådet och andra arrangemang som inrättas genom avtalet. En formell begäran ska
inges om lösning av tvister. Undantag utgörs
av avdelningarna om handel.På handelsrelaterade tvister tillämpas kapitel 14 i dessa avdelningar.
Lämpliga åtgärder om skyldigheter inte
fullgörs. (UA artikel 478, MD artikel 455,
GE artikel 422). En part får med vissa undantag vidta lämpliga åtgärder om den berörda frågan inte har lösts inom tre månader efter dagen för anmälan av en formell begäran
om tvistlösning och om parten fortfarande
anser att den andra parten inte har fullgjort en
skyldighet enligt detta avtal. Undantagen
gäller situationer där avtalet uppsagts på ett
sätt som inte är tillåtet enligt folkrättens allmänna regler, eller om den ena parten brutit
mot väsentliga delar i avtalen som gäller respekt för demokratiska principer, mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter.
Förhållande till andra avtal. (UA artikel
479, MD artikel 456-458, GE artikel 423425). Genom associeringsavtalen upphävs de
avtal om partnerskap och samarbete som ingåtts tidigare mellan parterna.
Bilagor och protokoll. (UA artikel 480,
MD artikel 459, GE artikel 426). Parterna
enas om att bilagorna och protokollen till avtalen utgör en integrerad del av avtalen.
Varaktighet. (UA artikel 481, MD artikel
460, GE artikel 427). Avtalen ingås på obe-
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stämd tid. En övergripande översyn av uppnåendet av målen enligt avtalen ska utföras
efter fem år. Vardera parterna kan säga upp
avtalen genom att underrätta den andra parten om saken och avtalet ska upphöra att gälla sex månader efter dagen för mottagande av
en sådan anmälan.
Definition av parterna och territoriell
tillämpning. (UA artikel 482-483, MD artikel 461-462, GE artikel 428-429). I bestämmelserna definieras parterna i avtalen och deras territorier. I avtalen med Georgien och
Moldavien ingår bestämmelser om att tilllämpningen av avdelningen om handel på de
områden över vilka staten inte utövar den
faktiska kontrollen ska inledas separat genom
beslut av associeringsrådet.
I avtalet med Ukraina ingår ingen motsvarande bestämmelse utan avtalet tillämpas i
den mån det är möjligt på hela Ukrainas internationellt erkända territorium, inklusive på
områden över vilka staten inte utövar den
faktiska kontrollen.
I den i förhållande till avtalet med Ukraina
separata slutakt som undertecknades den 27
juni 2014 konstateras att avtalen som undertecknats i två skeden bildar en enhetlig helhet. I slutakten konstateras att avtalet gäller
Ukrainas territorium såsom det erkänns enligt den internationella rätten. Parterna enas
om att inleda diskussioner om avtalets verkningar på områden över vilka Ukraina inte
utövar den faktiska kontrollen.
Depositarie för avtalet. (UA artikel 484,
MD artikel 463, GE artikel 430). Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd fastställs som depositarie för avtalet.
Giltiga texter. (UA artikel 485, MD artikel
465, GE artikel 423). Alla versioner på Europeiska unionens 22 officiella språk samt på
associeringsländernas språk definieras som
lika giltiga.
Ikraftträdande och provisorisk tillämpning. (UA artikel 486, MD artikel 464, GE
artikel 431). Parterna ska ratificera eller godkänna avtalen i enlighet med sina egna förfaranden. Ratificerings- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Det
fastställs att avtalen träder i kraft den första
dagen i den andra månaden efter den dag då
det sista ratificerings- eller godkännandeinstrumentet har deponerats. Parterna enas om
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att provisoriskt tillämpa de delar av avtalen
som unionen fastställt i enlighet med vad
som anges särskilt i respektive avtal samt enligt fallet i enlighet med parternas egna interna förfaranden och lagstiftning. Om relevanta
bestämmelser i avtalen inbegripet deras respektive bilagor och protokoll tillämpas provisoriskt, ska alla hänvisningar i sådana be-

stämmelser till ”dagen för detta avtals ikraftträdande” anses vara hänvisningar till ”den
dag från vilken detta avtal tillämpas provisoriskt”. Den provisoriska tillämpningen kan
avbrytas genom skriftlig anmälan och avbrytandet träder i kraft sex månader efter den
dag då anmälan togs emot.
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BILAGORNA TILL AVTALEN
Ukraina
AVDELNING IV
Bilaga I-A och dess tillägg innehåller bestämmelser om avskaffande av tullar och
uppställer tullkvoter.
Bilaga I-B innehåller ytterligare handelsvillkor för begagnade kläder.
Bilaga I-C innehåller tidsplaner för avveckling av exporttullar.
Bilaga I-D innehåller skyddsåtgärder för exporttullar.
Bilaga II fastställer skyddsåtgärder beträffande personbilar.
Bilaga III innehåller en förteckning över lagstiftning som ska anpassas, med tidsplan för
dess genomförande.
Bilaga IV behandlar omfattning.
Bilaga IV-A fastställer sanitära och fytosanitära åtgärder.
Bilaga IV-B innehåller djurskyddskrav.
Bilaga IV-C innehåller övriga åtgärder som
omfattas av kapitel 4.
Bilaga IV-D innehåller åtgärder som kommer att inkluderas efter tillnärmning av lagstiftningen.
Bilaga V innehåller en övergripande strategi
för genomförandet av kapitel 4.
Bilaga VI innehåller en förteckning över
djursjukdomar, sjukdomar i vattenbruk och
reglerade skadegörare för vilka regioner kan
beviljas status som officiellt fria från.
Bilaga VI-A innehåller djursjukdomar och
fisksjukdomar för vilka anmälningsplikt gäller och avseende vilka parternas status har erkänts och beslut om regionalisering kan fattas.
Bilaga VI-B fastställer erkännande av status
för skadegörare, skadegörarfria områden och
skyddade zoner.
Bilaga VII gäller regionalisering/zonindelning, och fastställer skadegörarfria områden och skyddade zoner.
Bilaga VIII fastställer provisoriskt godkännande av anläggningar.
Bilaga IX fastställer förfarande för fastställande av likvärdighet.
Bilaga X innehåller riktlinjer för kontroll.
Bilaga XI behandlar gränskontroller vid import och inspektionsavgifter.
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Bilaga XII gäller intyg.
Bilaga XIII fastställer återstående frågor.
Bilaga XIV gäller delområdesindelning.
Bilaga XV gäller tillnärmning av tullagstiftning.
Bilaga XVI innehåller en förteckning över
förbehåll som gäller etablering, en förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, en
förteckning över förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.
Bilaga XVI-A innehåller EU-partens förbehåll som gäller etablering.
Bilaga XVI-B innehåller en förteckning över
åtaganden i fråga om gränsöverskridande
tjänster.
Bilaga XVI-C innehåller förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare
(EU-parten).
Bilaga XVI-D innehåller Ukrainas förbehåll
som gäller etablering.
Bilaga XVI-E innehåller Ukrainas förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tjänster.
Bilaga XVI-F innehåller förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare
(Ukraina).
Bilaga XVII behandlar tillnärmning av lagstiftning.
Tillägg XVII-1 fastställer allmänna anpassningar och förfaranderegler.
Tillägg XVII-2 fastställer tillämpliga regler
för finansiella tjänster.
Tillägg XVII-3 fastställer tillämpliga regler
för teletjänster.
Tillägg XVII-4 fastställer tillämpliga regler
för post- och budtjänster.
Tillägg XVII-5 fastställer tillämpliga regler
för internationella sjötransporter.
Tillägg XVII-6 fastställer bestämmelser om
övervakning.
Bilaga XVIII fastställer informationsställen.
Bilaga XIX är EU-partens preliminära förteckning över relevanta marknader för varor
och tjänster som ska granskas enligt artikel
116 i avtalet.
Bilaga XX är Ukrainas preliminära förteckning över relevanta marknader som ska
granskas enligt artikel 116 i avtalet.
Bilaga XXI gäller offentlig upphandling.
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Bilaga XXI-A innehåller en preliminär tidsplan för institutionell reform, tillnärmning av
lagstiftning och marknadstillträde.
Bilaga XXI-B fastställer grundläggande delar i direktiv 2004/18/EG (Fas 2).
Bilaga XXI-C fastställer grundläggande delar i direktiv 89/665/EEG ändrat genom direktiv 2007/66/EG (Fas 2).
Bilaga XXI-D fastställer grundläggande delar i direktiv 2004/17/EG (Fas 3).
Bilaga XXI-E fastställer grundläggande delar i direktiv 92/13/EEG ändrat genom direktiv 2007/66/EG (Fas 3).
Bilaga XXI-F fastställer övriga icke obligatoriska delar i direktiv 2004/18/EG (Fas 4).
Bilaga XXI-G fastställer övriga obligatoriska delar i direktiv 2004/18/EG (Fas 4).
Bilaga XXI-H fastställer övriga delar i direktiv 89/665/EEC ändrat genom direktiv
2007/66/EG (Fas 4).
Bilaga XXI-I fastställer övriga icke obligatoriska delar i direktiv 2004/17/EG (Fas 5).
Bilaga XXI-J fastställer övriga delar i direktiv 92/13/EEG ändrat genom direktiv
2007/66/EG (Fas 5).
Bilaga XXI-K fastställer bestämmelser i direktiv 2004/18/EG som faller utanför tilllämpningsområdet för tillnärmning av lagstiftning.
Bilaga XXI-L fastställer bestämmelser i direktiv 2004/17/EG som faller utanför tilllämpningsområdet för tillnärmning av lagstiftning.
Bilaga XXI-M fastställer bestämmelser i direktiv 89/665/EEG som faller utanför tilllämpningsområdet för tillnärmning av lagstiftning.
Bilaga XXI-N fastställer bestämmelser i direktiv 92/13/EEG ändrat genom direktiv
2007/66/EG som faller utanför tillämpningsområdet för tillnärmning av lagstiftning.
Bilaga XXI-O innehåller en vägledande förteckning över samarbetsfrågor.
Bilaga XXI-P innehåller tröskelvärden.
Bilaga XXII-A innehåller geografiska beteckningar – parternas lagstiftning och kriterier för registrering och kontroll.
Bilaga XXII-B innehåller geografiska beteckningar – kriterier som ska ingå i invändningsförfarandet.
Bilaga XXII-C innehåller geografiska beteckningar på de jordbruksprodukter och
livsmedel som avses i artikel 202.3 i avtalet.

Bilaga XXII-D innehåller geografiska beteckningar på viner, aromatiserade viner och
spritdrycker som avses i artikel 202.3 och
202.4 i avtalet.
Bilaga XXIII innehåller termer.
Bilaga XXIV innehåller en arbetsordning för
tvistlösning.
Bilaga XXV innehåller en uppförandekod
för skiljemän och medlare.
AVDELNING V
Bilagorna XXVI-XXVII innehåller åtgärder i
anslutning till energisamarbete inbegripet
kärnenergifrågor.
Bilaga XXVIII innehåller åtgärder i anslutning till beskattning.
Bilaga XXIX innehåller åtgärder i anslutning
till statistik.
Bilagorna XXX-XXXI innehåller åtgärder i
anslutning till miljö.
Bilagorna XXXII-XXXIII innehåller åtgärder i anslutning till transporter.
Bilagorna XXXIV, XXXV, XXXVI innehåller åtgärder i anslutning till bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning och revision.
Bilaga XXXVII innehåller åtgärder i anslutning till audiovisuell politik.
Bilaga XXXVIII innehåller åtgärder i anslutning till jordbruk och landsbygdsutveckling.
Bilaga XXXIX innehåller åtgärder i anslutning till konsumentskydd.
Bilaga XL gäller samarbete om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter.
Bilaga XLI innehåller åtgärder i anslutning
till folkhälsa.
Bilaga XLII innehåller åtgärder i samband
med allmän och yrkesinriktad utbildning
samt ungdomsfrågor.
AVDELNING VI
Bilaga XLIII och XLIV innehåller bestämmelser om finansiellt samarbete och bedrägeribekämpning.
PROTOKOLL
Protokoll I gäller definition av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.
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Protokoll II gäller ömsesidigt administrativt
bistånd i tullfrågor.
Protokoll III gäller ramavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om allmänna
principer för Ukrainas deltagande i unionsprogram.
Moldavien
Bilaga I gäller skydd av personuppgifter.
Bilaga II innehåller bestämmelser i anslutning till bolagsrätt, redovisning samt revision
och företagsstyrning.
Bilaga III innehåller bestämmelser i anslutning till sysselsättning, socialpolitik och lika
möjligheter.
Bilaga IV innehåller bestämmelser om konsumentskydd.
Bilaga V innehåller bestämmelser om statistik.
Bilaga VI innehåller bestämmelser om beskattning.
Bilaga VII innehåller bestämmelser i anslutning till jordbruk och landsbygdsutveckling.
Bilaga VIII innehåller bestämmelser om
samarbete på energiområdet.
Bilaga IX och X innehåller bestämmelser
om transporter.
Bilaga XI innehåller bestämmelser om miljö.
Bilaga XII innehåller bestämmelser om klimatåtgärder.
Bilaga XIII innehåller bestämmelser om
folkhälsa.
Bilaga XIV innehåller bestämmelser om kultur, audiovisuell politik och medier.
Bilaga XV gäller avskaffande av tullar.
Bilaga XV-A innehåller en förteckning över
produkter som omfattas av årliga tullfria kvoter.
Bilaga XV-B innehåller en förteckning över
produkter för vilka ingångspriser tillämpas
och som är befriade från den värderelaterade
delen av importtullen (unionen).
Bilaga XV-C innehåller en förteckning över
produkter som omfattas av systemet för att
förhindra kringgående (unionen).
Bilaga XV-D innehåller en bindningslista
(Moldavien).
Bilaga XVI innehåller en förteckning över
lagstiftning med en tidsplan för dess tillnärmning.
Bilaga XVII-A fastställer tillämpningen av
sanitära och fytosanitära åtgärder.
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Bilaga XVII-B fastställer tillämpningen av
djurskyddskrav.
Bilaga XVII-C fastställer andra åtgärder
som omfattas av kapitel 4 i avdelning V.
Bilaga XVII-D fastställer åtgärder som
kommer att inkluderas efter tillnärmning av
lagstiftningen.
Bilaga XVIII-A fastställer djursjukdomar
och fisksjukdomar för vilka anmälningsplikt
gäller, för vilka parternas status har erkänts
och beslut om regionalisering kan fattas.
Bilaga XVIII-B fastställer erkännande av
status för skadegörare, skadegörarfria områden och skyddade zoner.
Bilaga XIX gäller regionalisering/zonindelning, skadegörarfria områden
och skyddade zoner.
Bilaga XX gäller provisoriskt godkännande
av anläggningar.
Bilaga XXI gäller förfarandet för erkännande av likvärdighet.
Bilaga XXII gäller gränskontroller vid import och inspektionsavgifter.
Bilaga XXIII gäller intyg.
Bilaga XXIV-A gäller principer för utvärdering av framsteg i tillnärmningsprocessen.
Bilaga XXIV-B innehåller en förteckning
över den EU-lagstiftning som Moldavien ska
tillnärma sig.
Bilaga XXV har fastställts innehålla en förteckning över likvärdighetsstatus, men har
tills vidare lämnats tom.
Bilaga XXVI gäller tillnärmning av tullagstiftning.
Bilaga XXVII innehåller en förteckning över
förbehåll som gäller etablering, en förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, en
förteckning över förbehåll som gäller nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster, en förteckning över förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.
Bilaga XXVIII gäller tillnärmning av lagstiftningen i fråga om finansiella tjänster, teletjänster, post- och budtjänster och internationella sjötransporter.
Bilaga XXIX (A-P) gäller offentlig upphandling.
Bilaga XXX gäller geografiska beteckningar.
Bilaga XXXI gäller system för tidig varning.
Bilaga XXXII gäller medlingsförfarandet.
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Bilaga XXXIII innehåller arbetsordningen
vid tvistlösning.
Bilaga XXXIV innehåller en uppförandekod
för skiljemän och medlare.
Bilaga XXXV innehåller bestämmelser om
bedrägeribekämpning och kontroll.
Protokoll
Protokoll I gäller Moldaviens deltagande i
Europeiska unionens program.
Protokoll II gäller definition av begreppet
ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete.
Protokoll III gäller ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.
Protokoll IV innehåller definitioner.
Georgien
Bilaga I gäller skydd av personuppgifter.
Bilaga II-A innehåller produkter som omfattas av årliga tullfria tullkvoter (unionen).
Bilaga II-B innehåller de produkter för vilka
ingångspriser tillämpas och som är befriade
från den värderelaterade delen av importtullen (unionen).
Bilaga II-C innehåller de produkter som omfattas av systemet för att förhindra kringgående (unionen).
Bilaga III-A innehåller en förteckning över
sektorslagstiftningen för tillnärmning.
Bilaga III-B innehåller en vägledande förteckning över övergripande lagstiftning.
Bilaga IV-A fastställer tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder.
Bilaga IV-B fastställer tillämpningen av
djurskyddskrav.
Bilaga IV-C fastställer andra åtgärder som
omfattas av tillämpningsområdet för kapitel
4 i avdelning IV som gäller handel.
Bilaga IV-D fastställer åtgärder som kommer att inkluderas efter tillnärmning av lagstiftningen.
Bilaga V innehåller en förteckning över djursjukdomar, sjukdomar i vattenbruk och reglerade skadegörare för vilka regioner kan beviljas status som officiellt fria från.
Bilaga VI gäller regionalisering/zonindelning, skadegörarfria områden
och skyddade zoner.
Bilaga VII gäller provisoriskt godkännande
av anläggningar.

Bilaga VIII gäller förfarandet för erkännande av likvärdighet.
Bilaga IX gäller gränskontroller vid import
och inspektionsavgifter.
Bilaga X gäller intyg.
Bilaga XI-A behandlar principer för utvärdering av framsteg i tillnärmningsprocessen för
erkännande av likvärdighet.
Bilaga XI-B fastställer en förteckning över
den EU-lagstiftning som ska tillnärmas av
Georgien.
Bilaga XII gäller likvärdighetsstatus, men
har tills vidare lämnats tom.
Bilaga XIII gäller tillnärmning av tullagstiftning.
Bilaga XIV innehåller en förteckning över
förbehåll som gäller etablering, en förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, en
förteckning över förbehåll som gäller nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster, en förteckning över förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.
Bilaga XV gäller tillnärmning av lagstiftningen i fråga om finansiella tjänster, teletjänster, post- och budtjänster och internationella sjötransporter.
Bilaga XVI gäller offentlig upphandling.
Bilaga XVII gäller geografiska beteckningar.
Bilaga XVIII gäller system för tidig varning.
Bilaga XIX gäller medlingsförfarande.
Bilaga XX innehåller arbetsordningen vid
tvistlösning.
Bilaga XXI innehåller en uppförandekod för
skiljemän och medlare.
Bilaga XXII innehåller bestämmelser om
beskattning.
Bilaga XXIII innehåller bestämmelser om
statistik.
Bilaga XXIV innehåller bestämmelser om
transporter.
Bilaga XXV innehåller bestämmelser om
energi.
Bilaga XXVI innehåller bestämmelser om
miljö.
Bilaga XXVII innehåller bestämmelser om
klimatåtgärder.
Bilaga XXVIII innehåller bestämmelser om
bolagsrätt, redovisning och revision samt företagsstyrning.
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Bilaga XXIX innehåller bestämmelser om
konsumentpolitik.
Bilaga XXX innehåller bestämmelser i anslutning till sysselsättning, socialpolitik och
lika möjligheter.
Bilaga XXXI innehåller bestämmelser om
folkhälsa.
Bilaga XXXII innehåller bestämmelser om
allmän och yrkesinriktad utbildning samt
ungdomsfrågor.
Bilaga XXXIII innehåller bestämmelser om
samarbete på det audiovisuella området och
medier.
Bilaga XXXIV innehåller bestämmelser om
bedrägeribekämpning och -kontroll.
Protokoll
Protokoll I gäller definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete.
Protokoll II gäller ömsesidigt administrativt
bistånd i tullfrågor.
Protokoll III gäller Georgiens deltagande i
Europeiska unionens program.
Protokoll IV innehåller definitioner.

Slutakt till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra
sidan
I samband med undertecknandet av avtalet
med Ukraina den 27 juni 2014 upprättade
parterna en slutakt där det konstateras att de
delar som undertecknades den dagen bildar
en enhetlig helhet med de delar som undertecknades tidigare den 23 mars 2014. Vidare
konstateras det i slutakten att avtalet tillämpas på Ukrainas hela territorium, sådant det
erkänts i den internationella rätten och att
parterna inleder förhandlingar om hur avtalet
ska tillämpas på de områden på Krim och i
Sevastopol över vilka Ukraina inte utövar
den faktiska kontrollen.
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Lagförslag
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i associeringsavtalet
mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

1 §. Paragrafen innehåller den i en blankettlag sedvanliga bestämmelsen som sätter i
kraft de bestämmelser i avtalet som hör till
området för lagstiftningen. Dessa bestämmelser refereras nedan i avsnittet om behovet
av riksdagens samtycke.
2 §. Lagen föreslås träda i kraft samtidigt
som fördraget träder i kraft för Finlands del
vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. Om sättande i kraft av de
bestämmelser i ett fördrag som inte hör till
området för lagstiftningen föreskrivs i Finland i 95 § 1 mom. i grundlagen. Enligt denna grundlagsbestämmelse ska bestämmelser
som inte hör till området för lagstiftningen
sättas i kraft genom förordning. I det fallet
följer av 80 § i grundlagen att, om det inte
särskilt har angetts vem som ska utfärda förordningen, den ska utfärdas av statsrådet. I
enlighet med det anförda har fullmakten att
utfärda förordning anvisats statsrådet.
2.2

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i associeringsavtalet
mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

1 §. Paragrafen innehåller den i en blankettlag sedvanliga bestämmelsen som sätter i
kraft de bestämmelser i avtalet som hör till
området för lagstiftningen. Dessa bestämmelser refereras nedan i avsnittet om behovet
av riksdagens samtycke.
2 §. Lagen föreslås träda i kraft samtidigt
som fördraget träder i kraft för Finlands del
vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. Om sättande i kraft av de
bestämmelser i ett fördrag som inte hör till
området för lagstiftningen föreskrivs i Finland i 95 § 1 mom. i grundlagen. Enligt den-
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na grundlagsbestämmelse ska bestämmelser
som inte hör till området för lagstiftningen
sättas i kraft genom förordning. I det fallet
följer av 80 § i grundlagen att, om det inte
särskilt har angetts vem som ska utfärda förordningen, den ska utfärdas av statsrådet. I
enlighet med det anförda har fullmakten att
utfärda förordning anvisats statsrådet.
2.3

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i associeringsavtalet
mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å
andra sidan

1 §. Paragrafen innehåller den i en blankettlag sedvanliga bestämmelsen som sätter i
kraft de bestämmelser i avtalet som hör till
området för lagstiftningen. Dessa bestämmelser refereras nedan i avsnittet om behovet
av riksdagens samtycke.
2 §. Lagen föreslås träda i kraft samtidigt
som fördraget träder i kraft för Finlands del
vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. Om sättande i kraft av de
bestämmelser i ett fördrag som inte hör till
området för lagstiftningen föreskrivs i Finland i 95 § 1 mom. i grundlagen. Enligt denna grundlagsbestämmelse ska bestämmelser
som inte hör till området för lagstiftningen
sättas i kraft genom förordning. I det fallet
följer av 80 § i grundlagen att, om det inte
särskilt har angetts vem som ska utfärda förordningen, den ska utfärdas av statsrådet. I
enlighet med det anförda har fullmakten att
utfärda förordning anvisats statsrådet.
3

Ikraftträdande

Parterna ska ratificera eller godkänna avtalen i enlighet med sina egna förfaranden. Respektive avtal träder i kraft den första dagen i
den andra månaden efter den dag då det sista
ratificerings- eller godkännandeinstrumentet
har deponerats. I regeringspropositionen ingår utkast till blankettlagar om sättande i
kraft av de bestämmelser i avtalet som hör
till området för lagstiftningen. De lagförslag
som ingår i propositionen avses träda i kraft
vid en tidpunkt som fastställs genom förord-

ning av statsrådet samtidigt som avtalen träder i kraft. Avtalen ersätter de tidigare avtalen om partnerskap och samarbete med Ukraina, Moldavien och Georgien.
Sekretariatet för Europeiska unionens råd
ska vara depositarie för avtalen. Fram till den
12 januari 2015 har Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Sverige och
Slovakien meddelat att de har godkänt eller
ratificerat avtalen. Ukraina, Moldavien och
Georgien har ratificerat sina respektive avtal.
Europeiska unionen och associeringsländerna får tillämpa avtalen provisoriskt från
och med den första dagen i den andra månad
som följer på dagen för depositariens mottagande av associeringsländernas ratificeringsinstrument som deponerats i enlighet med
ländernas förfaranden och Europeiska unionens anmälan om att de förfaranden som är
nödvändiga för detta ändamål har slutförts
med angivande av vilka delar av avtalet som
ska tillämpas provisoriskt. Europeiska unionen har meddelat att den tillämpar avtalen
provisoriskt endast till den del som de gäller
frågor som hör till unionens behörighet, inbegripet frågor som hör till unionens behörighet att fastställa och genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Avtalen med Moldavien och Georgien har
tillämpats provisoriskt sedan den 1 september 2014. Närmare bestämmelser om de delar
som omfattas av den provisoriska tillämpningen ingår i rådets beslut 2014/492/EU
(Moldavien) och 2014/494/EU (Georgien) av
den 16 juni 2014 samt i fråga om avtalet med
Ukraina i beslutet 2014/691/EU av den 29
september 2014.
Den provisoriska tillämpningen av avtalet
med Ukraina, med undantag för bestämmelserna om frihandel, inleddes den 1 november
2014. Som en del av fredsprocessen i konflikten i Ukraina beslutades vid förhandlingarna mellan Ukraina, Europeiska unionen
och Ryssland om att skjuta upp den provisoriska tillämpningen av de delar i avtalet med
Ukraina som gäller frihandel till början av
2016. Samtidigt meddelade kommissionen
att den är beredd att förlänga de ensidiga tullförmåner som beviljats Ukraina till utgången
av 2015.
Enligt avtalen kan vilkendera parten som
helst anmäla avtalets depositarie om att den
provisoriska tillämpningen upphör. Upphä-
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vandet av den provisoriska tillämpningen får
verkan sex månader efter det att depositarien
mottagit anmälan.
I avtalets handelspolitiska delar ingår bestämmelser med tangeringspunkter till protokoll nr 2 till avtalet om Finlands anslutning
till Europeiska unionen (FördrS 103/1994),
som behandlar Ålands ställning. En del av
dessa bestämmelser hör till Europeiska unionens exklusiva behörighet, vilket innebär att
Ålands särställning redan beaktades i förhandlingarna om dessa avtalsbestämmelser.
Finland har gjort ett förbehåll till avtalen i
samband med Ålands ställning i fråga om artikeln om marknadstillträde (UA artikel 154,
MD artikel 274, GE artikel 147). Transporttjänsterna anses fortfarande åtminstone delvis
höra till medlemsstaternas behörighet och
transporttjänsterna som en fråga som hör till
näringsverksamhet påverkar ärenden som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland
(1144/1991) hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Åtminstone i de artiklar som gäller
beskattning, miljö och klimatförändringar,
civilskydd, transporter, havspolitik, folkhälsa, utbildning, kultur samt idrott och fysisk
aktivitet ingår bestämmelser som hör till den
nationella behörigheten, vilka enligt 18 § i
självstyrelselagen också hör till Ålands lagstiftningsbehörighet. Därför måste Ålands
lagtings bifall inhämtas för bestämmelserna
om sättande i kraft av avtalet. I avtalen ingår
också andra områden som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland hör till landskapets
lagstiftningsbehörighet, men som dock inte
längre hör till medlemsstaternas behörighet.
I Finland är utgångspunkten den att fördrag
och andra internationella förpliktelser som
binder Finland som stat ska publiceras i Finlands författningssamlings fördragsserie. Endast de situationer som uppräknas i 9 § 1
mom. i lagen om Finlands författningssamling (188/2000) utgör undantag till denna regel. Enligt denna bestämmelse kan det beslutas att ett fördrag som inte kräver riksdagens
godkännande inte ska publiceras i författningssamlingens fördragsserie, när det föreligger särskilda skäl till detta. Ett fördrag
som inte har publicerats i fördragsserien ska
dock med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om Finlands författningssamling hållas tillgängligt
för allmänheten i ett allmänt datanät. Trots
att det i paragrafen talas om fördrag, kan pa-
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ragrafen tänkas vara tillämplig också på protokoll eller bilagor som är separata från fördragshelheten. Således kan det beslutas att ett
protokoll eller en bilaga till ett blandat avtal
som hör till unionens exklusiva behörighet
och därför inte kräver riksdagens godkännande inte ska publiceras i fördragsserien såvida de andra förutsättningarna för detta uppfylls. Med stöd av vad som anförts ovan och
dessutom med beaktande av att avtalstexten i
sin helhet har publicerats i EU:s officiella
tidning, kommer inte andra bilagor att publiceras i samband med ikraftsättandet av avtalen än de som direkt anses höra till Finlands
behörighet. De övriga protokollen och
bilagorna finns till påseende på Europeiska
unionens webbplats Eur-Lex samt i EU:s officiella tidning på samma webbplats. Därför
anses det att förutsättningen i 9 § 2 mom. i
lagen om Finlands författningssamling är
uppfylld. Avsikten är att ett meddelande om
den webbplats där avtalet finns tillgängligt
ska ges i samband med förordningen om sättande i kraft av avtalet.
4
4.1

Behovet av riksdagens samtycke
och behandlingsordning
Behovet av riksdagens samtycke

4.1.1 Behörighetsfördelningen mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna
Associeringsavtalen med Ukraina, Moldavien och Georgien är till sin karaktär s.k.
blandade avtal som både innehåller bestämmelser som hör till unionens behörighet och
bestämmelser som hör till medlemsstaternas
behörighet. Vissa av dessa bestämmelser hör
till unionens uteslutande behörighet, medan
andra hör till unionens och dess medlemsstaters delade behörighet. I fråga om en del av
de frågor som ingår i de nu aktuella avtalen
hör behörigheten uteslutande till medlemsstaterna. Enligt vedertagen praxis godkänner
riksdagen avtal av denna typ endast till de
delar som de hör till Finlands behörighet
(t.ex. GrUU 6/2001 rd, GrUU 31/2001 rd,
GrUU 16/2004 rd och GrUU 24/2004 rd).
Behörighetsfördelningen är inte entydig
och frågan om till vilken del bestämmelserna
i avtal av föreliggande typ mellan EU och
dess medlemsstater, å ena sidan, och tredje-
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länder, å andra sidan, hör till medlemsstatens
och till vilken del till unionens behörighet
befinner sig efter att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 i ett nytt utvecklingsskede inom unionsrätten.
I avdelning I och II i avtalen ingår bestämmelser t.ex. i avsnitten om mänskliga
rättigheter, demokrati och säkerhet som hör
till medlemsstaternas behörighet liksom också i avtalens avdelningar om rättvisa, frihet
och säkerhet. Också avtalens avdelningar om
sektorssamarbete och ekonomiskt samarbete
hör delvis till medlemsstaternas behörighet.
Inom följande sektorer är behörigheten nationell: ekonomisk dialog, offentlig ekonomi,
beskattning, statistik, energi, miljö och klimatförändring, civilskydd, transporter, rymdforskning (endast Ukraina), vetenskapligt
och tekniskt samarbete, forskning, industrioch näringslivspolitik, gruvindustri, metallindustri, råvaror, bolagsrätt, företagsstyrning,
redovisning och revision, informationssamhället, audiovisuell politik, medier, turism,
jordbruk och landsbygdsutveckling, fiskerioch havspolitik, Donau (endast Ukraina och
Moldavien), sysselsättning, socialpolitik och
lika möjligheter, folkhälsa, utbildning, ungdomsfrågor, flerspråkighet (endast Moldavien), kultur, idrott och fysisk aktivitet, gränsöverskridande och regionalt samarbete, regional utveckling, reform av den offentliga
förvaltningen (endast Moldavien) och barnens rättigheter (endast Moldavien). Den
största delen av avtalsbestämmelserna om
sektorsspecifikt samarbete är av generell, underlättande och stödjande karaktär och de innehåller inte några omedelbara skyldigheter
att vidta åtgärder och hör således inte heller
till området för lagstiftningen. Avsikten med
avtalens avdelning om sektorssamarbete är
att underlätta myndighetssamarbete och informationsutbyte mellan länderna.
Unionen har behörigheten när det gäller avtalsbestämmelserna om handel bl.a. utifrån
artikel 207 FEUF och artiklarna 63–66
FEUF. Genom Lissabonfördraget utvidgades
området för unionens uteslutande behörighet
och det omfattar för närvarande utöver varuhandeln även handeln med tjänster, direkta
utländska investeringar och frågor som gäller
de kommersiella aspekterna av immateriella
rättigheter (207 FEUF). Behörighetsfördelningen är dock inte entydig. I avtalen finns

det inte heller bestämmelser som visar på hur
behörigheten noga taget fördelas. I Finland
kan det alltjämt finnas och finns faktiskt gällande lagbestämmelser också inom områden
som allmänt taget hör till unionens behörighet beträffande handeln.
Trots att handelspolitiken i stor omfattning
hör till unionens behörighet, innehåller avtalen också delvis frågor som hör till medlemsstaternas behörighet. Sådana frågor kan anses
ingå i bestämmelser som ingår i kapitlen om
etablering, handel med tjänster och elektronisk handel (kapitel 6 i avdelningarna om
handel) till de delar som dessa gäller transporttjänster, samt i bestämmelser i kapitlen
om immateriella rättigheter (kapitel 9 i avdelningarna om handel), i synnerhet när dessa gäller straffrättslig verkställighet. Punkten
i kapitlen om immateriella rättigheter "Skyldigheternas art och omfattning" (UA artikel
158.1, MD artikel 278.1, GE artikel 151.1)
innehåller en hänvisning till Tripsavtalet,
som ingåtts som ett blandat avtal och bl.a.
innehåller straffrättslig reglering. Straffrättslig reglering av denna typ hör i princip till
unionens och medlemsstaternas delade behörighet. Medlemsstaterna har dock inte velat
att unionen använder sin straffrättsliga behörighet. Dessa avtalsbestämmelser hör således
till medlemsstaternas behörighet.
Också avtalets artiklar om administrativa
förfaranden och överklagande (UA artikel
285-286, MD artikel 259-260, GE artikel
223-224) hör till medlemsstaternas behörighet.
I avtalen ingår bestämmelser om bindande
tvistlösning. Till den del som man i ett tvistlösningsförfarande skulle behandla tolkningen eller tillämpningen av en sådan bestämmelse som enligt det ovan anförda hör till
Finlands behörighet, har bestämmelserna om
tvistlösning betydelse också med tanke på
Finlands behörighet (UA kapitel 14 i avdelning IV och artikel 461-466, MD kapitel 14 i
avdelning V, GE kapitel 14 i avdelning IV
och artikel 404-408).
I varje avtal ingår också bestämmelser om
upprättande av ett associeringsråd. Associeringsrådet har till uppgift att övervaka och
kontrollera tillämpningen och genomförandet. Associeringsrådet har befogenhet att fatta beslut som är bindande för parterna och att
revidera och uppdatera bilagorna till avtalet.
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Associeringsrådet får också överföra på associeringskommittén sin befogenhet att fatta
beslut som är bindande för parterna, om vars
upprättande det också ingår bestämmelser i
respektive avtal. Till den del som sådana
bindande beslut av associeringsrådet eller associeringskommittén eller en uppdatering eller ändring av bilagorna till avtalen skulle
gälla frågor som hör till medlemsstaternas
behörighet, hör också de aktuella bestämmelserna om associeringsrådet och associeringskommittén till medlemsstaternas behörighet
(UA artikel 461-466, MD artikel 434-439,
GE artikel 404-408).
4.1.2 Bestämmelser i avtalen som hör till
området för lagstiftningen
Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs
riksdagens godkännande för fördrag och
andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen
av någon annan anledning kräver riksdagens
godkännande. En bestämmelse i ett fördrag
eller i en annan internationell förpliktelse ska
anses höra till området för lagstiftningen 1)
om bestämmelsen gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller
rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) om
bestämmelsen i övrigt gäller grunderna för
individens rättigheter eller skyldigheter, 3)
om frågan som bestämmelsen gäller enligt
grundlagen ska regleras genom lag, eller 4)
om bestämmelsen gäller en fråga om vilken
det finns gällande bestämmelser i lag eller 5)
om det enligt rådande uppfattning i Finland
ska föreskrivas genom lag om frågan. Huruvida bestämmelsen strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland
påverkar inte saken (GrUU 11, 12 och
45/2000 rd).
I artikel 2 i respektive avtal konstateras att
respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,
som bland annat definieras i Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och i Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990, och andra
relevanta instrument för mänskliga rättigheter, bland annat Förenta nationernas allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna och
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Europakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt respekten för rättsstatsprincipen ska ligga till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgöra grundläggande delar av avtalet. Grundlagsutskottet
har ansett (GrUU 45/2000 rd, GrUU 31/2001
rd) att generella och deklaratoriska bestämmelser, där parterna bekräftar sina åtaganden
att respektera de mänskliga rättigheterna, inte
påverkar innehållet i eller omfattningen av
Finlands internationella förpliktelser när det
gäller de mänskliga rättigheterna. Däremot
har grundlagsutskottet ansett att bestämmelser av detta slag får ett nytt slags bindande
verkan i och med sanktionsförfaranden som
ingår i avtalet, och därför ska avtalets bestämmelser om mänskliga rättigheter anses
höra till området för lagstiftningen (se GrUU
31/2001 rd).
I artikel 96 om samråds- och sanktionsförfarandet i det avtal som grundlagsutskottet
behandlade i det sistnämnda utlåtandet
nämndes uttryckligen att tillfälligt upphävande av avtalets tillämpning ska ses som en sista utväg att ta till när den ena parten har brutit mot avtalsbestämmelsen om demokratiska
principer och rättsstatsprincipen som definierats som en väsentlig del i avtalet. I artiklarna
om fullgörande av skyldigheter i de nu aktuella avtalen (UA artikel 478, MD artikel 455,
GE artikel 422) nämns tillfälligt upphävande
av avtalets tillämpning inte direkt som en åtgärd att vidta när en avtalspart väsentligen
bryter mot avtalet. De ovan nämnda avtalsbestämmelserna om fullgörande av skyldigheter är därmed svagare formulerade än den
bestämmelse om en samråds- och sanktionsmekanism som grundlagsutskottet avsåg i sitt
utlåtande.
Enligt regeringens uppfattning tillåter dock
artiklarna om fullgörande av skyldigheter i
de nu aktuella avtalen att avtalets tillämpning
tillfälligt upphävs helt eller delvis på grund
av traktatbrott enligt vad som avses i artikel
60 i Wienkonventionen om traktaträtten
(FördrS 33/1980).
Därför anser regeringen att tillämpning av
bestämmelserna om fullgörande av skyldigheter i avtalen kan leda till att de skyldigheter
som hänför sig till mänskliga rättigheter, vilka har definierats som en väsentlig del av avtalen, får den nya typen av bindande verkan
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som grundlagsutskottet avser i sitt utlåtande
(se GrUU 31/2001 rd) och därför bör avtalets
bestämmelser om mänskliga rättigheter anses
höra till området för lagstiftningen.
Också de bestämmelser som hänför sig till
bekämpning av spridning av massförstörelsevapen (UA artikel 11.1, MD artikel 9.1,
GE artikel 10.1) samt i Ukrainas associeringsavtal också främjande av respekten för
principerna om suveränitet och territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet och oberoende (UA artikel 2) har fastställts utgöra en
väsentlig del av avtalet. Överträdelse av dessa avtalsbestämmelser utgör en väsentlig
överträdelse av avtalet, vilket möjliggör tilllämpning av samråds- och sanktionsförfarandet enligt artikeln om fullgörande av skyldigheter i avtalen. Följaktligen kan dessa bestämmelser i ljuset av motiveringarna ovan
bedömas ha sådan bindande verkan som avses i grundlagsutskottets utlåtande GrUU
31/2001 rd och bör därmed anses höra till
området för lagstiftningen.
I avtalen ingår bestämmelser om bekämpning av spridning av massförstörelsevapen
och bärare av sådana vapen (UA artikel 11,
MD artikel 9, GE artikel 10). Parterna förpliktas också att upprätthålla ett effektivt system för nationell exportkontroll, inklusive
där innefattade straffrättsliga påföljder. Av
80 § i grundlagen följer att bestämmelser
som gäller individens rättigheter och skyldigheter ska utfärdas genom lag. Av 8 § i
grundlagen följer att straffbara handlingar
och straffet för dem ska föreskrivas på lagnivå. Således hör dessa avtalsbestämmelser till
området för lagstiftningen. De kräver dock
inga nationella lagstiftningsåtgärder, eftersom det i lagstiftningen redan finns bestämmelser om sådan exportkontroll som avses i
avtalen. Det har också utfärdats nationell reglering om exportkontroll på lagnivå i lagen
om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) och i lagen om
export av försvarsmateriel (282/2012).
I artikel 13 i avtalet med Moldavien tillsammans med bilaga I till avtalet bestäms om
skyddet av personuppgifter. Denna bilaga
förpliktar parterna att i samband med överföring av personuppgifter följa vissa där uppräknade principer. Enligt 10 § i grundlagen
ska bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. Personuppgiftsla-

gen (523/1999) är den allmänna lagen som
gäller för behandling av personuppgifter.
Den lagen genomför Europeiska unionens direktiv om skydd för enskilda personer med
avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter
(95/46/EG). Personuppgiftslagens bestämmelser tillämpas på all behandling av personuppgifter, om inte något annat bestäms
någon annanstans i lag. Speciallagar som
gäller behandling av personuppgifter är till
exempel lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och lagen om dataskydd vid
elektronisk kommunikation (516/2004). I
många lagar inom olika områden ingår det
bestämmelser om behandlingen av personuppgifter. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på
utlämnande av personuppgifter från myndighetsregister, om inte något annat bestäms om
utlämnandet med avseende på en specifik
funktion.
Bestämmelser om de delar i avtalen som
gäller transporttjänster finns i Finland bland
annat i lagen angående rättighet att idka näring (122/1999), sjölagen (674/1994), järnvägslagen (304/2011), kollektivtrafiklagen
(829/2009), lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) och i lagen om
taxitrafik (217/2007). Bestämmelserna i fråga hör således till området för lagstiftningen,
men kräver dock inte att lagstiftningen ändras. Om de frågor som omfattas av bestämmelserna i avtalen om immateriella rättigheter föreskrivs i Finland bl.a. i varumärkeslagen och i upphovsrättslagen. Bestämmelserna i fråga hör således till området för lagstiftningen, men kräver dock inte att lagstiftningen ändras.
Om de frågor som omfattas av bestämmelserna i avtalens artiklar om administrativa
förfaranden och överprövning och överklagande (UA artikel 285-286, MD artikel 359360, GE artikel 223-224) föreskrivs i Finland
bl.a. i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, offentlighetslagen, språklagen,
samiska språklagen samt i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Bestämmelserna hör således till området för lagstiftningen, men kräver inte att
lagstiftningen ändras.
I avtalen ingår bestämmelser om ett bindande tvistlösningsförfarande (UA kapitel 14
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i avdelning IV och artiklarna 461–466, MD
kapitel 14 i avdelning V och artiklarna 434–
439, GE kapitel 14 i avdelning IV och artiklarna 404–408). Avtalen innehåller en möjlighet som kan anses vara tämligen obetydlig
att avgöranden som träffas i tvistlösningsförfaranden skulle tangera frågor som enligt
unionens grundfördrag hör till medlemsstaternas behörighet och som i enlighet med
Finlands grundlag skulle höra till området för
lagstiftningen. Eftersom dessa avgöranden
dock är bindande för parterna, förutsätts
riksdagens samtycke för bestämmelserna om
tvistlösning till den del som besluten skulle
ha konsekvenser för Finlands behörighet och
på tolkningen av bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen (GrUU 31/2001
rd).
I avtalens sista avdelningar (UA artikel
471, MD artikel 444, GE artikel 414) åtar sig
parterna att säkerställa att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan
diskriminering i förhållande till de egna
medborgarna, har tillgång till dess behöriga
domstolar och administrativa organ för att
kunna försvara sina personliga rättigheter
och sin äganderätt. Bestämmelsen innehåller
också reglering som hör till medlemsstaternas behörighet och i Finland anknyter den till
iakttagande av 6 och 21 § i grundlagen och
hör till området för lagstiftningen. I artikel 17
i avtalet med Ukraina enas parterna också om
att medborgare från en part som lagligen vistas och arbetar på den andra partens territorium inte ska diskrimineras i fråga om anställningsvillkor, löner och avskedande i förhållande till landets egna medborgare. Genomförandet av principen i avtalen om ickediskriminering (UA artikel 473, MD artikel
447, GE artikel 416) har i Finland samband
med bl.a. 6 § i grundlagen, 2 kapitel 2 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 47 kapitel 3 § i
strafflagen (39/1889). Bestämmelser om utlänningars inresa samt om deras vistelse och
arbete i Finland ingår i utlänningslagen
(301/2004). Bestämmelserna i artiklarna hör
till området för lagstiftningen, eftersom de
innehåller omständigheter som gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter och eftersom det i Finland finns bestämmelser på lagnivå om dem, trots att de
inte kräver ändringar i gällande lagar.
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I avtalens sista avdelningar inrättas ett associeringsråd, där medlemsstaterna är företrädda genom Europeiska unionens råd. Associeringsrådet kan utöver att ge rekommendationer, också fatta beslut som är bindande
för parterna samt omarbeta bilagorna till ett
avtal. Associeringsrådet kan också överföra
sin behörighet att meddela beslut som är bindande för parterna på en associeringskommitté, om vars inrättande det ingår bestämmelser i respektive avtal (UA artikel 461466, MD artikel 434-439, GE artikel 404408). Avtalen innehåller dock en möjlighet
som kan anses vara tämligen obetydlig att
beslut som fattas i associeringsrådet eller i
associeringskommittén gäller frågor som enligt unionens grundfördrag hör till medlemsstaternas behörighet och som med tanke på
Finlands grundlag hör till området för lagstiftningen. Eftersom de associeringsråd som
övervakar och kontrollerar tillämpningen och
genomförandet av avtalen, och de associeringskommittéer med befogenheter som råden delegerar dem, dock får beslutsmakt som
är bindande för parterna och som kunde påverka Finlands behörighet och tolkningen av
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, hör avtalsbestämmelserna om inrättande av associeringsråd och associeringskommittéer och om dessa organs verksamhet
till dessa delar till området för lagstiftningen
och förutsätter riksdagens samtycke (GrUU
31/2001 rd).
Till regeringens proposition bifogas bilaga
I till avtalet med Moldavien, där det finns bestämmelser om de principer som ska följas
vid överföring av personuppgifter. Bilagan
innehåller bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen på det sätt som redogörs i
samband med artikel 13 i avtalet med Moldavien.
Ytterligare har bilagorna UA XVI, MD
XXVII, GE XIV om etablering och tjänster
tagits med som bilaga till regeringspropositionen. Bilagorna innehåller åtaganden och
förbehåll som gäller vistelse i landet av personer som anknyter till gränsöverskridande
tillhandahållande av tjänster, företagsetablering samt näringsverksamhet. I fråga om avtalet med Ukraina ingår i bilagorna en förteckning över förbehåll som gäller etablering,
en förteckning över åtaganden gällande
gränsöverskridande tillhandahållande av
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tjänster samt en förteckning över förbehåll
som gäller avtalsbaserade tjänsteleverantörer
och oberoende yrkesutövare. I fråga om avtalen med Moldavien och Georgien ingår i
bilagorna en förteckning över förbehåll som
gäller etablering, en förteckning över åtaganden gällande gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, en förteckning över förbehåll som gäller nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster samt en förteckning över förbehåll som gäller avtalsbaserade tjänsteleverantörer och oberoende yrkesutövare.
Innehållet i bilagorna har tangeringspunkter till flera författningar som är gällande i
Finland och som gäller verksamheten hos
och förutsättningarna för tredjeländers företag i Finland. Till den del som åtagandena
gäller transporttjänster, innehåller de också
delvis reglering som hör till medlemsstaternas behörighet. Bestämmelserna om transporttjänster och de åtaganden som har gjorts
utifrån dem tangerar bland annat följande lagar: lagen angående rättighet att idka näring,
sjölagen, lagen om privata allmänna hamnar
(1156/1994), järnvägslagen, kollektivtrafiklagen, lagen om kommersiell godstransport
på väg och lagen om taxitrafik. Bestämmelserna kräver dock inte att den nationella lagstiftningen ändras.
Enligt vedertagen praxis godkänner riksdagen internationella fördrag i sin helhet (t.ex.
GrUU 13/2008 rd och GrUU 5/2007 rd), vilket motsvarar ordalydelsen i 94 § 1 mom. i
grundlagen. Grundlagsutskottet har dock ansett att det inte föreligger något absolut hinder för att riksdagens godkännande i vissa situationer avgränsas till att endast gälla bestämmelser i en förpliktelse som kräver riksdagens godkännande. Enligt utskottet kan det
endast vara fråga om en sådan exceptionell
situation om en del i en förpliktelse som kräver riksdagens godkännande bildar en klart
separat del i förhållande till dess övriga delar
och utgör en självständig helhet både i tekniskt hänseende och i sak. I de delar i en förpliktelse som i tekniskt hänseende går att avgränsa från riksdagens godkännande får det
inte ingå bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen, eller bestämmelser som
påverkar sådana bestämmelser, eller bestämmelser som annars kräver riksdagens

godkännande (GrUU 18/2002 rd och GrUU
16/2008 rd).
De bilagor som nu avgränsats från regeringspropositionen är till sin natur närmast
tekniska. Att bilagorna inte tas med i regeringspropositionen kan också motiveras med
att riksdagen enligt vedertagen praxis godkänner blandade avtal endast till den del som
de hör till Finlands behörighet. Efter som de
nu aktuella bilagorna hör till unionens behörighet, kräver de inte riksdagens godkännande. Enligt regeringens uppfattning utgör
bilagorna till avtalen således i enlighet med
grundlagsutskottets ovan angivna praxis en
sådan både i tekniskt och sakligt hänseende
separat del som inte innehåller bestämmelser
som hör till lagstiftningens område eller som
påverkar dem eller andra bestämmelser som
kräver riksdagens godkännande och som kan
lämnas utanför propositionen.
4.2

Behandlingsordning

Avtalen innehåller inte några bestämmelser
som gäller grundlagen på det sätt som avses i
94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen.
Avtalen kan enligt regeringens uppfattning
godkännas med enkel majoritet, och förslagen till lagar om sättande i kraft av avtalen
kan godkännas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av vad som anförts ovan och i
enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att
riksdagen godkänner
det i Bryssel den 21 mars 2014 och
den 27 juni 2014 ingångna associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
samt
det i Bryssel den 27 juni 2014 ingångna associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan samt
det i Bryssel den 27 juni 2014 ingångna associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
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till den del de hör till Finlands behörighet.
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Eftersom avtalen innehåller bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Bryssel den 21 mars
2014 och den 27 juni 2014 ingångna associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina,

å andra sidan, gäller som lag sådana Finland
har förbundit sig till dem.
2§
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av
denna lag bestäms genom förordning av
statsrådet.
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2.
Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Bryssel den 27 juni 2014
ingångna associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena
sidan, och Georgien, å andra sidan, gäller
som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.

2§
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av
denna lag bestäms genom förordning av
statsrådet.
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3.
Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
2§
De bestämmelser som hör till området för
Om sättande i kraft av de övriga bestämlagstiftningen i det i Bryssel den 27 juni 2014 melserna i avtalet och om ikraftträdandet av
ingångna associeringsavtalet mellan Europe- denna lag bestäms genom förordning av
iska unionen och Europeiska atomenergige- statsrådet.
menskapen och deras medlemsstater, å ena
sidan, och Republiken Moldavien, å andra
sidan, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.
—————
Helsingfors den 22 januari 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Utrikesminister Erkki Tuomioja

29.5.2014
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Fördragstext
ASSOCIERINGSAVTAL MELLAN
europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
INGRESS
KONUNGARIKET BELGIEN,
REPUBLIKEN BULGARIEN,
REPUBLIKEN TJECKIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
REPUBLIKEN ESTLAND,
IRLAND,
REPUBLIKEN GREKLAND,
KONUNGARIKET SPANIEN,
REPUBLIKEN FRANKRIKE,
REPUBLIKEN KROATIEN,
REPUBLIKEN ITALIEN,
REPUBLIKEN CYPERN,
REPUBLIKEN LETTLAND,
REPUBLIKEN LITAUEN,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
UNGERN
REPUBLIKEN MALTA,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
REPUBLIKEN POLEN,
REPUBLIKEN PORTUGAL,
RUMÄNIEN,
REPUBLIKEN SLOVENIEN,
REPUBLIKEN SLOVAKIEN,
REPUBLIKEN FINLAND,
KONUNGARIKET SVERIGE,
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
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fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan
kallade medlemsstaterna,
EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU,

och
EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, nedan kallad Euratom,

å ena sidan, och
UKRAINA

å andra sidan,
nedan gemensamt kallade parterna,
SOM BEAKTAR de nära historiska förbindelserna och allt starkare banden mellan parterna samt deras önskan att stärka och
bredda förbindelserna på ett målmedvetet och innovativt sätt,
SOM ÄR BESLUTNA att upprätthålla nära och varaktiga förbindelser på grundval av de gemensamma värderingarna respekt
för demokratiska principer, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,
inbegripet rättigheterna för personer som tillhör nationella minoriteter, icke-diskriminering av personer som tillhör
minoriteter och respekt för mångfald, mänsklig värdighet och uppslutning bakom principerna om en fri marknadsä
ekonomi, vilket skulle underlätta Ukrainas deltagande i Europas politik,
SOM INSER att Ukraina, som ett europeiskt land, delar historia och värderingar med medlemsstaterna i Europeiska unionen
(EU) och är beslutet att främja dessa värderingar,
SOM NOTERAR den vikt som Ukraina fäster vid sin europeiska identitet,
SOM BEAKTAR det starka stödet från allmänheten i Ukraina för landets europeiska val,
SOM BEKRÄFTAR att Europeiska unionen erkänner Ukrainas strävan att närma sig EU och välkomnar dess europeiska val,
inbegripet landets åtagande om att bygga upp en djupgående och hållbar demokrati och en marknadsekonomi,
SOM INSER att de gemensamma värderingar som ligger till grund för Europeiska unionen – nämligen demokrati, respekt
för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen – också är väsentliga inslag i detta avtal,
SOM BEKRÄFTAR att Ukrainas politiska associering och ekonomiska integration med Europeiska unionen kommer att bero
på framstegen i genomförandet av detta avtal samt på Ukrainas resultat när det gäller att säkerställa respekten för de
gemensamma värderingarna, och på framstegen med att uppnå konvergens med EU inom de politiska, ekonomiska och
rättsliga områdena,
SOM ÄR BESLUTNA att genomföra alla principer och bestämmelser i Förenta nationernas stadga och alla principer och
bestämmelser som antagits inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt Helsingä
forsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, slutdokumenten från konferenserna i
Madrid och Wien från 1991 respektive 1992, Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990, Förenta nationernas allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheä
terna och de grundläggande friheterna från 1950,
SOM ÖNSKAR stärka den internationella freden och säkerheten samt medverka i en verkningsfull multilateralism och
fredlig konfliktlösning, särskilt genom att nära samarbeta i detta syfte inom ramen för Förenta nationerna (FN), OSSE
samt Europarådet,
SOM ÄR BESLUTNA att främja oberoende, suveränitet, territoriell integritet och gränsernas okränkbarhet,
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SOM ÖNSKAR uppnå en allt större konvergens i ståndpunkterna i bilaterala, regionala och internationella frågor av
ömsesidigt intresse, med beaktande av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), inbegripet
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP),
SOM ÄR BESLUTNA att ånyo bekräfta parternas internationella skyldigheter, att bekämpa spridning av massförstörelsevapen
och bärare av sådana vapen, och att samarbeta om nedrustning och vapenkontroll,
SOM ÖNSKAR främja reform- och tillnärmningsprocessen i Ukraina, och därigenom bidra till en gradvis ekonomisk
integration och fördjupning av den politiska associeringen,
SOM ÄR ÖVERTYGADE om behovet av att Ukraina genomför de politiska, socioekonomiska, rättsliga och institutionella
reformer som krävs för att på ett verkningsfullt sätt genomföra detta avtal och som är beslutna att stödja dessa reformer i
Ukraina,
SOM ÖNSKAR uppnå ekonomisk integration, bland annat genom ett djupgående och omfattande frihandelsavtal som en
integrerad del av detta avtal, i överensstämmelse med de rättigheter och skyldigheter som följer av parternas medlemskap
i Världshandelsorganisationen (WTO), och genom en omfattande tillnärmning av regelverket,
SOM INSER att ett sådant djupgående och omfattande frihandelsavtal, kopplat till den bredare processen av tillnärmning av
lagstiftningen, kommer att bidra till en fortsatt ekonomisk integration med Europeiska unionens inre marknad i enlighet
med detta avtal,
SOM ÄR BESLUTNA att utveckla ett nytt klimat som befrämjar ekonomiska förbindelser mellan parterna och framför allt
utvecklingen av handel och investeringar och en stärkt konkurrens, vilka är faktorer som är avgörande för en omstrukä
turering och modernisering av ekonomin,
SOM ÄR BESLUTNA att stärka energisamarbetet, på grundval av parternas åtagande om att genomföra fördraget om

energigemenskapen,

SOM ÄR BESLUTNA att stärka energitryggheten, underlätta utvecklingen av lämplig infrastruktur och öka marknadsintegä
rationen och tillnärmningen av regelverket till centrala delar av EU:s regelverk, främja energieffektivitet och användning av
förnybara energikällor samt uppnå en hög nivå av kärnsäkerhet,
SOM ÄR BESLUTNA att stärka dialogen – på grundval av grundläggande principer om solidaritet, ömsesidigt förtroende,
gemensamt ansvar och partnerskap – och samarbetet om migration, asyl och gränsförvaltning, med ett övergripande
tillvägagångssätt som tar hänsyn till laglig migration och till samarbete när det gäller att åtgärda olaglig invandring och
människohandel, och som säkerställer ett effektivt genomförande av återtagandeavtalet,
SOM INSER betydelsen av att införa en viseringsfri reseordning för medborgare i Ukraina vid en lämplig tidpunkt, förutsatt
att villkor för välhanterad och säker rörlighet är på plats,
SOM ÄR BESLUTNA att bekämpa organiserad brottslighet och penningtvätt, att minska tillgången till och efterfrågan på
olaglig narkotika samt att utöka samarbetet i kampen mot terrorism,
SOM ÄR BESLUTNA att stärka samarbetet inom miljöskyddsområdet och att iaktta principerna om hållbar utveckling och

en grön ekonomi,

SOM ÖNSKAR stärka de direkta personkontakterna,
SOM ÄR BESLUTNA att främja gränsöverskridande och interregionalt samarbete,
SOM ÄR BESLUTNA att gradvis närma Ukrainas lagstiftning till unionslagstiftningen i enlighet med riktlinjerna i detta avtal
och att genomföra den på ett verkningsfullt sätt,
SOM BEAKTAR att detta avtal inte kommer att påverka den framtida utvecklingen av förbindelserna mellan EU och
Ukraina, och lämnar denna utveckling öppen,
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SOM BEKRÄFTAR att de bestämmelser i detta avtal som ingår i tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen av
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är bindande för Förenade kungariket och Irland som separata avtalsä
slutande parter, och inte som en del av Europeiska unionen, såvida inte Europeiska unionen tillsammans med Förenade
kungariket och/eller Irland gemensamt meddelar Ukraina att Förenade kungariket eller Irland är bundna av bestämmelä
serna som en del av Europeiska unionen i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning
med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Om Förenade kungariket och/eller Irland upphör att vara bundna/bundet av bestämmelserna som en del av Europeiska
unionen i enlighet med artikel 4a i protokoll nr 21 eller i enlighet med artikel 10 i protokoll 36 om övergångsä
bestämmelser, fogat till fördragen, måste Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland
omedelbart underrätta Ukraina om varje ändring av deras ställning, varvid de förblir bundna av avtalets bestämmelser
som enskilda parter. Samma sak gäller för Danmark i enlighet med protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till
fördragen.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1
Mål
1.

Härmed upprättas en associering mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.

2.

Målen för denna associering är att

a) främja ett gradvis närmande mellan parterna på grundval av gemensamma värderingar och nära och prioriterade
förbindelser, och stärka Ukrainas associering med EU:s politik och landets deltagande i program och organ,

b) tillhandahålla en lämplig ram för en utökad politisk dialog inom alla områden av ömsesidigt intresse,

c) främja, bevara och stärka fred och stabilitet regionalt och internationellt i enlighet med principerna i Förenta natioä
nernas stadga och Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och med
målen i Parisstadgan för ett nytt Europa från 1990,

d) skapa betingelser för stärkta ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser som leder till att Ukraina gradvis
integreras i EU:s inre marknad, inklusive genom inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsavtal i enlighet
med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, och att stödja Ukrainas ansträngningar för att
slutföra omställningen till en fungerande marknadsekonomi, bland annat genom att gradvis närma landets lagstiftning
till unionslagstiftningen,

e) utöka samarbetet på området rättvisa, frihet och säkerhet i syfte att stärka rättsstatsprincipen och respekten för
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

f) skapa betingelser för ett allt närmare samarbete inom andra områden av ömsesidigt intresse.

AVDELNING I
ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 2
Respekten för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som bland annat definieras i
Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och i Parisstadgan för ett nytt
Europa från 1990, och andra relevanta instrument för mänskliga rättigheter, bland annat Förenta nationernas allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna samt respekten för rättsstatsprincipen ska ligga till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik
och utgöra grundläggande delar av detta avtal. Främjande av respekten för principerna om suveränitet och territoriell
integritet, gränsernas okränkbarhet och oberoende, samt bekämpande av spridning av massförstörelsevapen, därmed
sammanhängande material och bärare av sådana vapen utgör också grundläggande delar av detta avtal.
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Artikel 3

Parterna erkänner att principerna om en fri marknadsekonomi ligger till grund för deras förbindelser. Rättsstatsprincipen,
god samhällsstyrning, korruptionsbekämpning, bekämpning av olika former av gränsöverskridande organiserad brottsä
lighet och terrorism, främjande av hållbar utveckling och verkningsfull multilateralism är av central betydelse för att stärka
förbindelserna mellan parterna.

AVDELNING II
POLITISK DIALOG OCH REFORM, POLITISK ASSOCIERING, SAMARBETE OCH KONVERGENS INOM OMRÅDET FÖR
UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Artikel 4
Målen för den politiska dialogen
1.
Den politiska dialogen mellan parterna inom alla områden av ömsesidigt intresse ska utvecklas ytterligare och
stärkas. Detta kommer att främja en gradvis konvergens i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och syftar till att Ukraina
ska ta allt större del i det europeiska säkerhetsområdet.

2.

Målen för den politiska dialogen ska vara att

a) fördjupa den politiska associeringen och öka den politiska och säkerhetspolitiska konvergensen och effektiviteten,

b) främja internationell stabilitet och säkerhet på grundval av verkningsfull multilateralism,

c) stärka samarbetet och dialogen mellan parterna om internationell säkerhet och krishantering, särskilt för att bemöta
globala och regionala utmaningar och betydande hot,

d) främja resultatinriktat och praktiskt samarbete mellan parterna för att uppnå fred, säkerhet och stabilitet på den
europeiska kontinenten,

e) stärka respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter, inbegripet rättigheterna för personer som tillhör nationella minoriteter, icke-diskriminering av
personer som tillhör minoriteter och respekt för mångfald, samt att bidra till att befästa inhemska politiska reformer,

f) utveckla dialogen och fördjupa samarbetet mellan parterna inom området säkerhet och försvar,

g) främja principerna om oberoende, suveränitet, territoriell integritet och gränsernas okränkbarhet.

Artikel 5
Forum för genomförandet av den politiska dialogen
1.

Parterna ska hålla regelbundna möten för politisk dialog på toppmötesnivå.

2.
På ministernivå ska den politiska dialogen föras inom det associeringsråd som avses i artikel 460 i detta avtal och,
efter överenskommelse, inom ramen för regelbundna möten mellan företrädare för parterna på utrikesministernivå.

3.
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Den politiska dialogen ska också föras i följande format:

a) Regelbundna möten på nivån för politiska direktörer, kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och experter,
inbegripet om särskilda regioner och frågor, mellan företrädare för Europeiska unionen, å ena sidan, och företrädare
för Ukraina, å andra sidan.
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b) Sådana förfaranden som i full utsträckning och på lämpligt sätt utnyttjar alla diplomatiska och militära kanaler mellan
parterna, däribland lämpliga kontakter i tredje land och inom Förenta nationerna, OSSE och andra internationella
forum.

c) Regelbundna möten på både nivån för höga tjänstemän och experter från parternas militära institutioner.

d) Eventuella andra format, däribland möten på expertnivå, som skulle bidra till att förbättra och befästa denna dialog.

4.
Andra förfaranden och mekanismer för politisk dialog, däribland extraordinära samråd, ska inrättas av parterna efter
överenskommelse.

5.
En politisk dialog på parlamentarisk nivå ska föras inom ramen för den parlamentariska associeringskommitté som
avses i artikel 467 i detta avtal.

Artikel 6
Dialog och samarbete om inhemska reformer
Parterna ska samarbeta för att se till att deras inrikespolitik grundar sig principer som är gemensamma för parterna,
särskilt de demokratiska institutionernas stabilitet och effektivitet och rättsstatsprincipen, samt på respekten för mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter, i synnerhet i enlighet med artikel 14 i detta avtal.

Artikel 7
Utrikes- och säkerhetspolitik
1.
Parterna ska intensifiera sin dialog och sitt samarbete samt främja en gradvis konvergens inom området för utrikesoch säkerhetspolitik, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), och ska särskilt ta itu med
frågor som rör konfliktförebyggande och krishantering, regional stabilitet, nedrustning, icke-spridning, vapenkontroll och
vapenexportkontroll samt en utökad dialog inom rymdområdet som gynnar bägge parter. Samarbetet ska bygga på
gemensamma värderingar och ömsesidiga intressen och syfta till att öka konvergens och ändamålsenlighet i politiken
samt till att främja gemensam politisk planering. I detta syfte ska parterna använda bilaterala, internationella och regionala
forum.

2.
Ukraina, EU och medlemsstaterna bekräftar ånyo sitt åtagande att följa principerna om respekt för oberoende,
suveränitet, territoriell integritet och gränsernas okränkbarhet, i enlighet med FN-stadgan och Helsingforsslutakten från
1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, samt att främja dessa principer i bilaterala och multilaterala
förbindelser.

3.
Parterna ska på ett lämpligt och konsekvent sätt ta itu med hoten mot dessa principer på alla lämpliga nivåer i den
politiska dialog som avses i detta avtal, också på ministernivå.

Artikel 8
Internationella brottmålsdomstolen
Parterna ska samarbeta för att främja fred och internationell rättvisa genom att ratificera och genomföra Romstadgan för
Internationella brottmålsdomstolen från 1998 och därmed sammanhängande instrument.

Artikel 9
Regional stabilitet
1.
Parterna ska intensifiera sina gemensamma ansträngningar för att främja stabilitet, säkerhet och demokratisk
utveckling i sitt gemensamma grannskap, och särskilt samarbeta för att lösa regionala konflikter på ett fredligt sätt.

2.
Ansträngningarna ska följa gemensamma principer om att vidmakthålla internationell fred och säkerhet i enlighet
med FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och andra
relevanta multilaterala dokument.
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Artikel 10
Konfliktförebyggande, krishantering och militärtekniskt samarbete
1.
Parterna ska stärka det praktiska samarbetet inom områdena konfliktförebyggande och krishantering, särskilt med
syftet att Ukraina i större utsträckning ska delta i EU-ledda civila och militära krishanteringsoperationer samt i relevanta
övningar och relevant utbildningsverksamhet, inbegripet övningar och utbildningsverksamhet inom ramen för den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

2.
Samarbetet inom detta område ska bygga på metoder och arrangemang som överenskommits mellan EU och
Ukraina för samråd och samarbete om krishantering.

3.
Parterna ska utforska de möjligheter som ett militärtekniskt samarbete erbjuder. Ukraina och Europeiska försvarsä
byrån ska etablera nära kontakt för att diskutera förbättringar av den militära kapaciteten, inbegripet tekniska frågor.

Artikel 11
Icke-spridning av massförstörelsevapen
1.
Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana
vapen, till såväl statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och
säkerhet. Parterna är därför eniga om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massä
förstörelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på
nationell nivå genomföra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och
icke-spridning och andra internationella skyldigheter på området. Parterna är eniga om att denna bestämmelse utgör en
väsentlig del av detta avtal.

2.
Parterna är vidare överens om att samarbeta och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförsä
törelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana vapen genom att

a) vidta åtgärder för att, beroende på vad som är lämpligt, underteckna, ratificera eller ansluta sig till alla andra relevanta
internationella instrument och till fullo genomföra dem,

b) ytterligare förbättra systemet för nationell exportkontroll i syfte att på ett verkningsfullt sätt kontrollera export och
transitering av varor som kan användas till massförstörelsevapen, inbegripet kontroll av slutanvändningen av teknik
och varor med dubbla användningsområden samt verkningsfulla sanktioner vid överträdelse av exportkontrollen.

3.
Parterna är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som ska ledsaga och underbygga dessa delar av
avtalet.

Artikel 12
Nedrustning, vapenkontroll, vapenexportkontroll och kamp mot olaglig vapenhandel
Parterna ska vidareutveckla sitt samarbete om nedrustning, också när det gäller minskningen av sina lager av överflödiga
handeldvapen och lätta vapen samt när det gäller att ta itu med effekterna på befolkningen och miljön av övergiven och
oexploderad ammunition i enlighet med kapitel 6 (Miljö) i avdelning V i detta avtal. Samarbetet om nedrustning ska
också inbegripa vapenkontroll, vapenexportkontroll och kamp mot olaglig vapenhandel, vilket omfattar handeldvapen
och lätta vapen. Parterna ska främja allmän anslutning till och efterlevnad av relevanta internationella instrument och ska
ha som mål att se till att de är verkningsfulla, bland annat genom att genomföra relevanta resolutioner från Förenta
nationernas säkerhetsråd.

Artikel 13
Bekämpning av terrorism
Parterna är eniga om att samarbeta på bilateral, regional och internationell nivå för att förebygga och bekämpa terrorism i
överensstämmelse med folkrätten, internationella normer för mänskliga rättigheter samt flyktinglagstiftning och humaä
nitär lagstiftning.
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AVDELNING III
RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET

Artikel 14
Rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna
I sitt samarbete om rättvisa, frihet och säkerhet ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstatsprincipen och
stärka institutioner på alla nivåer inom förvaltning i allmänhet och inom brottsbekämpning och rättskipning i synnerhet.
Samarbetet ska särskilt syfta till att stärka rättsväsendet, förbättra dess effektivitet, säkerställa dess oberoende och oparä
tiskhet samt bekämpa korruption. Respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna ska vara
vägledande för allt samarbete om rättvisa, frihet och säkerhet.

Artikel 15
Skydd av personuppgifter
Parterna är överens om att samarbeta för att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå för personuppgifter i överensä
stämmelse med strängast tillämpliga EU-standarder och internationella standarder, inbegripet relevanta instrument från
Europarådet. Samarbetet om skyddet av personuppgifter kan bland annat inbegripa utbyte av information och experter.

Artikel 16
Samarbete om migration, asyl och gränsförvaltning
1.
Parterna bekräftar ånyo vikten av att gemensamt förvalta migrationsströmmarna mellan sina territorier och ska
vidareutveckla den omfattande dialogen om alla migrationsrelaterade frågor, inbegripet olaglig migration, laglig migration,
människosmuggling och människohandel samt införlivande av migrationsfrågorna i de nationella strategierna för ekonoä
misk och social utveckling av migranternas ursprungsområden. Dialogen bygger på de grundläggande principerna om
solidaritet, ömsesidigt förtroende, gemensamt ansvar och partnerskap.

2.
I överensstämmelse med den relevanta gällande unionslagstiftningen och nationella lagstiftningen ska samarbetet
framför allt inriktas på följande:

a) Att åtgärda de grundläggande orsakerna till migration och aktivt sträva efter att utnyttja möjligheterna till samarbete
inom detta område med tredjeländer och i internationella forum.

b) Att gemensamt upprätta en ändamålsenlig politik för att förebygga olaglig migration, smuggling av migranter och
människohandel, inbegripet frågan om hur smugglings- och människohandelsnätverk kan bekämpas och hur offren
för denna handel kan skyddas.

c) Att upprätta en omfattande dialog om asylfrågor och särskilt om frågor som rör det praktiska genomförandet av FN:s
konvention från 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning från
1967 samt andra relevanta internationella instrument, samt att säkerställa respekten för principen om ”non-refouleä
ment”.

d) Inreseregler samt rättigheter och ställning för personer som beviljats inresa, rättvis behandling och integration av ickemedborgare som lagligen uppehåller sig i landet.

e) Vidareutveckling av operativa åtgärder inom området gränsförvaltning.

i) Samarbetet om gränsförvaltning kan bland annat inbegripa utbildning, utbyte av bästa praxis inbegripet tekniska
aspekter, utbyte av information i enlighet med tillämpliga regler och, vid behov, utbyte av sambandsmän.

ii) Parternas ansträngningar inom detta område ska syfta till att på ett verkningsfullt sätt genomföra principen om
integrerad gränsförvaltning.

f) Att stärka dokumentsäkerheten.
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g) Att utveckla en ändamålsenlig politik för återvändande, inbegripet dess regionala dimension.
h) Att utbyta åsikter om informell sysselsättning för migranter.
Artikel 17
Behandling av arbetstagare
1.
Om inte annat följer av de lagar, villkor och förfaranden som tillämpas i varje medlemsstat och i EU ska arbetsä
tagare som är medborgare i Ukraina och som är lagligen anställda på en medlemsstats territorium inte diskrimineras på
grundval av sin nationalitet i förhållande till medlemsstatens egna medborgare i fråga om anställningsvillkor, löner och
avskedande.
2.
Om inte annat följer av de lagar, villkor och förfaranden som gäller i Ukraina ska Ukraina behandla arbetstagare
som är medborgare i en medlemsstat och som är lagligen anställda på Ukrainas territorium på det sätt som anges i punkt
1 i denna artikel.
Artikel 18
Arbetstagarnas rörlighet
1.
Med beaktande av medlemsstaternas arbetsmarknadssituation, om inte annat följer av lagstiftningen och i överä
ensstämmelse med gällande regler i medlemsstaterna och EU om arbetstagares rörlighet
a) bör de möjligheter till anställning för ukrainska arbetstagare som medlemsstater erbjuder enligt bilaterala avtal bevaras
och om möjligt förbättras,
b) ska de andra medlemsstaterna undersöka möjligheten att ingå liknande avtal.
2.
Associeringsrådet ska undersöka möjligheter till att medge andra mer gynnsamma bestämmelser inom andra
områden, inbegripet tillgång till yrkesutbildning, i enlighet med de lagar, villkor och förfaranden som gäller i medlemsä
staterna och EU och med hänsyn till arbetsmarknadssituationen i medlemsstaterna och i EU.
Artikel 19
Personers rörlighet
1.

Parterna ska säkerställa ett fullständigt genomförande av

a) avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina av den 18 juni 2007 om återtagande av personer, (genom den
gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom dess artikel 15),
b) avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina av den 18 juni 2007 om förenklat utfärdande av viseringar,
(genom den gemensamma kommitté för förvaltning av avtalet som inrättas genom dess artikel 12).
2.
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Parterna ska också sträva efter att öka medborgarnas rörlighet och göra ytterligare framsteg i viseringsdialogen.

3.
Parterna ska vidta successiva åtgärder för att i sinom tid inrätta en viseringsfri ordning förutsatt att de villkor om
välhanterad och säker rörlighet, som anges i den handlingsplan för liberalisering av viseringsbestämmelserna i två etapper
som lades fram vid toppmötet mellan EU och Ukraina den 22 november 2010, är uppfyllda.
Artikel 20
Penningtvätt och finansiering av terrorism
Parterna ska samarbeta för att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I detta syfte ska
parterna stärka det bilaterala och internationella samarbetet inom detta område, också på operativ nivå. Parterna ska
säkerställa genomförandet av relevanta internationella standarder, särskilt de som fastställts av arbetsgruppen för finanä
siella åtgärder (FATF) och standarder som motsvarar de som antagits av unionen.
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Artikel 21
Samarbete om bekämpning av olaglig narkotika samt om prekursorer och psykotropa ämnen
1.
Parterna ska samarbeta om frågor som rör olaglig narkotika, på grundval av gemensamt överenskomna principer i
enlighet med relevanta internationella konventioner och med beaktande av den politiska förklaringen och den särskilda
förklaring om de vägledande principerna för att minska efterfrågan på narkotika som godkändes på Förenta nationernas
generalförsamlings tjugonde extra session om narkotika i juni 1998.
2.
Detta samarbete ska syfta till att bekämpa olaglig narkotika, minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på
olaglig narkotika, och till att hantera de hälsomässiga och sociala följderna av narkotikamissbruk. Det ska även syfta till
att effektivare förebygga avledning av kemiska prekursorer som används för olaglig framställning av narkotika och
psykotropa ämnen.
3.
Parterna ska använda de samarbetsmetoder som krävs för att uppnå dessa mål och sörja för en balanserad och
integrerad strategi i de aktuella frågorna.
Artikel 22
Kamp mot brottslighet och korruption
1.
Parterna ska samarbeta för att bekämpa och förebygga brottslighet och annan olaglig verksamhet, organiserad eller
inte.
2.

Detta samarbete ska bland annat motverka

a) smuggling av och handel med människor samt eldvapen och olaglig narkotika,
b) olaglig handel med varor,
c) ekonomisk brottslighet, också inom skatteområdet,
d) korruption, inom både den privata och offentliga sektorn,
e) förfalskning av handlingar,
f) it-brottslighet.
3.
Parterna ska stärka det bilaterala, regionala och internationella samarbetet inom detta område, inbegripet det
samarbete som omfattar Europol. Parterna ska vidareutveckla sitt samarbete om bland annat
a) utbyte av bästa praxis, inbegripet utredningstekniker och forskning om brott,
b) informationsutbyte i linje med tillämpliga regler,
c) kapacitetsuppbyggnad, inbegripet utbildning och vid behov personalutbyte,
d) frågor som rör skydd av vittnen och offer.
4.
Parterna åtar sig att på ett verkningsfullt sätt genomföra Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande
organiserad brottslighet från 2000 och dess tre protokoll, Förenta nationernas konvention mot korruption från 2003 och
andra relevanta internationella instrument.
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Artikel 23
Samarbete för att bekämpa terrorism

1.
Parterna är överens om att samarbeta för att förebygga och bekämpa terrorism i överensstämmelse med folkrätten,
internationell människorättslagstiftning, flyktingrätt och humanitär rätt samt parternas lagar och andra författningar. I
synnerhet är parterna överens om att samarbeta på grundval av ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds
resolution nr 1373 från 2001, Förenta nationernas globala strategi för terrorismbekämpning från 2006 och andra
relevanta FN-instrument samt tillämpliga internationella konventioner och instrument.

2.

De ska göra detta särskilt genom att utbyta

a) information om terroristgrupper och deras stödnätverk,

b) erfarenheter och information om tendenser inom terrorism och med avseende på medel och metoder för att bekämpa
terrorism, också när det gäller teknik och utbildning, samt

c) erfarenheter om förebyggande av terrorism.

Allt informationsutbyte ska äga rum i överensstämmelse med internationell och nationell rätt.

Artikel 24
Rättsligt samarbete
1.
Parterna är överens om att vidareutveckla det civil- och straffrättsliga samarbetet och därvid fullt ut använda
relevanta internationella och bilaterala instrument, på grundval av principerna om rättssäkerhet och rätten till en rättvis
rättegång.

2.
Parterna är överens om att ytterligare underlätta det civilrättsliga samarbetet mellan EU och Ukraina på grundval av
tillämpliga multilaterala rättsliga instrument, särskilt konventionerna från Haagkonferensen för internationell privaträtt om
internationellt rättsligt samarbete och internationella tvister samt skydd av barn

3.
I fråga om straffrättsligt samarbete ska parterna sträva efter att stärka ordningarna för ömsesidig rättslig hjälp och
utlämning. Detta ska vid behov inbegripa anslutning till och genomförande av Förenta nationernas och Europarådets
relevanta internationella instrument, samt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från 1998 i enlighet med
artikel 8 i detta avtal, och närmare samarbete med Eurojust.

AVDELNING IV
HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR
KAPITEL 1

NATIONELL BEHANDLING OCH MARKNADSTILLTRÄDE FÖR VAROR
Avsnitt 1
Gemensamma bestämmelser
Artikel 25
Mål
Parterna ska gradvis upprätta ett frihandelsområde under en övergångstid på högst tio år räknat från dagen för detta
avtals ikraftträdande (1), i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och i överensstämmelse med artikel XXIV i Allmänna
tull- och handelsavtalet från 1994, nedan kallat Gatt 1994.
(1) Om inget annat anges i bilagorna I och II till detta avtal.
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Artikel 26
Tillämpningsområde och omfattning
1.

Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för handel med varor (1) med ursprung i parternas territorier.

2.
I detta kapitel avses med ursprung i att varan uppfyller ursprungsreglerna i protokoll I till detta avtal (om definition
av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete).

Avsnitt 2
Avskaffande av tullar, avgifter och andra pålagor
Artikel 27
Definition av tullar
I detta kapitel avses med tullar varje form av tull eller annan pålaga som påförs vid eller i samband med import eller
export av en vara, inbegripet varje form av extraskatt eller extrapålaga som påförs vid eller i samband med sådan import
eller export. En tull inbegriper inte

a) pålagor som motsvarar en intern skatt som påförs i överensstämmelse med artikel 32 i detta avtal,

b) tullar som påförs i överensstämmelse med kapitel 2 (Handelspolitiska skyddsåtgärder) i avdelning IV i detta avtal,

c) avgifter och andra pålagor som påförs i enlighet med artikel 33 i detta avtal.

Artikel 28
Klassificering av varor
Klassificeringen av varor i handeln mellan parterna ska vara den som anges i varje parts respektive tulltaxenomenklatur, i
överensstämmelse med Harmoniserade systemet i den internationella konventionen om systemet för harmoniserad
varubeskrivning och kodifiering från 1983 (nedan kallat HS) och senare ändringar.

Artikel 29
Avskaffande av importtullar
1.
Varje part ska sänka eller avskaffa tullar på ursprungsvaror från den andra parten i enlighet med de tulltaxor som
fastställs i bilaga I-A till detta avtal (nedan kallade tulltaxor).

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska Ukraina avskaffa importtullarna för begagnade kläder och andra
begagnade artiklar som omfattas av nummer 6309 00 00 i den ukrainska tulltaxan enligt villkoren i bilaga I-B till detta
avtal.

2.
För varje vara ska den bastullsats på vilken de gradvisa sänkningarna ska tillämpas i enlighet med punkt 1 i denna
artikel vara den som anges i bilaga I till detta avtal.

3.
Om en part efter dagen för detta avtals ikraftträdande sänker sin mest gynnad nation-tullsats (nedan kallad MGNtullsats), ska den tullsatsen tillämpas som bastullsats om och så länge som den är lägre än den tullsats som beräknas i
enlighet med den partens tulltaxa.
(1) I detta avtal avses med varor, varor i den mening som avses i Gatt 1994, om inte annat anges i detta avtal.
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4.
Fem år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna, på en parts begäran, samråda för att överväga ett påskyndande
och en utvidgad omfattning av avskaffandet av tullar på handeln mellan dem. Ett beslut av associeringskommittén i
konstellationen för handelsfrågor i enlighet med artikel 465 i detta avtal (nedan också kallad handelskommittén) om
påskyndande eller avskaffande av en tull på en vara ska ersätta den tullsats eller kategori som fastställs i enlighet med
deras tulltaxor för den varan.

Artikel 30
Frysningsklausul
Ingen av parterna får höja en befintlig tull eller införa en ny tull på en vara med ursprung i den andra partens territorium.
Detta ska inte utesluta att en part får

a) höja en tull till den nivå som fastställs i dess tulltaxa efter en ensidig sänkning, eller

b) bibehålla eller höja en tull efter godkännande av Världshandelsorganisationens (nedan kallad WTO) tvistlösningsorgan.

Artikel 31
Exporttullar
1.
En part får inte införa eller bibehålla några tullar, skatter eller andra åtgärder med motsvarande verkan som påförs
vid eller i samband med export av varor till den andra partens territorium.

2.
Befintliga tullar eller åtgärder med motsvarande verkan som tillämpas av Ukraina enligt förteckningen i bilaga I-C
till detta avtal, ska gradvis avvecklas under en övergångsperiod i enlighet med tidsplanen i bilaga I-C till detta avtal. Om
Ukrainas tullkodex uppdateras ska åtaganden som gjorts i enlighet med tidsplanen i bilaga I-D till detta avtal fortsätta att
gälla på grundval av överensstämmande varubeskrivningar. Ukraina får införa skyddsåtgärder för exporttullar i enlighet
med bilaga Annex I-C till detta avtal. Sådana skyddsåtgärder ska upphöra att gälla vid utgången av den period som
fastställts för den berörda varan i bilaga I-D till detta avtal.

Artikel 32
Exportsubventioner och åtgärder med motsvarande verkan
1.
När detta avtal träder i kraft får ingen av parterna bibehålla, införa eller återinföra exportsubventioner eller andra
åtgärder med motsvarande verkan på jordbruksprodukter som är avsedda för den andra partens territorium.

2.
I denna artikel ska exportsubventioner ha den innebörd som anges i artikel 1 e i avtalet om jordbruk i bilaga IA till
WTO-avtalet (nedan kallat jordbruksavtalet), inbegripet eventuella ändringar av den artikeln i det jordbruksavtalet.

Artikel 33
Avgifter och andra pålagor
Varje part ska i enlighet med artikel VIII i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar se till att alla slags avgifter och pålagor
bortsett från tullar och andra åtgärder enligt artikel 27 i detta avtal som påförs vid eller i samband med import eller
export av varor till sitt belopp begränsas till den ungefärliga kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna och inte utgör ett
indirekt skydd för inhemska varor eller en import- eller exportavgift för skatteändamål.

Avsnitt 3
Icke-tariffära åtgärder
Artikel 34
Nationell behandling
Varje part ska medge nationell behandling för varor från den andra parten i enlighet med artikel III i Gatt 1994 med
tolkningsanmärkningar. I detta syfte införlivas artikel III i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör
en integrerad del av det.
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Artikel 35
Import- och exportrestriktioner
Ingen av parterna får anta eller bibehålla förbud eller restriktioner eller andra åtgärder med motsvarande verkan vid
import av en vara från den andra parten eller vid export eller försäljning för export av en vara avsedd för den andra
partens territorium, om inte annat anges i detta avtal eller i enlighet med artikel XI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkä
ningar. I detta syfte införlivas artikel XI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör en integrerad del
av det.
Avsnitt 4
Särskilda bestämmelser beträffande varor
Artikel 36
Allmänna undantag
Inget i detta avtal får tolkas på ett sådant sätt att det hindrar parterna från att anta eller sätta i kraft åtgärder i enlighet
med artiklarna XX och XXI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar, som härmed införlivas i detta avtal och utgör en
integrerad del av det.
Avsnitt 5
Administrativt samarbete och samordning med andra länder
Artikel 37
Särskilda bestämmelser om administrativt samarbete
1.
Parterna är överens om att administrativt samarbete är av största vikt för tillämpning och kontroll av den förmånsä
behandling som beviljas enligt detta kapitel och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentligheter och bedrägeri i
tullfrågor i samband med import, export och transitering av varor samt hänförande av varor till alla andra slags
tullordningar eller tullförfaranden, inbegripet åtgärder avseende förbud, begränsning och kontroll.
2.
Om en part på grundval av objektiva dokumenterade uppgifter konstaterar att den andra parten uppvisat bristande
administrativt samarbete och/eller underlåtenhet att kontrollera en oegentlighet eller ett bedrägeri som omfattas av detta
kapitel, får den berörda parten tillfälligt avbryta den relevanta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna i
enlighet med denna artikel.
3.
Vid tillämpningen av denna artikel ska med bristande administrativt samarbete vid utredning av oegentligheter eller
bedrägeri på tullområdet avses bland annat
a) att skyldigheten att kontrollera den eller de berörda produkternas ursprungsstatus åsidosätts upprepade gånger,
b) att utförande av kontroll i efterhand av ursprungsintyg eller meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger nekas
eller otillbörligen fördröjs, eller
c) att beviljandet av tillstånd för att, inom ramen för det administrativa samarbetet, på plats kontrollera äktheten av
handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av betydelse för beviljandet av den berörda förmånsbehandlingen
upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs.
Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bland annat om varuimä
porten snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar så, att den överstiger den andra partens normala produktionsnivå
och exportkapacitet och det finns objektiva uppgifter om oegentligheter eller bedrägeri i detta sammanhang.
4.

Förmånsbehandlingen får upphävas tillfälligt under följande förutsättningar:

a) Den part som på grundval av objektiva uppgifter fastställt bristande administrativt samarbete och/eller en oegentlighet
eller ett bedrägeri som härrör från den andra parten ska utan otillbörligt dröjsmål anmäla detta till handelskommittén
tillsammans med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta uppgifter och objektiva fastställanden,
inleda samråd i handelskommittén i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning. Under de samråd som avses
ovan ska den eller de berörda produkterna omfattas av förmånsbehandling.
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b) Om parterna har inlett ett sådant samråd i handelskommittén som avses i led a och inte har kunnat enas om en
godtagbar lösning inom tre månader efter det första mötet i kommittén, får den berörda parten tillfälligt avbryta
förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna. Åtgärden ska anmälas till handelskommittén utan otillä
börligt dröjsmål.

c) Ett tillfälligt upphävande av förmånsbehandlingen enligt denna artikel får inte gå utöver vad som krävs för att skydda
den berörda partens ekonomiska intressen. Ett tillfälligt upphävande får inte överskrida sex månader. Det tillfälliga
upphävandet får dock förlängas. Det tillfälliga upphävandet ska omedelbart efter antagandet anmälas till handelsä
kommittén. Det ska regelbundet tas upp till behandling i handelskommittén, särskilt i syfte att få det upphävt så snart
som förutsättningarna för dess tillämpning inte längre föreligger.

5.
Samtidigt med anmälan till handelskommittén enligt punkt 4 a i denna artikel bör den berörda parten offentliggöra
ett meddelande till importörer i de källor där den offentliggör officiell information. Där ska det anges att ett bristande
administrativt samarbete och/eller en oegentlighet eller ett bedrägeri har konstaterats för den berörda produkten på
grundval av objektiva uppgifter.

Artikel 38
Hantering av administrativa fel
Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen
av bestämmelserna i protokollet till detta avtal om definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för adä
ministrativt samarbete, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa
konsekvenser begära att handelskommittén undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på
situationen.

Artikel 39
Avtal med andra länder
1.
Detta avtal ska inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för
gränstrafik, förutsatt att dessa inte är oförenliga med de handelsordningar som fastställs i avtalet.

2.
Parterna ska samråda i handelskommittén om avtal om upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordä
ningar för gränstrafik och, på begäran, även om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik i förhållande
till tredje land. Samråden ska i synnerhet hållas om ett tredjeland ansluter sig till Europeiska unionen så att EU-partens
och Ukrainas gemensamma intressen enligt detta avtal beaktas.

KAPITEL 2

Handelspolitiska skyddsåtgärder
Avsnitt 1
Allmänna skyddsåtgärder
Artikel 40
Allmänna bestämmelser
1.
Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel XIX i Gatt 1994 och avtalet om skyddsåtgärder i
bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat avtalet om skyddsåtgärder). EU-parten behåller sina rättigheter och skyldigheter
enligt artikel 5 i avtalet om jordbruk i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat jordbruksavtalet), med undantag för handel
med jordbruksprodukter som omfattas av förmånsbehandling enligt det här avtalet.

2.
De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i
avdelning IV i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt.
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Artikel 41
Öppenhet
1.
Den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning ska underrätta den andra parten om detta genom att sända en
officiell underrättelse till den andra parten, om denne har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

2.
Vid tillämpning av denna artikel ska en part anses ha ett väsentligt ekonomiskt intresse om den tillhör de fem
största leverantörerna av den importerade produkten under den senaste treårsperioden, mätt i absolut volym eller värde.

3.
Trots vad som sägs i artikel 40 i detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.2 i avtalet om
skyddsåtgärder ska den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning och avser att tillämpa skyddsåtgärder, på begäran
av den andra parten, omedelbart lämna en särskild skriftlig underrättelse med alla relevanta upplysningar som lett till att
skyddsåtgärdsundersökningen inleds och att skyddsåtgärderna tillämpas inbegripet, om relevant, de preliminära och
slutgiltiga undersökningsresultaten samt ett erbjudande om möjlighet till samråd.

Artikel 42
Tillämpning av åtgärder
1.
Om parterna inför skyddsåtgärder ska de sträva efter att införa dem på ett sådant sätt som minst påverkar deras
bilaterala handel.

2.
Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel gäller att om en part anser att de rättsliga kraven för införande av
definitiva skyddsåtgärder är uppfyllda, ska den part som avser att tillämpa sådana åtgärder underrätta den andra parten
och ge möjlighet att hålla bilaterala samråd. Om ingen tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter underä
rättelsen får den importerande parten anta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet.

Artikel 43
Utvecklingsland
I den mån Ukraina kan betraktas som ett utvecklingsland (1) vid tillämpningen av artikel 9 i avtalet om skyddsåtgärder,
kommer landet inte att omfattas av skyddsåtgärder från EU-partens sida, så länge som villkoren i artikel 9 i avtalet om
skyddsåtgärder är uppfyllda.

Avsnitt 2
Skyddsåtgärder beträffande personbilar
Artikel 44
Skyddsåtgärder beträffande personbilar
1.
Ukraina får tillämpa en skyddsåtgärd i form av högre importtullar på personbilar med ursprung (2) i EU-parten med
tulltaxenummer 8703 (nedan kallad produkten), enligt definitionen i artikel 45 i detta avtal, i enlighet med bestämmelserna
i detta avsnitt om vart och ett av följande villkor är uppfyllda:

a) Produkten importeras till följd av sänkningen eller avskaffandet av en tull enligt detta avtal till Ukrainas territorium i
sådana ökade mängder, i absoluta tal eller i förhållande till den inhemska produktionen och under sådana omstänä
digheter att det vållar allvarlig skada för inhemska producenter av en likadan produkt,
(1) Vid tillämpning av denna artikel ska vid definitionen av utvecklingsland de förteckningar som utfärdas av internationella organisaä
tioner som Världsbanken, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (nedan kallad OECD) eller Internationella
valutafonden (nedan kallad IMF) osv. beaktas.
2
( ) Enligt definitionen av ursprung i protokoll I till detta avtal om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för
administrativt samarbete.
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b) den sammanlagda importvolymen (i antal enheter) (1) av produkten ett givet år överskrider det gränsvärde som anges i
tidsplanen i bilaga II till detta avtal, och

c) den sammanlagda volymen för import av produkten till Ukraina (i antal enheter) (2) under den senaste tolvmånadersä
period som avslutas tidigast den nästsista månaden innan Ukraina inbjuder EU-parten till samråd i enlighet med punkt
5 i denna artikel, överskrider den tröskelnivå som anges i Ukrainas tidsplan i bilaga II för alla nyregistreringar (3) av
personbilar i Ukraina för samma period.

2.
Tullen enligt punkt 1 i denna artikel får inte överskrida den lägsta av följande tullsatser: den gällande MGNtullsatsen, den MGN-tullsats som tillämpades dagen omedelbart före den dag då detta avtal träder i kraft eller den tullsats
som anges i Ukrainas tidsplan i bilaga II till detta avtal. Tullen får endast tillämpas under resten av det året i enlighet med
bilaga II till detta avtal.

3.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel ska de tullar som Ukraina tillämpar enligt punkt 1 i
denna artikel fastställas i enlighet med tidsplanen i bilaga II till detta avtal.

4.
Eventuella leveranser av produkten i fråga som var på väg i enlighet med ett kontrakt som trätt i kraft före
påförandet av tilläggstullen enligt punkterna 1–3 i denna artikel ska undantas från en sådan tilläggstull. Sådana leveranser
ska dock inräknas i importvolymen för produkten i fråga under det nästkommande året så att villkoren enligt punkt 1 i
denna artikel för det året kan uppfyllas.

5.
Ukraina ska vidta varje skyddsåtgärd på ett öppet sätt. I detta syfte ska Ukraina så snart som möjligt skriftligen
underrätta EU-parten om sin avsikt att vidta en sådan åtgärd och tillhandahålla alla relevanta uppgifter, bland annat
importvolymen (antal enheter) för produkten, den totala importvolymen (i antal enheter) för personbilar av samtliga
ursprung samt nyregistreringar av personbilar i Ukraina under den period som avses i punkt 1 i denna artikel. Ukraina
ska bjuda in EU-parten till samråd i så god tid i förväg innan åtgärden vidtas som det är praktiskt möjligt för att diskutera
dessa upplysningar. Ingen åtgärd får antas under de 30 dagar som följer inbjudan till samråd.

6.
Ukraina får enbart vidta en skyddsåtgärd efter en undersökning utförd av dess behöriga myndigheter i enlighet med
artiklarna 3 och 4.2 c i avtalet om skyddsåtgärder, och i detta syfte införlivas artiklarna 3 och 4.2 c i avtalet om
skyddsåtgärder i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del av det. Av en sådan undersökning måste framgå
att produkten till följd av sänkningen eller avskaffandet av en tull enligt detta avtal importeras till Ukrainas territorium i
sådana ökade mängder, i absoluta tal eller i förhållande till den inhemska produktionen och under sådana omständigheter
att det vållar allvarlig skada för inhemska producenter av en likadan produkt.

7.
Ukraina ska omedelbart skriftligen underrätta EU-parten om inledandet av en sådan undersökning som avses i
punkt 6 i denna artikel.

8.
Vid en sådan undersökning ska Ukraina uppfylla kraven i artikel 4.2 a och b i avtalet om skyddsåtgärder, och i detta
syfte införlivas artikel 4.2 a och b i avtalet om skyddsåtgärder i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del
av det.

9.
De relevanta faktorerna för fastställande av skada enligt artikel 4.2 a i avtalet om skyddsåtgärder ska bedömas under
minst tre på varandra följande tolvmånadersperioder, dvs. under totalt minst tre år.
(1) Enligt ukrainsk statistik över import av personbilar med ursprung i EU-parten (i antal enheter) med tulltaxenummer 8703. Ukraina
ska styrka de statistiska uppgifterna genom att göra de varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer tillgängliga som utfärdats enligt
förfarandet i avdelning V i protokoll I om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete.
(2) Enligt ukrainsk statistik över import av personbilar med ursprung i EU-parten (i antal enheter) med tulltaxenummer 8703. Ukraina
ska styrka de statistiska uppgifterna genom att göra de varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer tillgängliga som utfärdats enligt
förfarandet i avdelning V i protokoll I om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete.
(3) Officiell statistik för alla nyregistreringar av personbilar i Ukraina från Ukrainas statliga bilinspektion.
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10.
Vid undersökningen ska dessutom alla övriga kända faktorer bedömas, utöver den ökade förmånsimporten enligt
detta avtal, som samtidigt kan vålla den inhemska industrin skada. Ökad import av en produkt med ursprung i EU-parten
ska inte anses vara resultatet av avskaffandet eller sänkningen av en tull, om importen av samma produkt av annat
ursprung har ökat i jämförbar utsträckning.

11.
Ukraina ska skriftligen underrätta EU-parten och alla andra berörda parter om resultaten och de motiverade
slutsatserna av undersökningen i god tid före det samråd som avses i punkt 5 i denna artikel så att uppgifterna från
undersökningen kan granskas och synpunkter på de föreslagna åtgärderna utbytas under samråden.

12.
Ukraina ska säkerställa att de statistiska uppgifterna om personbilar som används som bevis för sådana åtgärder är
tillförlitliga och korrekta och snabbt görs allmänt tillgängliga. Ukraina ska utan dröjsmål tillhandahålla månatlig statistisk
om importvolymen (i antal enheter) för produkten, den totala importvolymen (i antal enheter) för personbilar av samtliga
ursprung samt nyregistreringar av personbilar i Ukraina.

13.
Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel ska bestämmelserna i punkt 1 a samt punkterna 6–11 i denna artikel
inte gälla under övergångsperioden.

14.
Ukraina får inte vidta skyddsåtgärder enligt detta avsnitt under år ett. Ukraina får inte vidta eller bibehålla några
säkerhetsåtgärder enligt detta avsnitt eller fortsätta undersökningar i detta syfte efter år 15.

15.

Genomförandet och tillämpningen av denna artikel kan tas upp för diskussioner och översyn i handelskommittén.

Artikel 45
Definitioner
I detta avsnitt och i bilaga II till detta avtal gäller följande definitioner:

1. produkten: endast personbilar med ursprung i EU-parten och som omfattas av tulltaxenummer 8703 i enlighet med
de ursprungsregler som fastställs i protokoll I till detta avtal om definition av begreppet ursprungsprodukter och om
metoder för administrativt samarbete.

2. allvarlig skada: allvarlig skada i den mening som avses i artikel 4.1 a i avtalet om skyddsåtgärder. I detta syfte
införlivas artikel 4.1 a i detta avtal och utgör i tillämpliga delar en integrerad del av det.

3. likadan produkt: en produkt som är identisk med, dvs. i alla avseenden likadan som, den berörda produkten, eller, om
en sådan produkt inte finns, en annan produkt som har egenskaper som nära påminner om den berörda produktens
egenskaper, även om den inte i alla avseenden är likadan.

4. övergångsperiod: den tioårsperiod som inleds den dag då detta avtal träder i kraft. Övergångsperioden ska förlängas
med ytterligare tre år om Ukraina före utgången av år tio har lämnat in en motiverad begäran till den handelsä
kommitté som avses i artikel 465 och handelskommittén har diskuterat den.

5. år ett: den tolvmånadersperiod som inleds den dag då detta avtal träder i kraft.

6. år två: den tolvmånadersperiod som inleds den första årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

7. år tre: den tolvmånadersperiod som inleds den andra årsdagen av detta avtals ikraftträdande.
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8. år fyra: den tolvmånadersperiod som inleds den tredje årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

9. år fem: den tolvmånadersperiod som inleds den fjärde årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

10. år sex: den tolvmånadersperiod som inleds den femte årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

11. år sju: den tolvmånadersperiod som inleds den sjätte årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

12. år åtta: den tolvmånadersperiod som inleds den sjunde årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

13. år nio: den tolvmånadersperiod som inleds den åttonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

14. år tio: den tolvmånadersperiod som inleds den nionde årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

15. år elva: den tolvmånadersperiod som inleds den tionde årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

16. år tolv: den tolvmånadersperiod som inleds den elfte årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

17. år tretton: den tolvmånadersperiod som inleds den tolfte årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

18. år fjorton: den tolvmånadersperiod som inleds den trettonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

19. år femton: den tolvmånadersperiod som inleds den fjortonde årsdagen av detta avtals ikraftträdande.

Avsnitt 3
Icke-kumulation
Artikel 45a
Icke-kumulation
Ingen av parterna får på samma produkt samtidigt tillämpa

a) en skyddsåtgärd enligt avsnitt 2 (Skyddsåtgärder beträffande personbilar) i detta kapitel, och

b) en åtgärd enligt artikel XIX i Gatt 1994 och avtalet om skyddsåtgärder.

Avsnitt 4
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder
Artikel 46
Allmänna bestämmelser
1.
Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel VI i Gatt 1994, avtalet om tillämpning av artikel VI
i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat antidumpningsavtalet) och avtalet om subventioner och utjämningsä
åtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat subventionsavtalet).
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2.
De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i
avdelning IV i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt.

Artikel 47
Öppenhet
1.
Parterna är överens om att antidumpnings- och utjämningstullar bör användas i full överensstämmelse med kraven i
antidumpningsavtalet respektive subventionsavtalet och bygga på ett rättvist och öppet system.

2.
Efter det att en parts behöriga myndigheter har tagit emot en väl underbyggdantidumpningsansökan beträffande
import från den andra parten, ska parten senast 15 dagar innan den inleder en undersökning skriftligen underrätta den
andra parten om mottagandet av begäran.

3.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.5 i antidumpningsavtalet och 12.4 i subventionsavtalet ska parterna
omedelbart efter ett eventuellt införande av provisoriska åtgärder och före det slutgiltiga avgörandet säkerställa en
fullständig och ändamålsenlig redogörelse för alla de viktigaste omständigheter och överväganden som ligger till grund
för beslutet att vidta åtgärder. Redogörelserna ska göras skriftligen, och berörda parter ska ges tillräcklig tid att lämna
synpunkter. Efter det slutliga meddelandet av uppgifter ska berörda parter ges åtminstone tio dagar för att lämna sina
synpunkter.

4.
Förutsatt att detta inte onödigtvis försenar genomförandet av undersökningen och i enlighet med partens inhemska
lagstiftning för undersökningsförfaranden ska varje berörd part ges möjlighet att höras, så att de kan lämna synpunkter
under antidumpnings- och antisubventionsundersökningar.

Artikel 48
Beaktande av allmänintresset
En part får inte vidta antidumpnings- eller utjämningsåtgärder i de fall där man, utifrån de uppgifter som erhållits under
undersökningens gång, kan dra en klar slutsats att det inte ligger i allmänintresset att vidta sådana åtgärder. Allmänä
intresset ska fastställas på grundval av en samlad bedömning av alla berörda parters intressen, däribland t.ex. den
inhemska industrins, användarnas, konsumenternas och importörernas intressen i den mån de har lämnat in relevanta
uppgifter till de undersökande myndigheterna.

Artikel 49
Regel om lägsta tull
Om en part beslutar att införa en preliminär eller slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull, får storleken på denna
tull inte överstiga dumpningsmarginalen eller de utjämningsbara subventionerna, men den bör vara lägre än marginalen
om en sådan lägre tull är tillräcklig för att avhjälpa skadan för den inhemska industrin.

Artikel 50
Tillämpning av åtgärder och översyner
1.
Parterna får vidta preliminära antidumpnings- eller utjämningsåtgärder endast om det preliminärt har fastställts att
det förekommit dumpning eller subventioner som vållat den inhemska industrin skada.

2.
Parterna ska innan de inför en slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull undersöka möjligheten till konstruktiva
lösningar, med vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Utan att det påverkar tillämpä
ningen av relevanta bestämmelser i varje parts inhemska lagstiftning bör parterna prioritera prisåtaganden, i den mån de
har tagit emot tillfredsställande erbjudanden från exportörer och godtagandet av dessa erbjudanden anses genomförbart i
praktiken.
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3.
Efter att ha mottagit en välgrundad begäran om översyn av gällande antidumpnings- eller utjämningsåtgärder från
en exportör ska den part som införde åtgärden snabbt och objektivt granska en sådan begäran och underrätta exportören
om resultaten av granskningen så snart som möjligt.
Avsnitt 5
Samråd
Artikel 50a
Samråd
1.
En part ska erbjuda den andra parten, på dennes begäran, möjligheter till samråd om särskilda frågor som kan
uppstå avseende tillämpningen av handelspolitiska åtgärder. Dessa frågor kan gälla, men är inte begränsade till, den metod
som använts för att beräkna dumpningsmarginaler, däribland olika justeringar, användningen av statistik, utvecklingen för
importen, fastställande av skada och tillämpningen av regeln om lägsta tull.
2.

Samråden ska äga rum så snart som möjligt och som regel inom 21 dagar efter begäran.

3.
Samråd enligt detta avsnitt ska hållas utan att det påverkar tillämpningen av och i full överensstämmelse med
artiklarna 41 och 47 i detta avtal.
Avsnitt 6
Institutionella bestämmelser
Artikel 51
Dialog om handelspolitiska åtgärder
1.
Parterna har enats om att inrätta en dialog om handelspolitiska åtgärder på expertnivå som ett forum för samarbete
i frågor som rör handelspolitiska åtgärder.
2.

Dialogen om handelspolitiska åtgärder ska föras i syfte att

a) öka en parts kunskap om och förståelse av den andra partens lagar, politik och praxis när det gäller handelspolitiska
åtgärder,
b) granska genomförandet av detta kapitel,
c) förbättra samarbetet mellan parternas myndigheter med ansvar för frågor som rör handelspolitiska åtgärder,
d) diskutera utvecklingen på området handelsskydd,
e) samarbeta i alla andra frågor som rör handelspolitiska åtgärder.
3.
Mötena om dialogen om handelspolitiska åtgärder ska hållas ad hoc på begäran av någon av parterna. Dagordningen
för varje dialogmöte ska parterna gemensamt fastställa i förväg.
Avsnitt 7
Tvistlösning
Artikel 52
Bestämmelser om tvistlösning
Kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal ska inte tillämpas på avsnitten 1, 4, 5, 6 och 7.
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KAPITEL 3

Tekniska handelshinder
Artikel 53
Tillämpningsområde och definitioner
1.
Detta kapitel gäller för utarbetande, fastställande och tillämpning av tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden
för bedömning av överensstämmelse enligt definitionerna i avtalet om tekniska handelshinder i bilaga 1A till WTO-avtalet
(nedan kallat TBT-avtalet), som kan påverka varuhandeln mellan parterna.

2.
Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel gäller detta kapitel inte för sanitära och fytosanitära åtgärder enligt
definitionerna i bilaga A till avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet
(nedan kallat SPS-avtalet), eller för inköpsspecifikationer som utarbetats av offentliga myndigheter för dessa myndigheters
produktions- eller förbrukningskrav.

3.

I detta kapitel ska definitionerna i bilaga I till TBT-avtalet gälla.

Artikel 54
Bekräftelse av avtalet om tekniska handelshinder
Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldigheter gentemot varandra enligt TBT-avtalet, som härmed införlivas
i detta avtal och utgör en integrerad del av det.

Artikel 55
Tekniskt samarbete
1.
Parterna ska stärka sitt samarbete på området för tekniska föreskrifter, standarder, metrologi, marknadsövervakning
samt förfaranden för ackreditering och bedömning av överensstämmelse i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen av sina
respektive system och underlätta tillträdet till sina respektive marknader. De kan i detta syfte inleda dialoger om reglering
på såväl övergripande som sektorsspecifik nivå.

2.
I sitt samarbete ska parterna sträva efter att fastställa, utveckla och främja handelsunderlättande initiativ som kan
omfatta, men inte är begränsade till, att

a) stärka regleringssamarbetet genom bl.a. utbyte av information, erfarenheter och data, vetenskapligt och tekniskt
samarbete i syfte att förbättra kvaliteten på deras tekniska föreskrifter, standarder, provning, marknadsövervakning,
certifiering och ackreditering och utnyttja regleringsresurserna på ett effektivt sätt,

b) främja och uppmuntra samarbete mellan deras respektive offentliga eller privata organ som ansvarar för metrologi,
standardisering, provning, marknadsövervakning, certifiering och ackreditering,

c) främja uppbyggande av högkvalitativ infrastruktur för standardisering, metrologi, ackreditering, bedömning av överä
ensstämmelse och systemet för marknadsövervakning i Ukraina,

d) främja Ukrainas deltagande i verksamheten inom relevanta europeiska organisationer,

e) sträva efter att finna lösningar på eventuella handelshinder som uppstår,

f) samordna deras ståndpunkter när det gäller internationell handel och reglerande organisationer som WTO och FN:s
ekonomiska kommission för Europa (nedan kallad Unece).
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Artikel 56

Tillnärmning av tekniska föreskrifter, standarder och bedömning av överensstämmelse
1.
Ukraina ska vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis uppnå överensstämmelse med EU:s tekniska föreskrifter och
med EU:s förfaranden för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse samt med
systemet för marknadsövervakning, och förbinda sig att följa de principer och den praxis som fastställs i relevanta
EU-beslut och EU-förordningar (1).
2.
I syfte att uppnå de mål som fastställs i punkt 1 ska Ukraina, i överensstämmelse med tidsplanen i bilaga III till
detta avtal,
i) införliva relevanta delar av EU:s regelverk i sin lagstiftning,
ii) genomföra de administrativa och institutionella reformer som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och avtalet
om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (nedan kallat ACAA-avtal) enligt artikel 57
i detta avtal,
iii) se till att ha ett sådant effektivt och öppet administrativt system som krävs för genomförandet av detta kapitel.
3.

Parterna ska fastställa tidsplanen i bilaga III till detta avtal och följa denna.

4.
Efter detta avtals ikraftträdande ska Ukraina en gång om året rapportera de åtgärder som vidtagits i enlighet med
denna artikel till EU-parten. Om åtgärder som förtecknas i tidsplanen i bilaga III till detta avtal inte har genomförts inom
den tillämpliga tidsfristen ska Ukraina lägga fram en ny tidsplan för slutförandet av dessa åtgärder.
5.
Ukraina ska avstå från att ändra den övergripande och sektorsspecifika lagstiftning som förtecknas i bilaga III till
detta avtal, utom för att successivt anpassa sådan lagstiftning till motsvarande bestämmelser i EU:s regelverk, och uppä
rätthålla denna anpassning.
6.
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Ukraina ska också anmäla alla sådana ändringar av den nationella lagstiftningen till EU-parten.

7.
Ukraina ska sörja för att dess behöriga nationella organ deltar fullt ut i europeiska och internationella organisationer
för standardisering, legal och grundläggande metrologi samt bedömning av överensstämmelse, däribland ackreditering, i
enlighet med sina respektive verksamhetsområden och den form av medlemskap som är tillgänglig för dem.
8.
Ukraina ska successivt införliva de europeiska standarderna (EN) som nationella standarder, däribland de harmoniä
serade europeiska standarderna, vars frivilliga användning förutsätts överensstämma med den lagstiftning som förtecknas i
bilaga III till detta avtal. Samtidigt med införlivandet ska Ukraina dra tillbaka motstridiga nationella standarder, inklusive
landets tillämpning av mellanstatliga standarder (GOST/ǕǠǣǤ), som utvecklats före 1992. Ukraina ska dessutom successivt
uppfylla de övriga villkoren för medlemskap, i enlighet med de tillämpliga kraven för fullvärdiga medlemmar i de
europeiska standardiseringsorganisationerna.
Artikel 57
Avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter
1.
Parterna är eniga om att till detta avtal foga ett ACAA-avtal i form av ett protokoll som omfattar en eller flera av de
sektorer som förtecknas i bilaga III till detta avtal, så snart parterna har enats om att Ukrainas relevanta sektorsspecifika
och övergripande lagstiftning, liksom dess institutioner och standarder, är helt anpassade till EU-lagstiftningen.
2.
I ACAA-avtalet ska föreskrivas att handeln mellan parterna med varor inom de sektorer som omfattas av avtalet ska
ske på samma villkor som gäller för handeln med sådana varor mellan Europeiska unionens medlemsstater.
(1) Särskilt Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter
och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93.
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3.
Efter en kontroll som görs av EU-parten och enighet om graden av anpassning av relevant ukrainsk teknisk
lagstiftning, standarder och infrastruktur ska ACAA-avtalet fogas till det här avtalet som ett protokoll genom en överä
enskommelse mellan parterna i enlighet med förfarandet för ändring av det här avtalet, och omfatta sådana sektorer i
förteckningen i bilaga III till detta avtal som kan betraktas som anpassade. Avsikten är att ACAA-avtalet till slut ska ha
utvidgats till samtliga sektorer som förtecknas i bilaga III till detta avtal i enlighet med ovannämnda förfarande.
4.
När samtliga sektorer i förteckningen omfattas av ACAA-avtalet ska parterna genom ömsesidig överenskommelse
mellan parterna i enlighet med förfarandet för ändring av detta avtal åta sig att överväga att utvidga dess räckvidd till att
omfatta andra industrisektorer.
5.
Fram till dess att en produkt omfattas av ACAA-avtalet ska den omfattas av parternas relevanta lagstiftning, med
beaktande av bestämmelserna i TBT-avtalet.
Artikel 58
Märkning och etikettering
1.
Utan att det påverkar artiklarna 56 och 57 i detta avtal bekräftar parterna principerna i artikel 2.2 i TBT-avtalet
avseende tekniska föreskrifter för etiketterings- eller märkningskrav, enligt vilka sådana krav inte får utarbetas, fastställas
eller tillämpas med avsikt eller med verkan att skapa onödiga hinder för den internationella handeln. Därför får sådana
etiketterings- eller märkningskrav inte vara mer handelsbegränsande än vad som är nödvändigt för att uppfylla ett legitimt
mål med hänsyn till de risker som skulle uppstå om målet inte uppnås.
2.

Parterna är i synnerhet överens om följande i fråga om obligatorisk märkning eller etikettering:

a) Parterna ska sträva efter att minimera sina krav på annan märkning eller etikettering, utom när det krävs för antagande
av EU:s regelverk på detta område och för märkning och etikettering för skydd av hälsa, säkerhet eller miljö, eller av
andra rimliga samhällspolitiska skäl.
b) Parterna får specificera etiketternas eller märkningens form, men får inte kräva godkännande, registrering eller certiä
fiering av etiketter.
c) Parterna behåller rätten att kräva att uppgifterna på etiketterna eller märkningen ska vara på ett angivet språk.
KAPITEL 4

Sanitära och fytosanitära åtgärder
Artikel 59
Mål
1.
Syftet med detta kapitel är att underlätta handeln mellan parterna med råvaror som omfattas av sanitära och
fytosanitära åtgärder, och samtidigt skydda människors, djurs och växters liv eller hälsa genom att
a) säkerställa fullständig öppenhet när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder som är tillämpliga på handel,
b) tillnärma Ukrainas lagstiftning till EU:s lagstiftning,
c) erkänna djurhälso- och växtskyddsstatusen hos de respektive parterna och tillämpa principen om regionalisering,
d) upprätta en mekanism för erkännande av likvärdighet av sanitära och fytosanitära åtgärder som bibehålls av en part,
e) fortsätta arbetet med att genomföra principerna i SPS-avtalet,
f) upprätta mekanismer och förfaranden för att underlätta handeln, och
g) förbättra kommunikationen och samarbetet mellan parterna när det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder.
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Detta kapitel syftar även till att parterna ska nå fram till en gemensam uppfattning om djurskyddskrav.
Artikel 60
Multilaterala skyldigheter

Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt SPS-avtalet.
Artikel 61
Tillämpningsområde
Detta kapitel ska gälla för alla sanitära och fytosanitära åtgärder som en part vidtar och som direkt eller indirekt kan
påverka handeln mellan parterna, inbegripet de åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal.
Artikel 62
Definitioner
I detta kapitel gäller följande definitioner:
1. sanitära åtgärder eller fytosanitära åtgärder: åtgärder enligt definitionen i punkt 1 i bilaga A i SPS-avtalet och som
omfattas av detta kapitel.
2. djur: marklevande och vattenlevande djur enligt definitionerna i Terrestrial Animal Health Code eller Aquatic Animal
Health Code som upprättats av Världsorganisationen för djurhälsa (nedan kallad OIE).
3. animaliska produkter: produkter av animaliskt ursprung inbegripet produkter från vattenlevande djur, enligt definitioä
nerna i OIE:s Terrestrial Animal Health Code och Aquatic Animal Health Code.
4. animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel: animaliska produkter som förtecknas i bilaga IV-A
del 2 (II) till detta avtal.
5. växter: levande växter och specificerade levande växtdelar, inklusive fröer,
a) frukt, i botanisk mening, dock inte konserverad genom djupfrysning,
b) grönsaker - dock inte konserverade genom djupfrysning,
c) knölar, stamknölar, rotknölar, jordstammar,
d) snittblommor,
e) grenar med bladverk,
f) avskurna träd med bladverk,
g) vävnadskulturer av växter,
h) blad, bladverk,
i) levande pollen, och
j) okuleringsris, sticklingar, ympris.
6. växtprodukter: produkter från växter som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, såvida de inte är
växter enligt bilaga IV-A del 3 till detta avtal.
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7. frön: frön i botanisk mening avsedda för plantering.
8. skadegörare: varje art, underart eller biotyp av växt, djur eller patogen smittkälla som kan vara skadlig för växter eller
växtprodukter.
9. skyddad zon: för EU-partens vidkommande en zon i den mening som avses i artikel 2.1 h i rådets direktiv 2000/29 av
den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och
mot att de sprids inom gemenskapen (nedan kallat direktiv 2000/29(EG) eller i sådana bestämmelser som ersätter
detta.
10. djursjukdom: en kliniskt eller patologiskt konstaterad infektion hos ett djur.
11. sjukdomar inom vattenbruk: en klinisk eller icke-klinisk infektion med en eller flera av de etiologiska smittämnen som
anges i OIE:s Aquatic Animal Health Code.
12. infektion hos djur: den situation där ett djur är värd för ett smittämne med eller utan kliniska eller patologiska belägg
för en infektion.
13. djurskyddskrav: krav för djurskydd som utvecklas och tillämpas av parterna och, i tillämpliga fall, i överensstämmelse
med OIE:s normer och som omfattas av det här avtalets tillämpningsområde.
14. skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå: skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå enligt definitionen i punkt 5 i bilaga A
till SPS-avtalet.
15. region: vad djurhälsa beträffar, zon eller region enligt definitionen i OIE:s Terrestrial Animal Health Code och för
vattenbruk enligt definitionen i OIE:s International Aquatic and Animal Health Code och med den tolkningen när det
gäller EU-partens territorium, att EU-parten ska erkännas som en enhet.
16. skadegörarfritt område: ett område som konstaterats vara fritt från en särskild skadegörare på grundval av vetenskapliga
belägg och där, i tillämpliga fall, detta tillstånd upprätthålls officiellt.
17. regionalisering: begreppet regionalisering som det beskrivs i artikel 6 i SPS-avtalet.
18. sändning: en mängd animaliska produkter av samma typ, som omfattas av samma intyg eller dokument, transporteras
med samma transportmedel, avsänds av en enda avsändare och har sitt ursprung i samma exporterande land eller
samma del av ett sådant land. En sändning kan bestå av ett eller flera partier.
19. sändning av växter eller växtprodukter: en mängd växter, växtprodukter och/eller andra artiklar som flyttas från ett land
till ett annat och som, när ett sådant är nödvändigt, omfattas av ett enda sundhetsintyg (en sändning får bestå av en
eller flera varor eller partier).
20. parti: ett antal enheter av en och samma vara som karakteriseras av att de har samma sammansättning och ursprung
och utgör en del av en sändning.
21. likvärdighet vid handel (nedan kallad likvärdighet): den situation då den importerande parten ska acceptera den exporä
terande partens sanitära eller fytosanitära åtgärder som likvärdiga, även om dessa åtgärder skiljer sig från dess egna,
om den exporterande parten objektivt kan visa för den importerande parten att dess åtgärder når upp till den
importerande medlemmens skäliga sanitära eller fytosanitära skyddsnivå.
22. sektor: produktions- eller handelsstruktur för en produkt eller en kategori av produkter i en av parterna.
23. delsektor: en väldefinierad och kontrollerad del av en sektor.
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24. varor: djur och växter eller kategorier av sådana, eller specifika produkter och andra föremål som förflyttas i handelsä
syfte eller i andra syften, inbegripet de som avses i punkterna 2–7.
25. särskilt importtillstånd: ett formellt förhandstillstånd av en behörig myndighet i den importerande parten utställt till en
enskild importör som ett villkor för import av en enstaka sändning eller flera sändningar av en vara från den
exporterande parten inom ramen för detta avtal.
26. arbetsdagar: veckodagar utom söndagar, lördagar och allmänna helgdagar i någon av parterna.
27. inspektion: undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och djurskydd för att kontrollera efterlevnaden
av de rättsliga kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna avseende djurhälsa och djurskydd.
28. växtskyddskontroll: officiell okulär undersökning av växter, växtprodukter eller andra reglerade föremål för att fastställa
eventuell förekomst av skadegörare och/eller fastställa överensstämmelse med de fytosanitära bestämmelserna.
29. kontroll: kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag.
Artikel 63
Behöriga myndigheter
Parterna ska underrätta varandra om struktur, organisation och uppdelning av befogenheter mellan sina behöriga
myndigheter vid det första mötet i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-underä
kommittén) som avses i artikel 74. Parterna ska underrätta varandra om varje ändring som gäller dessa behöriga mynä
digheter, inbegripet kontaktpunkter.
Artikel 64
Tillnärmning av regelverket
1.
Ukraina ska närma sin lagstiftning på det sanitära och fytosanitära området samt sin djurskyddslagstiftning till EUlagstiftningen i enlighet med bilaga V till detta avtal.
2.

Parterna ska samarbete i fråga om tillnärmning av lagstiftningen och kapacitetsuppbyggnad.

3.
SPS-underkommittén ska regelbundet övervaka genomförandet av tillnärmningsprocessen, enligt bilaga V till detta
avtal, i syfte att tillhandahålla nödvändiga rekommendationer om tillnärmningsåtgärder.
4.
Senast tre månader efter detta avtals ikraftträdande ska Ukraina till SPS-underkommittén lämna in en övergripande
strategi för genomförandet av detta kapitel, med en uppdelning i prioriterade områden med anknytning till åtgärder,
enligt bilagorna IV-A, IV-B och IV-C till detta avtal, som underlättar handeln med en viss vara eller varugrupp. Strategin
ska fungera som referensdokument för genomförandet av detta kapitel och ska bifogas bilaga V till detta avtal (1).
Artikel 65
Erkännande i handelssyfte av djurhälso- och skadegörarstatus och regionala villkor
A. Erkännande av status för djursjukdomar, infektioner hos djur eller skadegörare
1.
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I fråga om djursjukdomar och infektioner hos djur (inbegripet zoonoser) ska följande gälla:

a) Den importerande parten ska i handelssyfte erkänna djurhälsostatusen hos den exporterande parten eller dess regioner
som den konstateras av den exporterande parten i enlighet med del A i bilaga VII till detta avtal, när det gäller de
djursjukdomar som anges i bilaga VI-A till detta avtal.
(1) I fråga om genetiskt modifierade organismer ska den övergripande strategin även omfatta tidtabeller för tillnärmning av Ukrainas
lagstiftning om genetiskt modifierade organismer till den EU-lagstiftning på samma område som förtecknas i bilaga XXIX till kapitel 6
i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete).
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b) När en part anser att den har en speciell status för en särskild djursjukdom på sitt territorium eller i en region som
avviker från dem som förtecknas i bilaga IV-A till detta avtal, kan denna part begära erkännande av denna status enligt
de kriterier som anges i del C i bilaga VII till detta avtal. Den importerande parten får begära garantier vad beträffar
import av levande djur och animaliska produkter som står i överensstämmelse med den status parterna kommit
överens om.

c) Statusen för territorier eller regioner eller statusen i en sektor eller delsektor i parterna vad beträffar prevalens eller
incidens av en annan djursjukdom än de som förtecknas i bilaga IV-A till detta avtal, eller infektioner hos djur,
och/eller därmed sammanhängande risk, beroende på vad som är tillämpligt, som den definieras av OIE, erkänns av
parterna som grundval för handeln dem emellan. Den importerande parten kan vid import av levande djur eller
animaliska produkter begära garantier som är avpassade till den definierade statusen enligt OIE:s rekommendationer,
beroende på vad som är lämpligt.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 67, 69 och 73 i detta avtal och om inte den importerande parten
reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller samråd och/eller kontroll, ska varje part utan
onödigt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt leden a, b
och c i denna punkt.

2.

I fråga om skadegörare ska följande gälla:

a) Parterna ska i handelssyfte erkänna varandras status när det gäller de skadegörare som anges i bilaga VI-B till detta
avtal.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 67, 69 och 73 i detta avtal och om inte den importerande parten
reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar eller samråd och/eller kontroll, ska varje part utan
onödigt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt led a i
denna punkt.

B. Erkännande av regionalisering/zonindelning, skadegörarfria områden och skyddade zoner
3.
Parterna erkänner begreppet regionalisering och skadegörarfria områden enligt FAO/den internationella växtskyddsä
konventionen från 1997 och FAO:s internationella standarder för fytosanitära åtgärder, liksom begreppet skyddade zoner
enligt direktiv 2000/29/EG, och är överens om att tillämpa dessa i handeln sig emellan.

4.
Parterna är överens om att beslut om regionalisering för de djur- och fisksjukdomar som förtecknas i bilaga IV-A
och för de skadegörare som förtecknas i bilaga VI-B till detta avtal ska fattas enligt bestämmelserna i delarna A och B i
bilaga VII till detta avtal.

5.

a) Vad beträffar djursjukdomar och i enlighet med artikel 67 till detta avtal ska den exporterande part som söker
erkännande av sitt beslut om regionalisering hos den importerande parten anmäla sina åtgärder med fullständiga
förklaringar och underlag vad gäller bedömningar och beslut. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68 i
detta avtal och om inte den importerande parten reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplysningar eller
samråd och/eller kontroll inom 15 arbetsdagar efter det att anmälan mottagits ska det anmälda beslutet om
regionalisering anses godtaget.

b) De samråd som avses i led a i denna punkt ska äga rum enligt artikel 68.3 i detta avtal. Den importerande parten
ska bedöma tilläggsupplysningarna inom 15 arbetsdagar från det att de mottagits. Den kontroll som avses i a ska
utföras enligt artikel 71 i detta avtal och inom 25 arbetsdagar från det att begäran om kontroll mottagits.

6.

a) Vad skadegörare beträffar ska varje part försäkra sig om att det vid handel med växter, växtprodukter och andra
föremål tas hänsyn, beroende på vad som är lämpligt, till statusen för skadegörare i ett område som erkänns som
en skyddad zon eller som ett skadegörarfritt område av den andra parten. Den part som söker erkännande av ett
skadegörarfritt område hos den andra parten ska anmäla sina åtgärder och, på begäran, tillhandahålla fullständiga
förklaringar och underlag för upprättandet och bibehållandet av detta, med ledning av relevanta internationella
standarder för fytosanitära åtgärder som parterna bedömer lämpliga. Utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 73 i detta avtal och om inte en importerande part reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplysä
ningar eller samråd och/eller kontroll inom tre månader efter det att anmälan mottagits ska det anmälda beslutet
om regionalisering avseende ett skadegörarfritt område anses godtaget.
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b) De samråd som avses i led a ska äga rum enligt artikel 68.3 i detta avtal. Den importerande parten ska bedöma
tilläggsupplysningarna inom tre månader från det att de mottagits. Den kontroll som avses i led a ska utföras
enligt artikel 71 i detta avtal och inom tolv månader från det att begäran om kontroll mottagits, under
hänsynstagande till skadegörarens biologi och den berörda grödan.
7.
När de förfaranden som beskrivs i punkterna 4–6 slutförts och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 73 i
detta avtal ska varje part utan onödigt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för
att handel ska kunna drivas på denna grund.
C.

Delområdesindelning

Parterna förbinder sig att fortsätta diskussionerna i syfte att genomföra den princip om delområdesindelning som avses i
bilaga XIV till detta avtal.
Artikel 66
Fastställande av likvärdighet
1.
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Likvärdighet kan erkännas med avseende på

a) en enstaka åtgärd, eller
b) en grupp åtgärder, eller
c) ett system som tillämpas på en sektor, en delsektor, en vara eller en varugrupp.
2.
När likvärdighet fastställs ska parterna följa det förfarande som anges i punkt 3 i denna artikel. Detta förfarande ska
inbegripa påvisande av objektiva belägg för likvärdighet från den exporterande partens sida och objektiv bedömning av
dessa belägg från den importerande partens sida. Detta kan omfatta en inspektion eller kontroll.
3.
På den exporterande partens begäran rörande erkännande av likvärdighet enligt punkt 1 i denna artikel ska parterna,
utan dröjsmål och senast tre månader efter det att en sådan begäran mottagits av den importerande parten, inleda
samrådsförfarandet som ska inbegripa de steg som anges i bilaga IX till detta avtal. Om den exporterande parten
emellertid gör ett antal framställningar ska parterna på begäran av den importerande parten inom den SPS-underkomä
mitté som avses i artikel 74 i detta avtal komma överens om en tidsfrist för att inleda och genomföra det förfarande som
avses i den här punkten.
4.
Om en tillnärmning av lagstiftningen uppnåtts till följd av den övervakning som avses i artikel 64.3 i detta avtal,
ska detta anses utgöra en begäran från Ukraina om att inleda förfarandet för erkännande av likvärdighet av relevanta
åtgärder enligt punkt 3 i denna artikel.
5.
Såvida inte annat överenskommits ska den importerande parten ha avslutat det fastställande av likvärdighet som
avses i punkt 3 i denna artikel inom 360 dagar efter att från den exporterande parten ha mottagit begäran med belägg för
likvärdigheten, utom för säsonggrödor när det kan vara motiverat att fördröja bedömningen för att möjliggöra kontroll
under en lämplig del av en grödas växtperiod.
6.
Den importerande parten ska fastställa likvärdigheten när det gäller växter, växtprodukter och andra föremål i
enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder.
7.
Den importerande parten får permanent eller tillfälligt upphäva likvärdighet på basis av förändringar som den ena
parten gjort av åtgärder som påverkar likvärdigheten, under förutsättning att förfarandena nedan följs:
a) Enligt artikel 67.2 i detta avtal ska den exporterande parten underrätta den importerande parten om varje förslag till
förändring av åtgärder för vilka likvärdighet av åtgärder har erkänts och om de troliga verkningarna av de föreslagna
åtgärderna på den likvärdighet som erkänts. Inom 30 dagar efter mottagandet av denna underrättelse ska den
importerande parten underrätta den exporterande parten om likvärdighet fortsättningsvis kommer att erkännas eller
inte på grundval av de föreslagna åtgärderna.
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b) Enligt artikel 67.2 i detta avtal ska den importerande parten underrätta den exporterande parten om varje förslag till
förändring av åtgärder som erkännande om likvärdighet baserats på och om de troliga verkningarna av de föreslagna
åtgärderna på den likvärdighet som har erkänts. För den händelse att den importerande parten inte fortsätter att
erkänna likvärdighet, kan parterna komma överens om villkor för att på nytt inleda det förfarande som avses i punkt
3 i denna artikel på grundval av de föreslagna åtgärderna.

8.
Erkännande eller tillfälligt eller permanent upphävande av likvärdighet ska helt och hållet vara beroende av den
importerande parten och dess åtgärder enligt dess lagstiftning och dess administrativa ram. Den parten ska förse den
exporterande parten med de fullständiga förklaringar och underlag som legat till grund för bedömningar och beslut som
omfattas av denna artikel. I händelse av icke-erkännande eller tillfälligt eller permanent upphävande av likvärdighet ska
den importerande parten för den exporterande parten ange på vilka villkor som förfarandet enligt punkt 3 kan inledas.

9.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 73 i detta avtal får den importerande parten inte permanent eller
tillfälligt upphäva likvärdigheten innan någon av parternas föreslagna nya åtgärder trätt i kraft.

10.
Om den importerande parten formellt erkänner likvärdigheten på grundval av samrådsförfarandet enligt bilaga IX
till detta avtal, ska SPS-underkommittén i enlighet med förfarandet i artikel 74.2 i detta avtal avge en förklaring om
likvärdighet i handeln mellan parterna. Beslutet ska även omfatta färre fysiska kontroller vid gränserna, förenklade intyg
och förfaranden för ”för-listning” för anläggningar beroende på vad som är lämpligt.

Likvärdighetsstatusen ska förtecknas i bilaga IX till detta avtal.

11.

När en tillnärmning av lagstiftningen har skett kommer fastställandet av likvärdighet att ske på grundval av denna.

Artikel 67
Öppenhet och utbyte av information
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68 i detta avtal ska parterna samarbeta för att öka den ömsesidiga
förståelsen av varandras officiella kontrollstruktur och kontrollmekanismer som ansvarar för tillämpningen av sanitära
och fytosanitära åtgärder och deras resultat. Detta kan uppnås bland annat genom rapporter om internationella revisioner
när dessa offentliggörs och genom informationsutbyte mellan parterna om resultaten av dessa revisioner eller annan
information beroende på vad som är lämpligt.

2.
Inom ramen för den tillnärmning av lagstiftningen som avses i artikel 64 eller det fastställande av likvärdighet som
avses i artikel 66 i detta avtal ska parterna hålla varandra underrättade om ändringar som antas när det gäller lagstiftning
och andra förfaranden på de berörda områdena.

3.
I detta sammanhang ska EU-parten i god tid underrätta Ukraina om ändringar av EU-partens lagstiftning för att
Ukraina ska kunna överväga ändringar av sin egen lagstiftning i enlighet med dessa.

Parterna bör samarbeta på den nivå som är nödvändig för att underlätta överlämnande av lagstiftningshandlingar på
begäran av någon av parterna.

I detta syfte ska varje part informera den andra parten om sina kontaktpunkter. Parterna ska också underrätta varandra
om alla eventuella ändringar av dessa uppgifter.

Artikel 68
Anmälan, samråd och underlättande av kommunikation
1.
Varje part ska inom två arbetsdagar skriftligen till den andra parten anmäla alla allvarliga eller betydande risker för
människors, djurs eller växters hälsa, inklusive alla akut nödvändiga födoämneskontroller eller situationer där det finns en
klart identifierad risk för allvarliga hälsoeffekter som hänger samman med förtäring av animaliska produkter eller växtä
produkter, och i synnerhet

a) alla åtgärder som påverkar de regionaliseringsbeslut som avses i artikel 65 i detta avtal,
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b) förekomst eller utveckling av varje djursjukdom som förtecknas i bilaga VI-A eller av reglerade skadegörare i förä
teckningen i bilaga VI-B till detta avtal,

c) rön av epidemiologisk betydelse eller betydande associerade risker när det gäller djursjukdomar och skadegörare som
inte förtecknas i bilaga VI-A och VI-B till detta avtal eller som är nya djursjukdomar eller skadegörare, och

d) varje ytterligare åtgärd, utöver de grundläggande krav som gäller för parternas respektive åtgärder, som vidtas för att
bekämpa eller utrota djursjukdomar eller skadegörare eller för att skydda folkhälsan eller växters hälsa samt alla
ändringar av sjukdomsförebyggande program, inbegripet vaccinationsprogram.

2.

a) En skriftlig anmälan ska göras till de kontaktpunkter som avses i artikel 67.3 i detta avtal.

b) Med skriftlig anmälan avses en anmälan per post, fax eller e-post. Anmälningar ska endast skickas mellan de
kontaktpunkter som avses i artikel 67.3 i detta avtal.

3.
Om en part är allvarligt oroad över en risk i fråga om folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd, ska samråd om
situationen på begäran av parten hållas snarast och under alla omständigheter senast inom 15 arbetsdagar. Varje part
ska i sådana situationer sträva efter att ställa all den information till förfogande som behövs för att undvika störningar i
handeln och för att nå en ömsesidigt godtagbar lösning som är förenlig med skydd av folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd.

4.
På begäran av en part ska samråd om djurskydd äga rum så snart som möjligt och, under alla omständigheter,
senast inom 20 arbetsdagar från anmälan. Varje part ska i sådana situationer sträva efter att tillhandahålla alla begärda
upplysningar.

5
På begäran av en part ska det samråd som avses punkterna 3 och 4 i denna artikel hållas som video- eller
telefonkonferens. Den part som begärt samråd ska svara för att det förs protokoll vid samrådet som formellt ska
godkännas av parterna. För detta godkännande ska artikel 67.3 i detta avtal tillämpas.

6.
Ett system för snabb varning och en mekanism för tidig varning som tillämpas av båda parter för alla veterinära
eller fytosanitära nödsituationer kommer att införas i ett senare skede när Ukraina har infört den lagstiftning som krävs
på detta område och skapat förutsättningar för att systemen fungerar på plats.

Artikel 69
Handelsvillkor
1.
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Allmänna importvillkor

a) Parterna är överens om att tillämpa allmänna importvillkor för alla varor som omfattas av bilaga IV-A och i punkt 2 i
bilaga IV-C till detta avtal. Utan att det påverkar tillämpningen av de beslut som fattats enligt artikel 65 i detta avtal
ska den importerande partens importvillkor tillämpas för den exporterande partens hela territorium. När detta avtal
träder i kraft ska den importerande parten enligt artikel 67 i detta avtal underrätta den exporterande parten om sina
sanitära och fytosanitära importkrav på varor som avses i bilaga IV-A och i punkt 2 bilaga IV-C till detta avtal. Dessa
upplysningar ska i förekommande fall inbegripa förlagor till officiella intyg eller deklarationer eller kommersiella
dokument, som föreskrivs av den importerande parten.

b) i) En anmälan från en part om ändringar eller föreslagna ändringar i de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel
ska överensstämma med bestämmelserna i SPS-avtalet och senare beslut om sådan anmälan. Utan att det påverkar
tillämpningen av artikel 73 i detta avtal ska den importerande parten ta hänsyn till tiden för transport mellan de
två parterna vid fastställandet av datum för ikraftträdande av de ändrade villkor som avses i punkt 1 a.

ii) Om den importerande parten inte följer dessa krav på anmälan ska den fortsätta att godta det intyg som garanterar
de tidigare gällande villkoren upp till 30 dagar efter det att de förändrade importvillkoren trätt i kraft.

94L

161/34

2.

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

29.5.2014

Importvillkor efter erkännande av likvärdighet

a) Inom 90 dagar efter att beslutet om erkännande om likvärdighet antogs ska parterna vidta alla de lagstiftningsåtgärder
och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att sätta i kraft detta erkännande och på basis av detta ge möjlighet
till handel mellan parterna med de varor som avses i bilaga IV-A och i punkt 2 i bilaga IV-C till detta avtal inom
sektorer och delsektorer i förekommande fall, för vilka den exporterande partens alla sanitära och fytosanitära åtgärder
erkänns som likvärdiga av den importerande parten. För dessa varor får förlagan till det officiella intyg eller dokument
som den importerande parten kräver i det skedet ersättas med ett intyg som utformas enligt bilaga XII.B till detta avtal.

b) För varor inom sektorer och delsektorer i förekommande fall för vilka några men inte alla åtgärder erkänns som
likvärdiga ska handeln fortsätta att bedrivas enligt de villkor som avses i punkt 1 a. På begäran av den exporterande
parten ska punkt 5 i denna artikel tillämpas.

3.
Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska de varor som avses i bilaga IV-A och i punkt 2 bilaga IV-C
till detta avtal inte vara beroende av importtillstånd.

Om avtalet träder i kraft före den 31 december 2013 ska detta inte inverka på stödet till övergripande institutionsä
uppbyggnad.

4.
För villkor som inverkar på handel med de varor som anges i punkt 1 a ska parterna på begäran av den
exporterande parten inleda samråd i SPS-underkommittén enligt artikel 74 i detta avtal för att komma överens om
alternativa villkor eller tilläggsvillkor för import från den importerande partens sida. Sådana alternativa villkor eller tillä
läggsvillkor för import får i förekommande fall baseras på åtgärder från den exporterande partens sida som erkänns som
likvärdiga av den importerande parten. Om överenskommelse nås ska den importerande parten inom 90 dagar från SPSunderkommitténs beslut vidta de lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder som är nödvändiga för att möjä
liggöra import på denna grund.

5.

Förteckning över anläggningar, villkorat godkännande:

a) Vid import av de animaliska produkter som anges i del 2 i bilaga IV-A till detta avtal ska den importerande parten på
begäran av den exporterande parten åtföljd av lämpliga garantier provisoriskt godkänna bearbetningsanläggningar som
anges i punkt 2.1 i bilaga VIII till detta avtal och som är belägna på den exporterande partens territorium, utan
föregående kontrollbesök vid enskilda anläggningar. Sådana godkännanden ska vara förenliga med de villkor och
bestämmelser som anges i bilaga VIII till detta avtal. Om inga tilläggsupplysningar begärs ska den importerande parten
vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder för att möjliggöra import på denna grund inom
30 arbetsdagar från den importerande partens mottagande av begäran och lämpliga garantier.

Den första förteckningen över anläggningar ska godkännas enligt förfarandet i bilaga VIII till detta avtal.

b) Vid import av de animaliska produkter som avses i punkt 2 a ska den exporterande parten underrätta den imporä
terande parten om sin förteckning över anläggningar som uppfyller den importerande partens villkor.

6.
På begäran av en part ska den andra parten tillhandahålla nödvändiga förklaringar och underlag vad gäller de
bedömningar och beslut som omfattas av denna artikel.

Artikel 70
Certifieringsförfarande
1.
För certifieringsförfaranden och utfärdande av intyg och officiella dokument är parterna överens om de principer
som anges i bilaga XII till detta avtal.

2.
Den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal får besluta om regler för elektronisk certifiering,
upphävande eller ersättning av intyg.
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3.
Inom ramen för tillnärmad lagstiftning enligt artikel 64 i detta avtal kommer parterna att komma överens om
gemensamma förlagor till intyg i förekommande fall.

Artikel 71
Kontroll
1.
För att upprätthålla förtroendet för det praktiska genomförandet av bestämmelserna i detta kapitel ska varje part ha
rätt

a) kontrollera hela eller delar av den andra partens myndigheters kontrollprogram eller, i tillämpliga fall, andra åtgärder i
enlighet med riktlinjerna i bilaga X till detta avtal; kostnaderna för sådan kontroll ska bäras av den part som utför
kontrollen,

b) från och med den dag som parterna fastställer på begäran få information om den andra partens kontrollprogram eller
delar av detta samt rapporter om resultaten av de kontroller som utförts inom ramen för det programmet,

c) för laboratorietester av varor enligt bilaga IV-A och i punkt 2 bilaga IV-C till detta avtal, på begäran och i tillämpliga
fall delta i det periodiska interkomparativa testprogrammet för särskilda tester som anordnas av den andra partens
referenslaboratorium. Kostnaderna för detta deltagande ska bäras av den deltagande parten.

2.
Parterna får delge tredje part resultaten av kontrollerna enligt punkt 1 a i denna artikel och offentliggöra resultaten
om detta krävs enligt tillämpliga bestämmelser i någondera parten. Sekretessbestämmelser som är tillämpliga i endera
parten ska respekteras vid delgivande och/eller offentliggörande av resultaten, i tillämpliga fall.

3.
Den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal får genom beslut ändra bilaga X till detta avtal med
beaktande av relevant arbete som utförs av internationella organisationer.

4.
Resultaten av kontrollen får bidra till att den ena eller båda parterna vidtar åtgärder enligt artiklarna 64, 66 och 72 i
detta avtal.

Artikel 72
Gränskontroller vid import och inspektionsavgifter
1.
Parterna är överens om att gränskontroller vid import som genomförs av den importerande parten av sändningar
från den exporterande parten ska iaktta principerna i del A i bilaga XI till detta avtal. Resultaten av dessa kontroller får
bidra till den kontroll som avses i artikel 71 i detta avtal.

2.
Frekvensen av de fysiska gränskontrollerna vid import som ska utföras av varje part anges i del B i bilaga XI till
detta avtal. En part får inom sitt behörighetsområde ändra dessa frekvenser enligt sin interna lagstiftning som ett resultat
av framsteg som gjorts enligt artiklarna 64, 66 och 69 i detta avtal, eller som ett resultat av kontroller, samråd eller andra
åtgärder som föreskrivs i detta avtal. Den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal ska genom beslut ändra
del B i bilaga XI till detta avtal i enlighet med detta.

3.
Inspektionsavgifter får bara täcka den behöriga myndighetens kostnader för att utföra gränskontrollerna vid import.
Dessa avgifter ska beräknas på samma grundval som de avgifter som tas ut för inspektion av liknande inhemska
produkter.

4.
Den importerande parten ska på begäran av den exporterande parten informera denna om varje ändring, inklusive
skälen för dessa ändringar, som berör åtgärder med inverkan på importkontroller och inspektionsavgifter och om alla
ändringar av betydelse i det administrativa genomförandet av sådana kontroller.

5.
Från och med den dag som fastställs av den SPS-underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal får parterna
komma överens om villkoren för att godkänna varandras kontroller enligt artikel 71.1 b, med avsikten att anpassa och, i
tillämpliga fall, ömsesidigt minska frekvensen av de fysiska gränskontrollerna vid import för de varor som avses i
artikel 69.2 i detta avtal.
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Från och med denna dag får parterna ömsesidigt godkänna varandras kontroller för vissa varor och följaktligen minska
eller ersätta gränskontrollerna för dessa varor.

6.
Villkoren för godkännandet av anpassningen av gränskontrollerna vid import ska inkluderas i bilaga XI till detta
avtal enligt det förfarande som avses i artikel 74.6 i detta avtal.

Artikel 73
Skyddsåtgärder
1.
För den händelse att den importerande parten vidtar åtgärder inom det egna territoriet för att kontrollera företeelser
som kan utgöra allvarliga hot mot eller risker för folkhälsa, djurhälsa och växtskydd ska den exporterande parten, utan att
det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel, vidta likvärdiga åtgärder för att förhindra att hotet eller risken
införs på den importerande partens territorium.

2.
På grundval av allvarlig fara för folkhälsa, djurhälsa eller växters hälsa får den importerande parten vidta de
provisoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan, djurhälsan eller växters hälsa. För sändningar under
transport mellan parterna ska den importerande parten överväga den lämpligaste och mest proportionerliga lösningen för
att undvika onödiga störningar i handeln.

3.
Den part som antar åtgärder enligt punkt 2 i denna artikel ska informera den andra parten senast en arbetsdag efter
den dag då åtgärderna antogs. På begäran av någon av parterna och enligt artikel 68.3 i detta avtal ska parterna samråda
om situationen inom 15 arbetsdagar efter anmälan. Parterna ska ta vederbörlig hänsyn till den information de får genom
sådana samråd, och sträva efter att undvika onödiga störningar i handeln genom att i tillämpliga fall beakta resultatet av
samråden enligt artikel 68.3 i detta avtal.

Artikel 74
Underkommittén för sanitära och fytosanitära frågor
1.
Härmed inrättas en underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (SPS). SPS-underkommittén ska sammanä
träda inom tre månader efter detta avtals ikraftträdande, därefter på begäran av någon av parterna eller minst en gång per
år. Om parterna är överens om detta kan sammanträdena hållas som video- eller telefonkonferens. SPS-underkommittén
får också behandla frågor per korrespondens mellan sammanträdena.

2.

SPS-underkommittén ska ha följande uppgifter:

a) Övervaka genomförandet av detta kapitel, granska alla frågor som har anknytning till detta kapitel och behandla alla
ärenden som kommer upp vid den praktiska tillämpningen av kapitlet.

b) Se över bilagorna till detta kapitel, särskilt mot bakgrund av framsteg som gjorts under de samråd och förfaranden
som föreskrivs enligt detta kapitel.

c) Mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i led b i denna punkt eller i övrigt i detta kapitel genom beslut ändra
bilagorna IV–XIV till detta avtal.

d) Mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i led b i denna punkt avge yttranden eller rekommendationer till andra
organ enligt de institutionella, allmänna och slutliga bestämmelserna i detta avtal.

3.
Parterna är överens om att inrätta tekniska arbetsgrupper, när så är lämpligt, bestående av företrädare för parterna
på expertnivå, som ska kartlägga och behandla tekniska och vetenskapliga problem som uppstår i samband med tillä
lämpningen av detta kapitel. När behov uppstår av ytterligare sakkunskap kan parterna tillsätta tillfälliga grupper,
inbegripet vetenskapliga grupper. Sammansättningen av sådana tillfälliga grupper behöver inte begränsas till företrädare
för parterna.

4.
SPS-underkommittén ska regelbundet rapportera till den handelskommitté som inrättas genom artikel 465 i detta
avtal om sin verksamhet och om de beslut som fattas inom dess behörighetsområde.
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SPS-underkommittén ska anta sin arbetsordning vid sitt första sammanträde.

6.
Alla beslut, rekommendationer, rapporter eller andra åtgärder som vidtas av SPS-underkommittén eller av en grupp
som inrättats av SPS-underkommittén och som rör importtillstånd, informationsutbyte, öppenhet, erkännande av regioä
nalisering, likvärdighet och alternativa åtgärder, samt eventuella övriga åtgärder som omfattas av punkterna 2 och 3, ska
antas i samförstånd av parterna.
KAPITEL 5

Tullar och förenklade handelsprocedurer
Artikel 75
Mål
Parterna erkänner vikten av frågor som rör tullar och handelslättnader inom den växande bilaterala handeln. Parterna är
överens om att stärka samarbetet inom detta område för att säkerställa att den relevanta lagstiftningen och de relevanta
förfaranden liksom de behöriga myndigheternas administrativa kapacitet som princip uppfyller målen om effektiv kontroll
och stöder underlättande av laglig handel.
Parterna erkänner att största vikt ska ägnas legitima mål om allmän ordning, inbegripet förenklade handelsprocedurer,
säkerhet och bedrägeribekämpning och en balanserad strategi för dessa frågor.
Artikel 76
Lagstiftning och förfaranden
1.
Parterna är överens om att deras respektive handels- och tullagstiftning som princip ska vara stabil och övergripande
och att bestämmelser och förfaranden ska vara proportionella, öppna, förutsebara, icke-diskriminerande, opartiska och
tillämpas enhetligt och ändamålsenligt och ska bland annat
a) skydda och underlätta laglig handel genom effektiv tillsyn och efterlevnad av kraven i lagstiftningen,
b) undvika onödiga eller diskriminerande belastningar på ekonomiska aktörer, förhindra bedrägeri och ge ytterligare
underlättande åtgärder för ekonomiska aktörer som uppvisar en hög grad av efterlevnad,
c) tillämpa ett administrativt enhetsdokument för tulldeklarationer,
d) leda till effektivare, öppnare och enklare tullförfaranden och tullpraxis vid gränserna,
e) tillämpa moderna tullmetoder, t.ex. riskbedömning, kontroller efter klarering och metoder för företagsrevision i syfte
att förenkla och underlätta införsel och frigörande av varor,
f)

syfta till att minska kostnaderna och öka förutsebarheten för ekonomiska aktörer, däribland små och medelstora
företag,

g) sörja för att krav och förfaranden vid import, export och transitering av varor tillämpas på ett icke-diskriminerande
sätt, utan att detta påverkar tillämpningen av objektiva riskbedömningskriterier,
h) tillämpa internationella instrument på tull- och handelsområdet, bland annat de som utarbetats av Världstullorganiä
sationen, nedan kallad WCO, (ramverket av standarder för att säkra och underlätta världshandeln från 2005, Istanbulä
konventionen om temporär import från 1990, HS-konventionen från 1983), WTO (t.ex. om tullvärdeberäkning), FN
(TIR-konventionen från 1975, 1982 års konvention om harmonisering av gränskontroller av varor) samt EU-riktlinjer
såsom riktlinjerna för tullarbetet,
i)
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föreskriva bindande förhandsbesked om varors klassificering enligt tulltaxan och ursprungsregler; parterna ska se till
att ett sådant besked får återkallas eller upphävas först efter underrättelse till den berörda aktören, och att återkalä
landet eller upphävandet inte får ha retroaktiv verkan, utom om oriktiga eller ofullständiga uppgifter legat till grund
för beskedet,

k) införa och tillämpa förenklade förfaranden för godkända näringsidkare enligt objektiva och icke-diskriminerande
kriterier,
l)

fastställa regler som säkerställer att påföljder vid överträdelser av tullbestämmelser eller förfarandekrav är proportioä
nella och icke-diskriminerande och att tillämpningen av dem inte ger upphov till omotiverade och obefogade dröjsä
mål,

m) tillämpa öppna, icke-diskriminerande och proportionella licensbestämmelser för tullombud.
2.
I syfte att förbättra arbetsmetoderna och säkerställa icke-diskriminering, öppenhet, effektivitet, integritet och anä
svarighet i verksamheten ska parterna göra följande:
a) Vidta ytterligare åtgärder för att minska mängden samt förenkla och standardisera uppgifter och dokumentation som
tullen och andra organ kräver.
b) När så är möjligt, förenkla krav och formaliteter när det gäller snabbt frigörande och snabb klarering av varor.
c) Tillhandahålla effektiva, snabba och icke-diskriminerande förfaranden som garanterar en möjlighet att överklaga tullens
och andra organs administrativa åtgärder, avgöranden och beslut som inverkar på varor som uppvisas för tullen.
Sådana förfarandena ska vara lättillgängliga, även för små och medelstora företag, och eventuella avgifter ska vara
rimliga och stå i proportion till kostnaderna för överklagandena. Parterna ska även vidta åtgärder för att i fall då ett
ifrågasatt beslut överklagas säkerställa att varorna i normalfallet frigörs och att betalningen av tullbeloppet får skjutas
upp, med förbehåll för säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga. Vid behov bör detta ske mot att en garanti, t.ex. en
säkerhet eller en deposition, ställs.
d) Se till att de högsta integritetsstandarder upprätthålls, särskilt vid gränsen, genom tillämpning av åtgärder som återsä
peglar principerna i de relevanta internationella konventionerna och instrumenten på detta område, i synnerhet WCO:s
reviderade Arushadeklaration (2003) och EU:s riktlinjer för tulletik (2007).
3.

Parterna är överens om att avskaffa

a) alla krav på att anlita tullombud,
b) alla krav på kontroller före sändning eller kontroll av destination.
4.

Transiteringsbestämmelser

a) I detta avtal ska de bestämmelser och definitioner för transitering som fastställs i WTO:s bestämmelser (artikel V i Gatt
1994, och därtill hörande bestämmelser, bland annat alla förtydliganden och förbättringar till följd av Doharundans
förhandlingar om förenklade handelsprocedurer) gälla. Dessa bestämmelser ska också tillämpas när transiteringen av
varor börjar eller slutar i någon av parternas territorium (inlandstransit).
b) Parterna ska sträva efter gradvis ökade möjligheter till sammankoppling mellan sina respektive system för tulltranä
sitering, med sikte på Ukrainas framtida deltagande i det gemensamma transiteringssystem som framgår av konvenä
tionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.
c) Parterna ska se till att alla berörda myndigheter och organ inom deras territorier samarbetar och samordnar sina
insatser för att underlätta transittrafik och främja samarbetet över gränserna. Parterna ska också främja samarbetet
mellan myndigheter och den privata sektorn i fråga om transitering.
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Artikel 77
Förbindelser med näringslivet
Parterna är överens om följande:

a) Att se till att all lagstiftning och alla förfaranden samt motiveringen till dem är öppna och görs allmänt tillgängliga, i
möjligaste mån på elektronisk väg. En mekanism för samråd bör införas och tiden från det att nya eller ändrade
bestämmelser offentliggörs till dess att de träder i kraft bör vara rimlig.

b) Att det behövs regelbundna samråd, och att samråden sker i rätt tid, med företrädare för näringslivet om förslag till
lagstiftning och förfaranden som rör tull- och handelsfrågor. Varje part ska för detta ändamål inrätta mekanismer för
lämpliga och regelbundna samråd mellan myndigheter och näringsliv.

c) Att göra relevant information av administrativ karaktär allmänt tillgänglig, t.ex. olika organs krav och införselförä
faranden, öppettider och rutiner för tullkontor i hamnar och vid gränsövergångsställen samt kontaktpunkter dit man
kan vända sig med förfrågningar.

d) Att verka för samarbete mellan ekonomiska aktörer och berörda myndigheter genom användning av objektiva och
allmänt tillgängliga förfaranden, t.ex. samförståndsavtal som bygger på dem som offentliggörs av WCO.

e) Att se till att deras respektive tullkrav och tullförfaranden och relaterade krav och förfaranden fortsätter att tillgodose
näringslivets legitima behov, följer bästa praxis och fortsätter att begränsa handeln så lite som möjligt.

Artikel 78
Avgifter
Parterna ska förbjuda administrativa avgifter med motsvarande verkan som tullar och avgifter på import och export.

För alla slags avgifter och pålagor som påförs av varje parts tullmyndigheter, däribland avgifter och pålagor för arbetsä
uppgifter som genomförs av en annan instans för tullmyndighetens räkning, vid eller i samband med import eller export
och utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta artiklarna i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde
för varor) avdelning IV i detta avtal är parterna överens om att:

a) Avgifter och pålagor endast får tas ut för tjänster som tillhandahålls utanför fastställda öppettider och på andra platser
än de som avses i tullbestämmelserna på begäran av deklaranten i samband med den berörda importen eller exporten
eller för formaliteter som krävs för sådan import eller export.

b) Avgifter och pålagor inte får överstiga kostnaden för den tillhandahållna tjänsten.

c) Avgifter och pålagor inte får beräknas utifrån värdet på importen eller exporten.

d) Information om avgifter och pålagor ska offentliggöras. Det ska av informationen framgå vilka skälen är till avgiften
eller pålagan för den tillhandahållna tjänsten, vilken myndighet som är ansvarig, vilka avgifter och pålagor som
kommer att tillämpas samt när och hur de ska betalas.

Informationen om avgifter och pålagor ska offentliggöras via ett officiellt angivet medium och, om möjligt och
lämpligt, på en officiell webbplats.

e) Nya eller ändrade avgifter och pålagor inte får tas ut förrän information om dessa har offentliggjorts och gjorts lättä
tillgänglig.
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Artikel 79
Tullvärdeberäkning
1.
Avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet, inbegripet alla senare ändringar
därav, ska gälla för tullvärdeberäkningen av varor i handel mellan parterna. Bestämmelserna i det avtalet införlivas med
detta avtal och utgör en integrerad del av det. Minimitullvärden ska inte användas.

2.

Parterna ska samarbeta i avsikt att uppnå en gemensam syn på frågor som rör beräkning av tullvärde.

Artikel 80
Tullsamarbete
Parterna ska stärka sitt samarbete för att säkerställa att målen i detta kapitel uppfylls varvid det ska råda en rimlig balans
mellan förenkling och underlättande åtgärder å ena sidan och effektiv kontroll och säkerhet å andra sidan. Parterna ska i
detta syfte, när så är lämpligt, använda EU:s riktlinjer för tullarbetet som ett verktyg för att fastställa riktmärken.

För att säkerställa att bestämmelserna i detta kapitel följs ska parterna bland annat göra följande:

a) Utbyta information om tullagstiftning och tullförfaranden.

b) Utarbeta gemensamma initiativ i fråga om import-, export- och transiteringsförfaranden och samarbeta för att se till
att näringslivet ges god service.

c) Samarbeta om automatisering av tullförfaranden och andra handelsförfaranden.

d) Utbyta, när så är lämpligt, relevant information och relevanta data förutsatt att känsliga uppgifters konfidentialitet och
skyddet av personuppgifter iakttas.

e) Utbyta information och/eller inleda samråd i syfte att, när så är möjligt, fastställa gemensamma ståndpunkter i
internationella organisationer som arbetar med tullfrågor, t.ex. WTO, WCO, FN, FN:s konferens om handel och
utveckling samt FN:s ekonomiska kommission för Europa.

f) Samarbeta i fråga om planering och genomförande av tekniskt bistånd, särskilt i syfte att underlätta reformer på
områdena tull och förenklade handelsprocedurer i enlighet med de relevanta bestämmelserna i detta avtal.

g) Utbyta bästa praxis för tullinsatser, med särskilt fokus på säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, framför
allt vad gäller varumärkesförfalskade produkter.

h) Främja samordningen mellan alla gränsmyndigheter, både internt och över gränserna, för att underlätta gränsöverä
skridande processer och skärpa kontrollerna, och överväga gemensamma gränskontroller där så är möjligt och
lämpligt.

i) Ömsesidigt erkänna, där så är relevant och lämpligt, godkända näringsidkare och tullkontroller. Omfattningen av detta
samarbete, genomförandet och praktiska arrangemang ska beslutas av den underkommittén för tullfrågor som föä
reskrivs i artikel 83 i detta avtal.

Artikel 81
Ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Trots vad som sägs i artikel 80 i detta avtal ska parternas förvaltningar ge varandra administrativt bistånd i tullfrågor i
enlighet med bestämmelserna i protokoll II till detta avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.
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Artikel 82
Tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad
Parterna ska samarbeta i syfte att tillhandahålla tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av reformer
på områdena förenklade handelsprocedurer och tull.
Artikel 83
Underkommittén för tullfrågor
Härmed inrättas en underkommitté för tullfrågor. Den ska rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén i den
konstellation som anges i artikel 465.4 i detta avtal. I underkommitténs uppgifter ska ingå att hålla regelbundna samråd
och övervaka genomförandet och förvaltningen av detta kapitel, t.ex. i frågor som tullsamarbete, gränsöverskridande
tullsamarbete och tullförvaltning, tekniskt stöd, ursprungsregler och förenklade handelsprocedurer liksom ömsesidigt
administrativt bistånd i tullfrågor.
Underkommittén för tullfrågor ska bland annat
a) se till att detta kapitel och protokollen 1 och 2 till detta avtal fungerar korrekt,
b) besluta om åtgärder och praktiska arrangemang för genomförandet av detta kapitel och protokollen 1 och 2 till detta
avtal, däribland för utbyte av information och data, ömsesidigt erkännande av tullkontroller och program för handelsä
partnerskap samt ömsesidiga förmåner,
c) utbyta synpunkter om alla frågor av gemensamt intresse, inbegripet framtida åtgärder och resurser för dessa,
d) utfärda rekommendationer när så är lämpligt, och
e) anta sin arbetsordning.
Artikel 84
Tillnärmning av tullagstiftning
En gradvis tillnärmning till EU:s tullagstiftning enligt EU:s standarder och internationella standarder ska genomföras i
enlighet med bilaga XV till detta avtal.
KAPITEL 6

Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel
Avsnitt 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 85
Mål, tillämpningsområde och omfattning
1.
Parterna, som bekräftar sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet, fastställer härmed de
nödvändiga ordningarna för en gradvis och ömsesidig liberalisering av etablering och handel med tjänster samt för
samarbete om elektronisk handel.
2.
Offentlig upphandling behandlas i kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning IV i detta avtal och inget i detta
kapitel ska tolkas på ett sådant sätt att det kan anses innebära några skyldigheter när det gäller offentlig upphandling.
3.
Subventioner behandlas i kapitel 10 (Konkurrens) i avdelning IV i detta avtal och bestämmelserna i detta kapitel ska
inte gälla för subventioner som parterna beviljar.
4.
Varje part ska behålla rätten att reglera och att införa nya föreskrifter för att uppnå legitima politiska mål, förutsatt
att de överensstämmer med detta avtal.
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5.
Detta kapitel ska inte gälla för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmarkä
nad, och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.
Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om fri rörlighet för personer i avdelning III (Rättvisa, frihet och
säkerhet) i detta avtal, ska inget i detta kapitel hindra en part från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers
inresa till eller tillfälliga vistelse på dess territorium, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda fysiska
personers integritet och för att se till att deras förflyttning över gränserna sker under ordnade former, förutsatt att
åtgärderna inte tillämpas på ett sådant sätt att de upphäver eller minskar de förmåner som tillkommer en part enligt
villkoren i detta kapitel (1).
Artikel 86
Definitioner
I detta kapitel gäller följande definitioner:
1. åtgärd: en parts åtgärder, i form av lagar, andra författningar, regler, förfaranden, beslut och administrativa handlingar
eller i någon annan form.
2. åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part: åtgärder som genomförs av
a) centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar och myndigheter, och
b) icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar
eller myndigheter har delegerat till dem.
3. fysisk person från en part: en medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina i enlighet med
respektive lands lagstiftning.
4. juridisk person: ett rättssubjekt som bildats i laga ordning eller på annat sätt organiserats enligt gällande lag, antingen
för vinständamål eller i annat syfte, och antingen privatägt eller i statens ägo, inbegripet bolag, stiftelser, handelsä
bolag, samriskföretag, enskilda näringsidkare eller föreningar.
5. juridisk person från EU-parten respektive juridisk person från Ukraina:
en juridisk person som bildats i enlighet med lagstiftningen i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i
Ukraina och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på det territorium där fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt eller på Ukrainas territorium.
Om denna juridiska person endast har sitt säte eller huvudkontor på det territorium där fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt är tillämpligt eller på Ukrainas territorium, ska den inte anses vara en juridisk person från EUparten eller en juridisk person från Ukraina, annat än om dess verksamhet har en verklig och bestående anknytning
till EU-partens eller Ukrainas ekonomi.
6. Trots vad som sägs i föregående stycke ska rederier som är etablerade utanför EU-parten eller Ukraina och som
kontrolleras av medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina omfattas av detta avtal, om
deras fartyg är registrerade i enlighet med lagstiftningen i den EU-medlemsstaten respektive i Ukraina och seglar
under en EU-medlemsstats eller Ukrainas flagg.
7. dotterbolag till en juridisk person från en part: en juridisk person som i praktiken kontrolleras av en annan juridisk
person från den parten (2).
(1) Enbart det faktum att visering krävs för fysiska personer från vissa länder, men inte från andra, ska inte anses upphäva eller minska
förmåner enligt detta avtal.
(2) En juridisk person kontrolleras av en annan juridisk person om den senare har befogenhet att utse en majoritet av styrelseledamöä
terna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten.
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8. filial till en juridisk person: en affärsverksamhet som inte är en juridisk person och

a) som förefaller vara permanent, som t.ex. en del av moderbolaget,

b) som har en ledning, och

c) som är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse med tredje parter på så sätt att sådana tredje parter,
trots vetskapen om att det eventuellt uppkommer ett rättsligt förhållande med moderbolaget, vars huvudkontor
finns i utlandet, inte behöver vända sig direkt till moderbolaget utan kan vända sig till filialen.

9. etablering:

a) vad gäller juridiska personer från EU-parten eller från Ukraina, rätten att inleda och bedriva en näringsverksamhet
genom att etablera, inbegripet förvärv av, en juridisk person och/eller skapa en filial eller ett representationskontor
i Ukraina eller i EU-parten,

b) vad gäller fysiska personer, rätten för fysiska personer från EU-parten eller från Ukraina att starta och bedriva
näringsverksamhet som egenföretagare och att etablera företag, särskilt bolag, som de faktiskt kontrollerar.

10. investerare: varje fysisk eller juridisk person från en part som ämnar bedriva eller bedriver en näringsverksamhet
genom en etablering.

11. näringsverksamhet: all verksamhet inom industri, handel och hantverk och inom de fria yrkena, med undantag av
verksamhet som bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter.

12. verksamhet: utövandet av näringsverksamhet.

13. tjänster: varje tjänst inom vilken sektor som helst utom tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av
statliga befogenheter.

14. tjänster och annan verksamhet som tillhandahålls respektive bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter: tjänster
eller verksamhet som inte tillhandahålls respektive bedrivs vare sig i kommersiellt syfte eller i konkurrens med en
eller flera näringsidkare.

15. gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: tillhandahållande av en tjänst

a) från en parts territorium till den andra partens territorium,

b) på den ena partens territorium till en tjänstekonsument från den andra parten.

16. tjänsteleverantör från en part: en fysisk eller juridisk person från en part som ämnar tillhandahålla eller tillhandahåller
en tjänst, inbegripet genom etablering.

17. nyckelpersonal: fysiska personer som är anställda av en juridisk person, som inte är en ideell organisation, från en part
och som ansvarar för att inrätta en etablering eller som ser till att styrningen, förvaltningen och driften av en
etablering fungerar som den ska.
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Nyckelpersonal omfattar affärsresenärer som ansvarar för att inrätta en etablering och intern förflyttning av personal.

a) affärsresenärer: fysiska personer i ledande ställning som ansvarar för att inrätta en etablering. De gör inga direkta
transaktioner med allmänheten och får inte någon ersättning från någon källa inom värdparten.

b) internt förflyttad personal: fysiska personer som har varit anställda hos eller delägare (dock inte majoritetsandelsää
gare) i en juridisk person från en part under minst ett år och som tillfälligt förflyttas till en etablering på den
andra partens territorium. De fysiska personerna i fråga ska vara något av följande:

i) Chefer

Personal i ledande ställning i en juridisk person, som företrädesvis leder dess förvaltning och som huvudä
sakligen står under allmänt överinseende av och får instruktioner från styrelsen eller bolagets andelsägare eller
motsvarande, och som bland annat

— leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av den,

— övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller personal
med särskilda fackkunskaper,

— har behörighet att personligen anställa och avskeda personal eller tillstyrka anställning och avskedande av
personal eller vidta andra personalåtgärder.

ii) Specialister

Personer som är anställda av en juridisk person och som har ovanliga kunskaper som är av väsentlig betydelse
för etableringens produktion, forskningsutrustning, metoder eller förvaltning. Vid bedömningen av sådana
kunskaper beaktas inte endast organisationsspecifik kunskap utan även om personen har en hög kvalifikationsä
nivå för en typ av arbete eller en bransch som kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt
godkänd yrkestillhörighet.

18. praktikanter med akademisk examen: fysiska personer från en part som har varit anställda hos en juridisk person från
denna part under minst ett år, som har en universitetsexamen och som tillfälligt förflyttas till en etablering på den
andra partens territorium för karriärutvecklingsändamål eller för att få utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder (1).

19. säljare av företagstjänster: fysiska personer som företräder en tjänsteleverantör från en part och som söker rätt till inresa
och tillfällig vistelse på den andra partens territorium för att förhandla om försäljning av tjänster eller ingå avtal om
att sälja tjänster för den tjänsteleverantörens räkning. De arbetar inte med direktförsäljning till allmänheten och får
inte någon ersättning från någon källa inom värdparten.

20. tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis: fysiska personer som är anställda av en juridisk person
från en part som inte har någon etablering på den andra partens territorium, och som i god tro har tecknat ett
kontrakt (2) för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de
anställda tillfälligt uppehåller sig i den parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.
(1) Den etablering som tar emot praktikanten kan åläggas att i förväg lämna in ett utbildningsprogram för hela vistelsen för godkänä
nande; programmet ska visa att syftet med vistelsen är utbildning. De behöriga myndigheterna kan kräva att utbildningen kopplas till
praktikantens universitetsexamen.
(2) Detta tjänstekontrakt ska vara förenligt med lagar, andra författningar och krav i den part där avtalet genomförs.
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21. oberoende yrkesutövare: fysiska personer som medverkar vid tillhandahållandet av en tjänst, som är etablerade som
egenföretagare på en parts territorium, som inte har någon etablering på den andra partens territorium och som i
god tro har tecknat ett kontrakt (13) för att tillhandahålla tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten,
vilket kräver att de tillfälligt uppehåller sig där för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.
Avsnitt 2
Etablering
Artikel 87
Tillämpningsområde
Detta avsnitt ska tillämpas på åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part och som påverkar etablering (1) när det
gäller all näringsverksamhet, med undantag av
a) utvinning, framställning och bearbetning (2) av kärnmaterial,
b) tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel,
c) audiovisuella tjänster,
d) nationellt sjöfartscabotage (3), och
e) nationella och internationella luftfartstjänster (4), såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning
till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av
i) reparation och underhåll av flygplan, varvid flygplanet tas ur bruk,
ii) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,
iii) tjänster som rör datoriserade bokningssystem (nedan kallade CRS-tjänster),
iv) marktjänster,
v) flygplatstjänster.
Artikel 88
Nationell behandling och behandling som mest gynnad nation
1.
Om inte annat följer av de förbehåll som anges i bilaga XVI-D till detta avtal ska Ukraina från och med detta avtals
ikraftträdande
i) vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor medge juridiska personer från EU-parten en
behandling som inte är mindre förmånlig än den som Ukraina medger sina egna juridiska personer, filialer och
representationskontor eller ett tredjelands juridiska personer, filialer och representationskontor, beroende på vilken
som är mest gynnsam,
(1) Annat investeringsskydd än den behandling som följer av artikel 88 (nationell behandling), inbegripet förfaranden för tvistelösning
mellan investerare och stater, omfattas inte av detta kapitel.
(2) Av rättssäkerhetsskäl påpekas att med bearbetning av kärnmaterial avses all verksamhet som tas upp i UN ISIC rev. 3.1 kod 2330.
3
( ) Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant nationell lagstiftning, omfattar nationellt
cabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Ukraina eller i en av Europeiska
unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i Ukraina eller samma medlemsstat i Europeiska unionen, inklusive på dess
kontinentalsockel, i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i
Ukraina eller i en av Europeiska unionens medlemsstater.
4
( ) Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport ska regleras genom avtalet mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftrum.
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ii) vad gäller den verksamhet som bedrivs i Ukraina av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska
personer från EU-parten, medge dessa så snart de är etablerade, en behandling som inte är mindre förmånlig än
den som Ukraina medger sina egna juridiska personer, filialer och representationskontor eller ett tredjelands juridiska
personer, filialer och representationskontor, beroende på vilken som är mest gynnsam (1).

2.
Om inte annat följer av de förbehåll som anges i bilaga XVI-A till detta avtal ska EU-parten från och med detta
avtals ikraftträdande

i) vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor medge juridiska personer från Ukraina en
behandling som inte är mindre förmånlig än den som EU-parten medger sina egna juridiska personer, filialer och
representationskontor eller ett tredjelands juridiska personer, filialer och representationskontor, beroende på vilken
som är mest gynnsam,

ii) vad gäller den verksamhet som bedrivs i EU-parten av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska
personer från Ukraina, medge dessa så snart de är etablerade, en behandling som inte är mindre förmånlig än den som
EU-parten medger sina egna juridiska personer, filialer och representationskontor eller ett tredjelands juridiska persoä
ner, filialer och representationskontor, beroende på vilken som är mest gynnsam (2).

3.
Om inte annat följer av de förbehåll som anges i bilagorna XVI-A och XVI-D till detta avtal ska parterna inte införa
några nya regler eller åtgärder som medför att juridiska personer från EU-parten respektive Ukraina diskrimineras på den
andra partens territorium i förhållande till den andra partens juridiska personer när det gäller etablering och den verkä
samhet som bedrivs efter etableringen.

Artikel 89
Översyn
1.
I syfte att gradvis liberalisera etableringsvillkoren ska parterna, i överensstämmelse med sina åtaganden enligt
internationella avtal, regelbundet se över etableringsregelverket (3) och etableringsklimatet.

2.
I samband med den översyn som avses i punkt 1 i denna artikel ska parterna bedöma de eventuella hinder för
etablering som upptäckts, och de ska förhandla för att åtgärda dessa hinder, i syfte att utvidga bestämmelserna i detta
kapitel och för att införa bestämmelser om investeringsskydd och förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stat.

Artikel 90
Andra avtal
Inget i detta kapitel ska tolkas som någon begränsning av rätten för parternas investerare att åtnjuta en förmånligare
behandling som föreskrivs i något befintligt eller framtida internationellt avtal rörande investeringar som en av Europeiska
unionens medlemsstater eller Ukraina är part i.

Artikel 91
Behandling av filialer och representationskontor
1.
Bestämmelserna i artikel 88 i detta avtal utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och
verksamhet på sitt territorium när det gäller filialer och representationskontor till juridiska personer från den andra parten
som inte inrättats i enlighet med lagstiftningen på den första partens territorium, om reglerna är berättigade med hänsyn
till rättsliga eller tekniska skillnader i förhållande till filialer och representationskontor som inrättats i enlighet med
lagstiftningen på den första partens territorium, eller, om det rör sig om finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

2.
Skillnaden i behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska
skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.
(1) Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd, inbegripet bestämmelser om förfaranden för tvistelösning mellan
investerare och stater, som anges i andra avtal och inte omfattas av detta kapitel.
(2) Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd som inte omfattas av detta kapitel, inbegripet bestämmelser om
förfaranden för tvistelösning mellan investerare och stater, och som anges i andra avtal.
(3) Detta omfattar detta kapitel samt bilagorna XVI-A och XVI-D.
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Avsnitt 3
Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster
Artikel 92
Tillämpningsområde
Detta avsnitt gäller för åtgärder som parterna vidtar och som påverkar det gränsöverskridande tillhandahållandet av
tjänster inom alla tjänstesektorer, med undantag för

a) audiovisuella tjänster (1),

b) nationellt sjöfartscabotage (2), och

c) nationella och internationella luftfartstjänster (3), såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning
till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av

i) reparation och underhåll av flygplan, varvid flygplanet tas ur bruk,

ii) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,

iii) CRS-tjänster,

iv) marktjänster,

v) flygplatstjänster.

Artikel 93
Marknadstillträde
1.
I fråga om marknadstillträde genom gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska parterna medge tjänster
och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som fastställs i de
särskilda åtagandena i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal.

2.
Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts, definieras de åtgärder som en part inte får upprätthålla
eller vidta, vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat anges i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta
avtal, enligt följande:

a) Begränsningar av antalet tjänsteleverantörer genom numeriska kvoter, monopol eller tjänsteleverantörer med ensamrätt
eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet.

b) Begränsningar av det totala värdet av tjänstetransaktioner eller av tillgångar genom numeriska kvoter eller krav på
prövning av det ekonomiska behovet.
(1) Undantaget för audiovisuella tjänster från tillämpningsområdet för detta kapitel inverkar inte på samarbetet om audiovisuella tjänster
enligt avdelning V om ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete i detta avtal.
(2) Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant nationell lagstiftning, omfattar nationellt
cabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Ukraina eller i en av Europeiska
unionens medlemsstater och en annan hamn eller plats i Ukraina eller samma medlemsstat i Europeiska unionen, inklusive på dess
kontinentalsockel, i enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i
Ukraina eller i en av Europeiska unionens medlemsstater.
3
( ) Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport ska regleras genom avtalet mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftrum.
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c) Begränsningar av det totala antalet tjänster som tillhandahålls eller av den totala kvantiteten tjänsteproduktion, uttryckt
i angivna numeriska enheter genom kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet.

Artikel 94
Nationell behandling
1.
Inom de sektorer för vilka åtaganden om marknadstillträde anges i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal och
med iakttagande av de villkor och förbehåll som fastställs där, ska varje part, i fråga om alla åtgärder som påverkar det
gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, medge tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en beä
handling som inte är mindre förmånlig än den som parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma
slag.

2.
En part kan uppfylla kravet i punkt 1 i denna artikel genom att medge tjänster eller tjänsteleverantörer från den
andra parten antingen en till formen identisk behandling eller en till formen olik behandling i förhållande till den som
parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma slag.

3.
En till formen identisk eller en till formen olik behandling ska anses vara mindre förmånlig om den ändrar
konkurrensvillkoren till förmån för tjänster eller tjänsteleverantörer från parten i jämförelse med tjänster eller tjänsä
televerantörer av samma slag från den andra parten.

4.
Särskilda åtaganden enligt denna artikel ska inte tolkas som att en part måste kompensera för inneboende konä
kurrensnackdelar som beror på de aktuella tjänsternas eller tjänsteleverantörernas utländska natur.

Artikel 95
Förteckning över åtaganden
1.
De sektorer som respektive part liberaliserar enligt detta kapitel samt de begränsningar av marknadstillträde och
nationell behandling som genom förbehåll gäller för tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten i dessa sektorer
anges i förteckningarna över åtaganden i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal.

2.
Utan att det påverkar parternas rättigheter och skyldigheter som följer av eller kan komma att följa av Europarådets
konvention om gränsöverskridande television från 1989 och den europeiska konventionen om samproduktion av filmä
verk från 1992, ska förteckningarna över åtaganden i bilagorna XVI-B och XVI-E till detta avtal inte omfatta åtaganden
om audiovisuella tjänster.

Artikel 96
Översyn
I syfte att åstadkomma en gradvis liberalisering av det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan parterna
ska handelskommittén regelbundet se över de förteckningar över åtaganden som avses i artikel 95 i detta avtal. Vid dessa
översyner ska hänsyn tas till hur långt framskriden processen med införlivande, genomförande och kontroll av efterä
levnaden har kommit när det gäller den del av EU:s regelverk som behandlas i bilaga XVII till detta avtal samt till vilka
effekter detta fått för avskaffandet av de kvarvarande hindren för det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster
mellan parterna.

Avsnitt 4
Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål
Artikel 97
Tillämpningsområde
Detta avsnitt gäller för åtgärder som parternas vidtar avseende inresa till och tillfällig vistelse (1) på deras territorium för de
kategorier av fysiska personer som tillhandahåller tjänster som definieras i punkterna 17–21 i artikel 86 i detta avtal.
(1) Alla andra bestämmelser i parternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet ska fortsätta att gälla, däribland regler
om längden på en vistelse och minimilöner samt kollektiva löneavtal. Åtaganden om rörlighet för personer gäller inte om avsikten
med eller följden av deras rörelse är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en konflikt eller förhandling mellan arbetsä
marknadens parter.
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Artikel 98
Nyckelpersonal
1.
En juridisk person från EU-parten eller en juridisk person från Ukraina ska ha rätt att, i enlighet med gällande
lagstiftning i etableringslandet, på Ukrainas respektive EU-partens territorium anställa, eller genom ett av sina dotterbolag,
filialer eller representationskontor låta anställa, arbetstagare som är medborgare i Europeiska unionens medlemsstater
respektive Ukraina, under förutsättning att dessa arbetstagare är nyckelpersonal enligt definitionen i artikel 86 i detta avtal
och att de uteslutande är anställda av den juridiska personen, dotterbolagen, filialerna eller representationskontoren i
fråga. Uppehålls- och arbetstillståndet för dessa anställda får endast omfatta tiden för anställningen. Dessa anställdas inresa
och tillfälliga vistelse får inte överskrida en period av tre år.
2.
Inresa till och tillfällig vistelse på EU-partens eller Ukrainas territorium ska vara tillåten för fysiska personer från
Ukraina respektive EU-parten, under förutsättning att de företräder en juridisk person och är affärsresenärer i den mening
som avses i artikel 86.17 a i detta avtal. Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel får inresa och tillfällig vistelse för
affärsresenärer uppgå till högst 90 dagar under en tolvmånadersperiod.
Artikel 99
Praktikanter med akademisk examen
En juridisk person från EU-parten eller en juridisk person från Ukraina ska ha rätt att, i enlighet med gällande lagstiftning
i etableringslandet, på Ukrainas eller EU-partens territorium anställa, eller genom ett av sina dotterbolag, filialer eller
representationskontor låta anställa, praktikanter med akademisk examen som är medborgare i Europeiska unionens
medlemsstater respektive Ukraina, under förutsättning att dessa är anställda uteslutande av den juridiska personen,
dotterbolagen, filialerna eller representationskontoren i fråga. Inresan och den tillfällig vistelsen för dessa praktikanter
med akademisk examen får inte överskrida en period av ett år.
Artikel 100
Säljare av företagstjänster
Varje part ska tillåta inresa och tillfällig vistelse för säljare av företagstjänster för en period av högst 90 dagar under en
tolvmånadersperiod.
Artikel 101
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis
1.
Parterna bekräftar sina respektive skyldigheter som följer av åtagandena enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet från
1994 (nedan kallat Gats) i fråga om inresa och tillfällig vistelse för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis.
2.
För varje sektor som anges nedan ska parterna tillåta att tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontä
raktsbasis från den andra parten tillhandahåller tjänster på deras territorium, enligt de villkor som anges i punkt 3 i denna
artikel och i bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.
a) Juridiska tjänster.
b) Redovisnings- och bokföringstjänster.
c) Skatterådgivning.
d) Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur.
e) Ingenjörstjänster, integrerade byggtekniska tjänster.
f)

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster.

g) Forskning och utveckling.
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h) Reklam.
i)

Organisationsrådgivning.

j)

Tjänster i samband med organisationsrådgivning.

k) Tjänster avseende teknisk provning och analys.
l)

Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster.

m) Underhåll och reparation av utrustning i samband med garantiserviceavtal efter försäljning eller uthyrning.
n) Översättningstjänster.
o) Markundersökning.
p) Miljötjänster.
q) Resebyråer och researrangörer.
r) Underhållningstjänster.
3.

Parternas åtaganden omfattas av följande villkor:

a) De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av anställda hos
en juridisk person som har tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader.
b) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha erbjudit sådana tjänster i egenskap av anställd hos den
juridiska person som tillhandahåller tjänsterna under minst det år som föregår inlämnandet av ansökan om inresa till
den andra parten. Dessutom måste den fysiska personen vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra parten
ha minst tre års yrkeserfarenhet (1) från den näringsgren som kontraktet avser.
c) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha
i) en universitetsexamen eller ett bevis över kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper (2), och
ii) yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra rättsliga
krav som gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls.
d) Den fysiska personen ska inte erhålla någon annan ersättning för tillhandahållandet av tjänsterna på den andra partens
territorium än den ersättning som betalas av den juridiska person som den fysiska personen är anställd hos.
e) Den fysiska personens inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader,
eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på
vilken som är kortast.
f) Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen
rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.
(1) Erhållen efter att personen uppnått myndighetsålder.
(2) Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får parten avgöra om den är likvärdig den
universitetsexamen som krävs i det landet.

29.5.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

g) Antalet personer som omfattas av tjänstekontraktet ska inte vara större än vad som krävs för att fullgöra kontraktet,
vilket kan beslutas med stöd av lagar, författningar och andra rättsliga krav i den part där tjänsten tillhandahålls.
h) Andra diskriminerande begränsningar, t.ex. av antalet fysiska personer genom prövning av det ekonomiska behovet,
som anges i bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.
Artikel 102
Oberoende yrkesutövare
1.
Parterna bekräftar sina respektive skyldigheter som följer av åtagandena enligt Gats i fråga om inresa och tillfällig
vistelse för oberoende yrkesutövare.
2.
För varje sektor som anges nedan ska parterna tillåta att oberoende yrkesutövare från den andra parten tillhandaä
håller tjänster på deras territorium, enligt de villkor som anges i punkt 3 i denna artikel och i bilagorna XVI-C och XVI-F
till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesä
utövare.
a) Juridiska tjänster.
b) Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur.
c) Ingenjörstjänster, integrerade byggtekniska tjänster.
d) Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster.
e) Organisationsrådgivning och tjänster i samband med organisationsrådgivning.
f) Översättningstjänster.
3.

111

L 161/51

Parternas åtaganden omfattas av följande villkor:

a) De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av egenföretagare
etablerade i den andra parten och måste ha tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader.
b) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra
parten ha minst sex års yrkeserfarenhet från den näringsgren som kontraktet avser.
c) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha
i) en universitetsexamen eller ett bevis över kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper (1), och
ii) yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra krav som
gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls.
d) Den fysiska personens inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader,
eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på
vilken som är kortast.
e) Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen
rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.
(1) Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får parten avgöra om den är likvärdig den
universitetsexamen som krävs i det landet.
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f) Andra diskriminerande begränsningar, t.ex. av antalet fysiska personer genom prövning av det ekonomiska behovet,
som anges i bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal om förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare.
Avsnitt 5
Regelverk
Underavsnitt 1
Nationella regleringar

Artikel 103
Tillämpningsområde och definitioner
1.
Nedan anges de regler som är tillämpliga på de åtgärder avseende licensiering som parterna vidtar och som har
inverkan på
a) det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster,
b) juridiska och fysiska personers etablering på deras territorium, i enlighet med definitionerna i artikel 86 i detta avtal,
eller
c) den tillfälliga vistelsen på deras territorium för de kategorier av fysiska personer som definieras i artikel 86.17–86.21 i
detta avtal.
2.
Når det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska dessa regler endast tillämpas på de sektorer där
parterna gjort särskilda åtaganden och i den utsträckning som dessa särskilda åtaganden är tillämpliga. När det gäller
etablering ska dessa regler inte tillämpas på sektorer i den utsträckning som det finns ett förbehåll enligt bilagorna XVI-A
och XVI-D till detta avtal. När det gäller fysiska personers tillfälliga vistelse ska dessa regler inte tillämpas på sektorer som
omfattas av ett förbehåll enligt bilagorna XVI-C och XVI-F till detta avtal.
3.
Dessa regler är inte tillämpliga på åtgärder i den utsträckning som dessa utgör en inskränkning som omfattas av en
tidsplan i enlighet med artiklarna 88, 93 och 94 i detta avtal.
4.

I detta avsnitt gäller följande definitioner:

a) licensiering: en process som innebär att en tjänsteleverantör eller investerare måste vidta åtgärder för att från en behörig
myndighet erhålla ett beslut rörande auktorisation för tillhandahållande av en tjänst, även i form av etablering, eller
rörande auktorisation för etablering av annan näringsverksamhet än tillhandahållande av tjänster, vilket även inbegriä
per beslut om ändring och förlängning av auktorisation av detta slag.
b) behörig myndighet: alla centrala, regionala och lokala myndigheter och organ samt icke-statliga organ som utövar
befogenheter som delegerats till dem av en central, regional eller lokal myndighet eller organ, som har rätt att fatta
beslut om licensiering.
c) licensieringsförfarande: de förfaranden som ska följas vid licensiering.
Artikel 104
Licensieringsvillkor
1.
Licensieringen ska grundas på kriterier som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en godtycklig beä
dömning.
2.

De kriterier som avses i punkt 1 i denna artikel ska vara

a) proportionella i förhållande till legitima mål om allmän ordning,
b) tydliga och entydiga,
c) objektiva,
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d) fastställda på förhand,

e) offentliggjorda i förväg,

f) öppna för insyn och tillgängliga.

3.
Licensen ska utfärdas så snart ärendet har granskats och det har fastställts att villkoren för att få licensen är
uppfyllda.

4.
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Artikel 286 i detta avtal är tillämplig på bestämmelserna i detta kapitel.

5.
Om antalet licenser för en viss verksamhet är begränsat på grund av knappa naturresurser eller begränsad teknisk
kapacitet, ska parterna göra ett urval mellan de sökande med hjälp av ett förfarande som garanterar fullständig opartiskhet
och öppenhet, inbegripet särskilt kravet på tillräcklig information om att förfarandet inletts, pågår och avslutats.

6.
Om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel får parterna när de fastställer reglerna för sina urvalsä
förfaranden ta hänsyn till legitima mål om allmän ordning som t.ex. hälsa, säkerhet, miljöskydd och bevarande av
kulturarvet.

Artikel 105
Licensieringsförfaranden
1.
Licensieringsförfarandena och formaliteterna ska vara tydliga, offentliggöras i förväg och vara utformade så att de
garanterar de sökande att deras ansökan behandlas objektivt och opartiskt.

2.
Licensieringsförfarandena och formaliteterna ska vara så enkla som möjligt och får inte i onödan försvåra eller
försena tillhandahållandet av tjänsten. Alla avgifter för licensieringen (1) som kan uppstå för den sökande till följd av
ansökan ska vara rimliga och stå i proportion till licensieringsförfarandet i fråga.

3.
Licensieringsförfarandena och formaliteterna ska vara utformade så att de garanterar de sökande att deras ansökan
behandlas inom en rimlig tidsfrist, vilken ska offentliggöras i förväg. Denna tidsfrist ska inte börja löpa förrän alla
handlingar inkommit till de behöriga myndigheterna. Om det är motiverat på grund av ärendets komplexa karaktär, får
den behöriga myndigheten förlänga tidsfristen med en rimlig tidsperiod. Förlängningen och dess varaktighet ska vederä
börligen motiveras och meddelas sökanden innan den ursprungliga tidsfristen har löpt ut.

4.
Om ansökan är ofullständig ska den sökande så snart som möjligt underrättas om att ytterligare handlingar behöver
sändas in. I detta fall kan den behöriga myndigheten besluta att den tidsfrist som avses i punkt 3 i denna artikel ska
upphöra att löpa fram till dess att den har mottagit alla handlingar som krävs.

5.
Om en ansökan om licensiering avslås ska den sökande underrättas utan dröjsmål. Den allmänna principen är att en
sökande, som så begär, ska underrättas om skälen till avslaget och om tidsfristen för överklagande av beslutet om avslag.

Underavsnitt 2
Bestämmelser med allmän tillämpning

Artikel 106
Ömsesidigt erkännande
1.
Inget i detta kapitel ska hindra en part från att kräva att fysiska personer måste ha de kvalifikationer och/eller den
yrkeserfarenhet som krävs för näringsgrenen i fråga på det territorium där tjänsten tillhandahålls.
(1) Avgifter för licensiering omfattar inte avgifter för att utnyttja naturresurser, betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra ickediskriminerande sätt att tilldela koncessioner eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.
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2.
Parterna ska uppmuntra de relevanta företrädande yrkesorganisationerna inom sina respektive territorier att lämna
rekommendationer om ömsesidigt erkännande till handelskommittén för att investerare och tjänsteleverantörer helt eller
delvis ska kunna uppfylla de krav som varje part ställer för auktorisation, licensiering, verksamhet och certifiering av
investerare och tjänsteleverantörer, särskilt sådana som tillhandahåller yrkesmässiga tjänster.

3.
När handelskommittén får en sådan rekommendation som avses i punkt 2 i denna artikel ska den inom rimlig tid
granska rekommendationen för att avgöra om den är förenlig med detta avtal.

4.
Om en rekommendation som avses i punkt 2 i denna artikel anses förenlig med detta avtal i enlighet med
förfarandet i punkt 3 i denna artikel, och om parternas relevanta bestämmelser är tillräckligt samstämmiga ska parterna,
i syfte att tillämpa rekommendationen, genom sina behöriga myndigheter förhandla fram ett avtal om ömsesidigt
erkännande av krav, kvalifikationer, licenser och andra föreskrifter.

5.
Ett sådant avtal ska vara förenligt med de relevanta bestämmelserna i WTO-avtalet och särskilt med artikel VII i
Gats.

Artikel 107
Öppenhet och utlämnande av konfidentiella uppgifter
1.
Varje part ska omgående besvara den andra partens alla framställningar om särskilda upplysningar om någon av
dess allmänt tillämpliga åtgärder eller internationella överenskommelser som hänför sig till eller berör detta kapitel. Varje
part ska även inrätta ett eller flera informationsställen för att på begäran lämna särskilda upplysningar till den andra
partens investerare och tillhandahållare av tjänster i alla sådana frågor. Parterna ska underrätta varandra om sina inforä
mationsställen inom tre månader efter detta avtals ikraftträdande. Informationsställena behöver inte vara depositarier för
lagar och andra författningar.

2.
Inget i detta avtal ska innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella uppgifter vars utlämnande
skulle hindra tillämpningen av lagar eller på annat sätt strida mot allmänintresset eller vara till skada för enskilda
offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen.

Underavsnitt 3
Datatjänster

Artikel 108
Överenskommelse om datatjänster
1.
I den mån som handel med datatjänster liberaliseras i enlighet med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel och med
hänsyn tagen till att datatjänster och tillhörande tjänster gör det möjligt att tillhandahålla andra tjänster både på
elektronisk och annan väg, ska parterna skilja på stödtjänsten och det innehåll eller den kärntjänst som tillhandahålls
elektroniskt så att innehållet eller kärntjänsten inte klassificeras som datatjänster och tillhörande tjänster enligt definitioä
nen i punkt 2 i denna artikel.

2.
Med datatjänster och tillhörande tjänster förstås de tjänster som omfattas av FN:s kod CPC 84, inbegripet både
grundläggande tjänster och funktioner samt kombinationer av grundläggande tjänster, oberoende av om de tillhandahålls
via ett nät, t.ex. internet.

Grundläggande tjänster omfattar alla tjänster som består av

a) rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, tillämpning, integreä
ring, provning, avlusning, uppdatering, stöd, tekniskt bistånd eller förvaltning av eller för datorer eller datorsystem,
eller

b) datorprogram, dvs. den uppsättning instruktioner som behövs för att få datorerna att fungera och att kommunicera
(själva), samt rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, tillä
lämpning, integrering, provning, avlusning, uppdatering, anpassning, underhåll, stöd, tekniskt bistånd och förvaltning
eller användning av eller för datorprogram, eller
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c) databehandling, datalagring, datavärdskap och databastjänster, eller
d) underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer, eller
e) utbildning av kunders personal i fråga om datorprogram, datorer eller datorsystem, som inte ingår någon annanstans.
Underavsnitt 4
Post- och budtjänster

Artikel 109
Tillämpningsområde och definitioner
1.
I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla post- och budtjänster som liberaliseras i enlighet
med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel.
2.

I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel avses med

a) licens: ett tillstånd som en enskild leverantör beviljats av en tillsynsmyndighet och som krävs innan en viss tjänst börjar
tillhandahållas,
b) samhällsomfattande tjänster: permanent tillhandahållande av en posttjänst av en viss angiven kvalitet överallt på en parts
territorium till rimliga priser för alla användare.
Artikel 110
Förebyggande av konkurrensbegränsande metoder inom post- och budbranschen
Parterna ska upprätthålla och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att leverantörer som på egen hand eller tillsammans
i väsentlig grad kan påverka villkoren för deltagande (med avseende på pris och utbud) på den aktuella marknaden för
post- och budtjänster genom att använda sin ställning på marknaden, börjar tillämpa eller fortsätter att tillämpa konä
kurrensbegränsande metoder.
Artikel 111
Samhällsomfattande tjänster
Varje part ska ha rätt att definiera vilken skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som den önskar
upprätthålla. Sådana skyldigheter kommer inte i sig att anses motverka konkurrens förutsatt att de administreras på
ett öppet, icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt och inte är mer betungande än nödvändigt för det slags
samhällsomfattande tjänst som fastställts av parten.
Artikel 112
Licenser
1.
Tre år efter detta avtals ikraftträdande får en licens endast krävas för tjänster som omfattas av de samhällsomfatä
tande tjänsterna.
2.
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Om det krävs licens ska följande offentliggöras:

a) Samtliga kriterier för licensen samt uppgift om hur lång tid det normalt tar att behandla en licensansökan.
b) Villkoren för licenser.
3.
Den sökande ska ha rätt att på begäran få reda på varför ansökan om en licens avslagits, och varje part ska fastställa
ett förfarande som ger möjlighet att överklaga genom ett oberoende organ. Ett sådant förfarande ska vara öppet och ickediskriminerande och bygga på objektiva kriterier.
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Artikel 113
Tillsynsorganens oberoende
Tillsynsorganen ska vara juridiskt fristående från, och inte vara ansvariga inför någon leverantör av post- och budtjänster.
Tillsynsorganens beslut och de förfaranden som de tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörerna på
marknaden.

Artikel 114
Tillnärmning av regelverket
1.
Parterna inser vikten av att närma Ukrainas gällande lagstiftning till Europeiska unionens lagstiftning. Ukraina ska se
till att landets befintliga och framtida lagstiftning gradvis görs förenlig med EU:s regelverk.

2.
Denna tillnärmning ska inledas från och med dagen för undertecknandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att
omfatta alla de delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta avtal.

Underavsnitt 5
Elektronisk kommunikation

Artikel 115
Tillämpningsområde och definitioner
1.
I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla elektroniska kommunikationstjänster, utom
radio- och tv-sändningar, som liberaliserats i enlighet med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel.

2.

I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel gäller följande definitioner:

a) elektroniska kommunikationstjänster: alla tjänster som består i överföring och mottagande av signaler på elektromagnetisk
väg och som normalt utförs mot betalning, utom radio- och tv-sändningar, men inte näringsverksamhet som består av
tillhandahållande av innehåll som kräver telekommunikationstjänster för överföring. Radio- och tv-sändningar defiä
nieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av televisions- och radioprogramsignaler till
allmänheten men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna.

b) allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

c) elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt
andra resurser som medger överföring av signaler via tråd, via radio, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska
överföringsmedier, däribland satellitnät, fasta nät (kretskopplade och paketkopplade, inbegripet internet) och markä
bundna mobilnät och elnätsystem i den utsträckning dessa används för signalöverföring, rundradionät samt kabel-tvnät, oberoende av vilken typ av information som överförs.

d) tillsynsmyndighet: inom sektorn för elektronisk kommunikation, det eller de organ som ansvarar för reglering och
tillsyn av elektronisk kommunikation enligt detta kapitel.

e) betydande inflytande på marknaden: en tjänsteleverantör ska anses ha ett betydande inflytande på marknaden om den,
antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning som är likvärdig med dominans, dvs. en ställning av
sådan ekonomisk styrka att den i betydande omfattning kan uppträda oberoende av sina konkurrenter, sina kunder
och i sista hand av konsumenterna.

f) samtrafik: den fysiska och/eller logiska sammankopplingen av allmänna kommunikationsnät som används av samma
eller en annan tjänsteleverantör för att göra det möjligt för en tjänsteleverantörs användare att kommunicera med
samma eller en annan tjänsteleverantörs användare eller få tillgång till tjänster som erbjuds av en annan tjänsteleveä
rantör. Tjänsterna kan tillhandahållas av de berörda parterna eller andra parter som har tillträde till nätet. Samtrafik är
en särskild typ av tillträde som genomförs mellan operatörer av allmänna nät.
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g) samhällsomfattande tjänster: en uppsättning tjänster av en viss angiven kvantitet som görs tillgängliga för alla användare
på en parts territorium oberoende av geografiskt läge och till ett rimligt pris. Varje part beslutar om räckvidden och
genomförandet av sina samhällsomfattande tjänster.

h) tillträde: faciliteter och/eller tjänster som görs tillgängliga för en annan tjänsteleverantör på fastställda villkor, med eller
utan ensamrätt, i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Bland annat omfattas följande: tillträde
till nätelement samt tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa anslutning av utrustning på fast eller icke-fast väg (detta
inbegriper i synnerhet tillträde till accessnätet och till faciliteter och tjänster som är nödvändiga för att tillhandahålla
tjänster över accessnät); tillträde till fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, kabelrör och master; tillträde till releä
vanta programvarusystem inbegripet driftstödssystem; tillträde till nummeromvandling eller system som erbjuder
likvärdiga funktioner; tillträde till fasta nät och mobilnät, i synnerhet för roaming; tillträde till system med villkorad
tillgång för digitala televisionstjänster och tillträde till virtuella nättjänster.

i) slutanvändare: en användare som inte tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroä
niska kommunikationstjänster.

j) accessnät: den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunkten i en abonnents lokaler med korskopplingen
eller likvärdig facilitet i det fasta allmänna kommunikationsnätet.

Artikel 116
Tillsynsmyndighet
1.
Parterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna för elektroniska kommunikationstjänster är juridiskt fristående från
och funktionellt oberoende av alla leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster. Om en part behåller äganderätten
till eller kontrollen över en leverantör som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller tjänster ska denna part
säkerställa att en faktisk organisatorisk åtskillnad görs mellan regleringsverksamheten och sådan verksamhet som har
samband med ägande eller kontroll.

2.
Parterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna har de befogenheter som krävs för att reglera sektorn. Tillsynsä
myndigheternas uppgifter ska offentliggöras på ett för allmänheten tydligt och lättillgängligt sätt, särskilt när uppgifterna
utförs av fler än ett organ.

3.
Parterna ska säkerställa att tillsynsorganens beslut och förfaranden är opartiska i förhållande till alla aktörer på
marknaden.

4.
Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att genomföra analyser av den vägledande förteckningen över de relevanta
produkt- och tjänstemarknaderna som anges i bilagorna (1) till detta avtal. När en tillsynsmyndighet i enlighet med
artikel 118 i detta avtal måste fatta beslut om att införa, bibehålla, ändra eller upphäva skyldigheter ska den på grundval
av en marknadsanalys fastställa om den relevanta marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt.

5.
Om tillsynsmyndigheten fastställer att en relevant marknad inte är tillräckligt konkurrensutsatt ska den identifiera
och ange de tjänsteleverantörer som har ett betydande inflytande på marknaden i fråga och om så är lämpligt införa,
bibehålla eller ändra de specifika regleringsmässiga skyldigheter som anges i artikel 118 i detta avtal. Om tillsynsmynä
digheten kommer fram till slutsatsen att marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt, ska den inte införa eller bibehålla
någon av de specifika regleringsskyldigheter som anges i artikel 118 i detta avtal.

6.
Parterna ska säkerställa att en leverantör som påverkas av en tillsynsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga
beslutet till en instans som är oberoende av de i beslutet inblandade parterna. Parterna ska säkerställa att vederbörlig
hänsyn tas till ärendet i sak. I väntan på utgången av ett sådant överklagande ska tillsynsmyndighetens beslut fortsätta att
gälla, såvida inte överklagandeinstansen beslutar annorlunda. Om instansen i fråga inte har domstolskaraktär, ska den
alltid lämna en skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk och oberoende rättslig
myndighet. Beslut som fattats av överklagandeinstanser ska verkställas.
(1) För EU-parten: Den vägledande förteckningen över relevanta produkt- och tjänstemarknader lämnas som den separata bilagan XIX.
Förteckningen över relevanta marknader i bilaga XIX ska regelbundet ses över av EU. Alla skyldigheter enligt detta kapitel måste
beakta dessa översyner. För Ukraina: Den vägledande förteckningen över relevanta produkt- och tjänstemarknader lämnas i den
separata bilagan XX. Förteckningen över relevanta marknader i bilaga XX ska regelbundet ses över av Ukraina inom ramen för den
tillnärmning till EU:s regelverk som föreskrivs i artikel 124. Alla skyldigheter enligt detta kapitel måste beakta dessa översyner.
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7.
I de fall tillsynsmyndigheterna avser att vidta åtgärder som har samband med någon av bestämmelserna i detta
underavsnitt samt en betydande inverkan på den relevanta marknaden ska parterna säkerställa att tillsynsmyndigheterna
ger de berörda parterna tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till åtgärd inom en rimlig tidsfrist. Tillsynsmyndigheterna
ska offentliggöra sina samrådsförfaranden. Resultaten av ett samrådsförfarande ska offentliggöras, utom då det gäller
sekretessbelagd information.
8.
Parterna ska säkerställa att tjänsteleverantörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och kommuniä
kationstjänster tillhandahåller all den information, även ekonomisk information, som är nödvändig för att tillsynsmynä
digheterna ska kunna säkerställa att bestämmelserna i detta underavsnitt, och i de beslut som fattas i enlighet med detta
underavsnitt, följs. Tjänsteleverantörerna ska på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på
den detaljnivå som tillsynsmyndigheten anger. Den information som tillsynsmyndigheten begär ska stå i proportion till
genomförandet av uppgiften. Tillsynsmyndigheten ska motivera sin begäran om information.
Artikel 117
Tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster
1.
Parterna ska säkerställa att det för tillstånd att tillhandahålla tjänster i görligaste mån endast krävs en anmälan
och/eller en registrering.
2.
Parterna ska säkerställa att en licens kan krävas för att reglera frågor om tilldelning av nummer och frekvenser.
Villkoren för sådana licenser ska göras tillgängliga för allmänheten.
3.

Parterna ska säkerställa att följande uppfylls i de fall det krävs en licens:

a) Samtliga villkor för licensen samt uppgift om den tid, som ska vara rimlig, som det normalt tar att behandla en
licensansökan ska göras tillgängliga för allmänheten.
b) Skälen för avslag av en licensansökan ska på begäran skriftligen delges den sökande.
c) Den som ansöker om licens ska kunna överklaga beslutet om det inte finns tillräckliga skäl för avslaget.
d) De licensavgifter (1) som en part tar ut inte överskrida de normala administrativa kostnaderna för förvaltning, kontroll
och upprätthållande av de gällande licenserna. Licensavgifter för användning av spektrum eller nummerresurser
omfattas inte av kraven i denna punkt.
Artikel 118
Tillträde och samtrafik
1.
Parterna ska säkerställa att alla tjänsteleverantörer som har tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikationsä
tjänster har rättighet och skyldighet att förhandla om samtrafik med andra leverantörer av allmänna elektroniska komä
munikationsnät och kommunikationstjänster. Beslut om samtrafik ska i princip fattas enligt överenskommelse efter
kommersiella förhandlingar mellan de berörda juridiska personerna.
2.
Parterna ska säkerställa att tjänsteleverantörer som får information från en annan tjänsteleverantör under förhandä
lingarna om samtrafik endast använder denna information för det avsedda syftet och alltid respekterar de överlämnade
eller lagrade uppgifternas konfidentiella karaktär.
3.
Parterna ska säkerställa att när det i enlighet med artikel 116 i detta avtal fastställs att en relevant marknad,
inbegripet de som anges i bilagorna till detta avtal, inte är tillräckligt konkurrensutsatt, så ska tillsynsmyndigheten ha
befogenhet att för den tjänsteleverantör som anges ha ett betydande inflytande på marknaden införa en eller flera av
följande skyldigheter när det gäller samtrafik och/eller tillträde:
a) Skyldigheter avseende icke-diskriminering ska säkerställa att operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar
likvärdiga villkor för andra tjänsteleverantörer som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och den
information som operatören erbjuder andra, tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för
dess egna tjänster eller för dess dotterbolags eller samarbetspartners tjänster.
(1) Licensavgifter omfattar inte betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra icke-diskriminerande sätt att tilldela koncessioner
eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.
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b) Skyldighet för ett vertikalt integrerat företag att tillämpa en öppen prissättning för grossistpriset till andra operatörer
och för sina internpriser, i det fall det finns krav på icke-diskriminering eller på att förhindra oskälig korssubventioä
nering. Tillsynsmyndigheten får ange vilket format och vilken redovisningsmetod som ska användas.

c) Skyldighet att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter,
inklusive tillträde till accessnätet, bl.a. i situationer då tillsynsmyndigheten anser att ett nekat tillträde eller orimliga
villkor med liknande verkan skulle hindra uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt marknad på slutkundens nivå
eller att det inte skulle ligga i slutanvändarnas intresse.

d) Skyldighet att erbjuda specificerade tjänster för andra operatörer och som tredje part kan återförsälja, att bevilja öppet
tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster
eller virtuella nättjänster, att erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av faciliteter,
som t.ex. kabelrör, byggnader eller master, att erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan
mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, t.ex. faciliteter för intelligenta nättjänster, att erbjuda tillträde till driftsä
tödssystem eller liknande programsystem som krävs för att säkerställa sund konkurrens när det gäller tillhandahållande
av tjänster, att förbinda nät eller nätfaciliteter.

Tillsynsmyndigheterna får förena de skyldigheter som anges i leden c och d i denna punkt med villkor som gäller
rättvis behandling, rimlighet och läglighet.

e) Skyldigheter som rör kostnadstäckning och priskontroller, inbegripet skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prisä
sättning och kostnadsredovisningssystem, för tillhandahållande av vissa specifika typer av samtrafik och/eller tillträde,
om en marknadsanalys visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att den berörda operatören kan ta ut
överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna.

Tillsynsmyndigheterna ska ta hänsyn till den investering som gjorts av operatören och medge denne en rimlig
avkastning av den adekvata kapitalinvesteringen.

f) Skyldighet att offentliggöra de specifika skyldigheter som tillsynsmyndigheten har ålagt en tjänsteleverantör med
angivande av den specifika produkten/tjänsten och de specifika geografiska marknaderna. Aktuell information, såvida
den inte är konfidentiell och inte omfattar affärshemligheter, görs tillgänglig för allmänheten i en form som garanterar
att alla berörda parter lätt kan få tillgång till den.

g) Skyldigheter avseende insyn där operatörer åläggs att offentliggöra specificerade uppgifter och i synnerhet, när en
operatör omfattas av skyldigheter avseende icke-diskriminering, får tillsynsmyndigheten ålägga operatören att offentä
liggöra ett referenserbjudande som ska vara tillräckligt specificerat för att säkerställa att tjänsteleverantörerna inte
åläggs att betala för faciliteter som inte är nödvändiga för den begärda tjänsten med en beskrivning av de berörda
erbjudanden som redovisas uppdelade på olika komponenter i enlighet med marknadens behov, samt därmed förä
bundna villkor, inbegripet prissättning.

4.
Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som ansöker om samtrafik med en tjänsteleverantör som anges ha ett
betydande inflytande på marknaden får, antingen när som helst eller inom en rimlig tidsfrist som ska ha tillkännagetts,
vända sig till ett oberoende nationellt organ, som kan vara en sådan tillsynsmyndighet som avses i artikel 115.2 d i detta
avtal, för tvistlösning i frågor som gäller villkor och bestämmelser för samtrafik och/eller tillträde.

Artikel 119
Knappa resurser
1.
Parterna ska se till att alla förfaranden för tilldelning och utnyttjande av knappa resurser, inbegripet frekvenser,
nummer och ledningsrätter, i god tid genomförs på ett objektivt, proportionellt, öppet och icke-diskriminerande sätt. Den
rådande situationen i fråga om tilldelade frekvensband ska offentliggöras, men det krävs inga detaljerade angivelser om
vilka frekvenser som tilldelats för särskilda statliga användningsområden.

120
L 161/60

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

SV

29.5.2014

2.
Parterna ska sörja för en ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser för telekommunikationstjänster inom sina
territorier för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv användning av spektrumet. Om efterfrågan på specifika
frekvenser överstiger tillgången ska lämpliga och öppna förfaranden användas vid tilldelningen av dessa frekvenser i
syfte att optimera deras användning och underlätta utvecklingen av konkurrens.
3.
Parterna ska se till att tillsynsmyndigheten anförtros tilldelningen av nationella nummerresurser och förvaltningen av
nationella nummerplaner.
4.
Om offentliga eller lokala myndigheter behåller ägandet eller kontrollen av de tjänsteleverantörer som driver
offentliga kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster måste en faktisk strukturell åtskillnad göras mellan
den funktion som ansvarar för beviljande av ledningsrätter och verksamhet med anknytning till ägande eller kontroll.
Artikel 120
Samhällsomfattande tjänster
1.
Varje part har rätt att bestämma vilket slags skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster de önskar
bibehålla.
2.
Sådana skyldigheter betraktas inte som konkurrensbegränsande i sig, förutsatt att de administreras på ett öppet,
objektivt och icke-diskriminerande sätt. Administrationen av skyldigheterna ska dessutom vara konkurrensneutral och inte
vara mer betungande än nödvändigt för det slags samhällsomfattande tjänst som respektive part fastställt.
3.
Parterna ska se till att alla tjänsteleverantörer är berättigade att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och ingen
tjänsteleverantör ska uteslutas på förhand. Leverantörerna ska utses med hjälp av en effektiv, öppen, objektiv och ickediskriminerande metod. Vid behov ska parterna bedöma om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är oskäligt
betungande för den eller de organisationer som utsetts att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna. Om det är
motiverat på grundval av en sådan beräkning, och med hänsyn till de eventuella marknadsfördelarna för en organisation
som erbjuder samhällsomfattande tjänster, ska tillsynsmyndigheterna avgöra om det behövs ett system för att ge ersättä
ning åt berörda tjänsteleverantörer eller för att fördela nettokostnaden för åtaganden att tillhandahålla samhällsomfattande
tjänster.
4.

Parterna ska säkerställa att

a) användarna har tillgång till abonnentförteckningar (1), i tryckt eller elektronisk form eller bådadera, och att de uppä
dateras regelbundet, minst en gång per år,
b) organisationer som tillhandahåller de tjänster som avses i a tillämpar principen om icke-diskriminering när de
behandlar uppgifter som de fått från andra organisationer.
Artikel 121
Gränsöverskridande tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster
Parterna ska inte anta eller bibehålla några åtgärder som begränsar det gränsöverskridande tillhandahållandet av elekä
troniska kommunikationstjänster.
Artikel 122
Sekretess
Varje part ska säkerställa konfidentiell behandling av uppgifter inom elektronisk kommunikation och därmed förbundna
trafikuppgifter genom ett allmänt nät för elektronisk kommunikation och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikaä
tionstjänster, utan att begränsa handeln med tjänster.
Artikel 123
Tvister mellan tjänsteleverantörer
1.
Om det uppstår en tvist mellan tjänsteleverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommuniä
kationstjänster i samband med de rättigheter och skyldigheter som avses i detta kapitel ska parterna säkerställa att den
berörda tillsynsmyndigheten på begäran av någon av parterna avger ett bindande beslut så att tvisten ska kunna lösas på
kortast möjliga tid och i alla händelser inom fyra månader.
(1) I överensstämmelse med de tillämpliga reglerna om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom sektorn för
elektronisk kommunikation.
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2.
Tillsynsmyndighetens beslut ska offentliggöras, varvid eventuella affärshemligheter ska respekteras. De berörda
parterna ska ges en fullständig redogörelse för de skäl som beslutet grundar sig på.
3.
Om tvisten gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska de berörda tillsynsmyndigheterna göra en
samlad insats för att lösa tvisten.
Artikel 124
Tillnärmning av regelverket
1.
Parterna inser vikten av att närma Ukrainas gällande lagstiftning till Europeiska unionens lagstiftning. Ukraina ska se
till att landets befintliga och framtida lagstiftning gradvis görs förenlig med EU:s regelverk.
2.
Tillnärmningen ska inledas dagen för undertecknandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att omfatta alla de
delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta avtal.
Underavsnitt 6
Finansiella tjänster

Artikel 125
Tillämpningsområde och definitioner
1.
I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla finansiella tjänster som liberaliserats i enlighet
med avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel.
2.

I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel avses med

a) finansiell tjänst: varje tjänst av finansiell natur som erbjuds av en leverantör av finansiella tjänster från en part.
Finansiella tjänster innefattar följande verksamheter:
i) Försäkrings- och försäkringsrelaterade tjänster
1. Direkt försäkring (innefattande koassurans):
a) Livförsäkring.
b) Icke liv.
2. Återförsäkring och retrocession.
3. Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturverksamhet.
4. Försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster.
ii) Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster):
1. Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
2. Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hypotekslån, factoring och finansiering av affärstransä
aktioner.
3. Finansiell leasing.
4. Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inbegripet kredit-, betal- och bankkort, resecheckar och
bankväxlar.
5. Garantier och åtaganden.
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6. Handel för egen eller annans räkning, på en börs, genom direkthandel eller på annat sätt, med
a) penningmarknadsinstrument (bl.a. checkar, växlar och bankcertifikat),
b) utländsk valuta,
c) derivatinstrument som omfattar men inte är begränsade till terminer och optioner,
d) valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana produkter som swappar och framtida räntesäkringsavtal,
e) överlåtbara värdepapper,
f) andra överlåtbara instrument och ekonomiska tillgångar, inbegripet guld- och silvertackor.
7. Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper, däribland emissionsgarantier och placering såsom melä
lanhand (offentligt eller privat) och serviceverksamhet i samband med sådana emissioner.
8. Penningmäkleri.
9. Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, pensionsä
fondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster.
10. Clearing- och avräkningstjänster rörande alla finansiella tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument
och andra överlåtbara instrument.
11. Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data och tillhörande
programvara.
12. Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster avseende all verkä
samhet enligt punkterna 1–11, inbegripet kreditupplysning och kreditanalys, tillhandahållande av investeringsä
underlag, investeringsrådgivning samt rådgivning om företagsförvärv, omstrukturering av företag och affärsä
strategi.
b) leverantör av finansiella tjänster: en fysisk eller juridisk person från en part som avser att tillhandahålla eller som
tillhandahåller finansiella tjänster. Begreppet leverantör av finansiella tjänster innefattar dock inte offentliga institutioner.
c) offentlig institution:
1. en regering, en centralbank eller en penningpolitisk myndighet i en part, eller en institution som ägs eller
kontrolleras av en part och som huvudsakligen har offentliga uppgifter eller bedriver verksamhet för offentliga
ändamål, med undantag av institutioner som huvudsakligen arbetar med att tillhandahålla finansiella tjänster på
kommersiella villkor, eller
2. ett privat institut som utför uppgifter som vanligen utförs av en centralbank eller en penningpolitisk myndighet,
när det utför dessa uppgifter.
d) ny finansiell tjänst: tjänst av finansiell natur, inbegripet tjänster med anknytning till befintliga och nya produkter eller
till det sätt på vilket en produkt tillhandahålls, som inte tillhandahålls av någon leverantör av finansiella tjänster på
den ena partens territorium men däremot tillhandahålls på den andra partens territorium.
Artikel 126
Försiktighetsklausul
1.

Varje part får införa eller bibehålla åtgärder av försiktighetsskäl, t.ex. för att

a) skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer vars egendom förvaltas av en leverantör av finansiella
tjänster,
b) säkra integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system.
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2.
Dessa åtgärder ska inte vara mer betungande än vad som är nödvändigt för att deras syfte ska kunna uppnås, och
får inte innebära en diskriminering av tillhandahållare av finansiella tjänster från den andra parten i förhållande till partens
egna tillhandahållare av finansiella tjänster av samma slag.
3.
Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer
och konton eller sådan konfidentiell eller skyddad information som innehas av offentliga institutioner.
4.
Utan att det påverkar andra former av tillsyn av gränsöverskridande handel med finansiella tjänster, kan en part
kräva att leverantörer av gränsöverskridande finansiella tjänster från den andra parten och finansiella instrument ska
registreras.
Artikel 127
Effektiv och öppen reglering
1.
Varje part ska göra sitt bästa för att i förväg underrätta alla berörda personer om åtgärder med allmän tillämpning
som parten avser att vidta, så att dessa personer får tillfälle att framföra synpunkter på åtgärderna. Underrättelse om
sådana åtgärder ska lämnas
a) genom offentligt tillkännagivande eller
b) i annan skriftlig eller elektronisk form.
2.
Varje part ska för alla berörda personer göra tillgängliga sina krav rörande ansökningar om tillhandahållande av
finansiella tjänster.
På begäran av en sökande ska den berörda parten upplysa sökanden om hur långt handläggningen av ansökan fortskridit.
Om den berörda parten behöver ytterligare uppgifter från sökanden ska den underrätta sökanden om detta utan oskäligt
dröjsmål.
Varje part ska göra sitt bästa för att se till att internationellt överenskomna standarder för reglering och tillsyn inom
sektorn för finansiella tjänster och för bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt genomförs och tillämpas på
deras territorier. Sådana internationellt överenskomna standarder är bl.a. Baselkommitténs grundläggande principer för en
effektiv banktillsyn, IAIS (Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter) grundläggande principer för
försäkring, Ioscos (Internationella organisationen för värdepapperstillsyn) mål och principer för värdepapperstillsyn,
OECD:s avtal om utbyte av information i skattefrågor, G20:s uttalande om öppenhet och informationsutbyte i skatteä
ärenden samt de 40 rekommendationerna om penningtvätt och de nio särskilda rekommendationerna om finansiering av
terrorism från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder).
Parterna ska också beakta de tio nyckelprinciper för informationsutbyte (Ten Key Principles for Information Exchange) som
utfärdats av G7-ländernas finansministrar och ska vidta alla åtgärder som krävs för att försöka tillämpa dem i sina
bilaterala kontakter.
Artikel 128
Nya finansiella tjänster
Varje part ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten som är etablerade på den partens territorium
att tillhandahålla nya finansiella tjänster liknande de tjänster som parten enligt inhemsk lag skulle tillåta sina egna
leverantörer av finansiella tjänster att tillhandahålla under liknande omständigheter. En part får fastställa i vilken rättslig
form tjänsten får tillhandahållas och får ställa krav på tillstånd för tillhandahållande av tjänsten. Om ett sådant tillstånd
krävs ska beslut fattas inom rimlig tid, och tillstånd får då vägras endast av skäl som anges i artikel 126 i detta avtal.
Artikel 129
Databehandling
1.
Varje part ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten att i bearbetningssyfte överföra
uppgifter i elektronisk eller annan form till eller från dess territorium, om bearbetningen är en förutsättning för den
normala affärsverksamheten för dessa leverantörer av finansiella tjänster.
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2.
Varje part ska anta tillräckliga garantier för skydd av privatlivet samt enskildas grundläggande fri- och rättigheter,
särskilt när det gäller överföring av personuppgifter.

Artikel 130
Särskilda undantag
1.
Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt
territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster som ingår i ett allmänt pensionsprogram eller
ett lagstadgat socialförsäkringssystem, utom i de fall då denna verksamhet enligt partens nationella bestämmelser får
bedrivas av leverantörer av finansiella tjänster i konkurrens med offentliga eller privata institutioner.

2.
Inget i detta avtal gäller för verksamhet som bedrivs av en centralbank eller penningpolitisk myndighet eller av
någon annan offentlig institution som ett led i penning- eller valutapolitiken.

3.
Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet partens offentliga institutioner, att inom sitt
territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster för sin egen, eller för sina offentliga instituä
tioners, räkning eller med egen garanti eller med användning av sina egna finansiella resurser.

Artikel 131
Självreglerande organisationer
När en part kräver medlemskap eller deltagande i, eller tillgång till, självreglerande organ, börser eller marknader för
värdepapper eller terminer, clearingorgan eller andra organisationer eller sammanslutningar för att leverantörer av finanä
siella tjänster från den andra parten ska kunna tillhandahålla finansiella tjänster på lika villkor med partens leverantörer av
finansiella tjänster, eller när parten direkt eller indirekt medger sådana enheter privilegier eller fördelar vid tillhandahålä
landet av finansiella tjänster, ska parten se till att skyldigheterna enligt artiklarna 88 och 94 i detta avtal iakttas.

Artikel 132
Clearing- och betalningssystem
Enligt de villkor som medger nationell behandling ska varje part ge leverantörer av finansiella tjänster från den andra
parten som är etablerade på dess territorium tillgång till betalnings- och clearingsystem som drivs av offentliga instituä
tioner och till officiella kredit- och refinansieringstjänster som är tillgängliga i samband med normal affärsverksamhet.
Denna artikel syftar inte till att ge tillgång till partens möjligheter när det gäller långivare i sista instans.

Artikel 133
Tillnärmning av regelverket
1.
Parterna inser vikten av att närma Ukrainas gällande lagstiftning till Europeiska unionens lagstiftning. Ukraina ska se
till att landets befintliga och framtida lagstiftning gradvis görs förenlig med EU:s regelverk.

2.
Tillnärmningen ska inledas dagen för undertecknandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att omfatta alla de
delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta avtal.

Underavsnitt 7
Transporttjänster

Artikel 134
Tillämpningsområde
I detta underavsnitt anges principerna för liberaliseringen av transporttjänster i enlighet med avsnitten 2, 3 och 4 i detta
kapitel.
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Internationell sjötransport

1.
Detta avtal gäller för internationell sjötransport mellan hamnar i Ukraina och Europeiska unionens medlemsstater
samt mellan hamnar i Europeiska unionens medlemsstater. Det gäller också för handel mellan hamnar i Ukraina och
tredjeländer samt mellan hamnar i Europeiska unionens medlemsstater och tredjeländer.

2.
Avtalet ska inte gälla för inhemsk sjötransport mellan hamnar i Ukraina eller mellan hamnar i enskilda medlemsä
stater i Europeiska unionen. Trots vad som sägs i föregående mening ska förflyttning av utrustning, t.ex. tomma
containrar, som inte transporteras som gods mot betalning mellan hamnar i Ukraina eller mellan hamnar i enskilda
medlemsstater i Europeiska unionen betraktas som en del av internationell sjötransport.

3.
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I detta underavsnitt och i avsnitten 2, 3 och 4 i detta kapitel gäller följande definitioner:

a) internationella sjötransporter: omfattar transporter från dörr till dörr och multimodala godstransporter, som omfattas av
ett enda transportdokument, i vilka ett av transportsätten är sjötransport, och inbegriper för detta ändamål direkt
tecknande av avtal med tillhandahållare av andra transportsätt.

b) godshantering i samband med sjöfart: verksamhet som bedrivs av stuveriföretag, inbegripet terminaloperatörer, men inte
hamnarbetares verksamhet som sådan, när dessa organiseras oberoende av stuveriföretagen eller terminaloperatörerna.
I den verksamhet som omfattas ingår organisation och övervakning av

i) lastning och lossning av gods,

ii) surrning/avsurrning av last,

iii) mottagande/leverans och förvaring av gods före transporten eller efter lossningen.

c) tullklareringstjänster (eller tullombudstjänster): verksamhet som består i att för en annan parts räkning utföra tullformaä
liteter i samband med import, export eller genomgående transport, oavsett om denna tjänst är tjänstleverantörens
huvudsakliga verksamhet eller ett vanligt komplement till den huvudsakliga verksamheten.

d) containerterminaler och depåtjänster: verksamhet som består i lagerhållning av containrar i hamnområden eller inne i
landet i syfte att fylla/tömma, reparera och tillhandahålla dem för transport.

e) agent- och mäklartjänster: verksamhet som utgörs av att i ett visst geografiskt område, som agent, företräda ett eller flera
linjerederiers eller rederiers företagsintressen, i syfte att

i) marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och därmed förbundna tjänster, från lämnande av offerter till fakä
turering, utfärdande av konossement för företagens räkning, upphandling och vidareförsäljning av nödvändiga
stödtjänster, förberedelse av dokumentation samt tillhandahållande av företagsinformation,

ii) representera företagen när det gäller organisationen av fartygets hamnanlöp eller övertagandet av last vid behov.

f) fraktspeditionstjänster: verksamhet som utgörs av att organisera och övervaka sändningar för avlastarens räkning, genom
upphandling av transport och stödtjänster, utarbetande av dokumentation och tillhandahållande av företagsinforä
mation.
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g) matartjänster: för- och vidaretransport av internationella laster, särskilt containerlaster, till sjöss, mellan hamnar belägna
i en av parterna.
4.
Varje part ska medge fartyg som seglar under den andra partens flag eller som drivs av tjänsteleverantörer från den
andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medges de egna fartygen, eller fartyg från
tredjeländer, beroende på vilken behandling som är förmånligast, vad gäller bl.a. tillträde till hamnar, användning av
hamnarnas infrastruktur och tjänster, och användning av tjänster i anslutning till sjötransporter (1), samt relaterade
avgifter, tullfaciliteter och tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning.
5.
Parterna ska på affärsmässig och icke-diskriminerande grund effektivt tillämpa principen om oinskränkt tillträde till
den internationella sjöfartsmarknaden och sjöfartshandeln.
6.

När parterna tillämpar principerna i punkterna 4 och 5 i denna artikel ska de, efter detta avtals ikraftträdande,

a) inte införa bestämmelser om lastdelning i framtida avtal med tredjeländer om sjöfartstjänster – inbegripet sjöfart med
torra och flytande bulkvaror samt linjesjöfart – och avsluta lastdelningsbestämmelser om sådana finns i tidigare avtal,
och
b) avskaffa eller avstå från att genomföra administrativa, tekniska eller andra åtgärder som skulle kunna utgöra en
indirekt begränsning och ha diskriminerande verkan på den andra partens medborgare eller företag vid tillhandahålä
lande av tjänster i internationell sjötransport.
7.
Varje part ska tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att ha anläggningar på
sitt territorium på sådana villkor som, vad gäller etablering och verksamhet, inte är mindre förmånliga än de villkor som
parten medger sina egna tjänsteleverantörer eller de villkor som parten medger tjänsteleverantörer från ett tredjeland,
beroende på vilka villkor som är förmånligast. I enlighet med bestämmelserna i avsnitt 2 i detta kapitel ska varje part, när
det gäller verksamheten vid sådana anläggningar, tillåta att tjänsteleverantörer från den andra parten, i enlighet med dess
lagar och andra författningar, bedriver ekonomisk verksamhet som omfattar men inte är begränsad till följande:
a) Offentliggörande, marknadsföring och försäljning av sjötransporttjänster och därmed förbundna tjänster, från lämä
nande av offerter till fakturering, för egen räkning eller som ombud för andra leverantörer av internationella sjötransä
porttjänster, genom direkta kundkontakter.
b) Tillhandahållande av affärsupplysningar på alla sätt, däribland datoriserade informationssystem och elektroniskt daä
tautbyte (om inte annat sägs i eventuella icke-diskriminerande restriktioner då det gäller telekommunikation),
c) Upprättande av transport- och tullhandlingar och andra dokument som rör de transporterade godsens ursprung och
beskaffenhet.
d) Organiserande av fartygets hamnanlöp eller omhändertagande av last för egen räkning eller som ombud för andra
leverantörer av internationella sjötransporttjänster.
e) Etablering av affärsöverenskommelser med vilken lokalt etablerad skeppsklarerare som helst, däribland delägarskap i
bolagets aktiekapital och anställning av personal, rekryterad lokalt eller från utlandet, om inte annat sägs i relevanta
bestämmelser i detta avtal.
f) Upphandling och användning för egen eller för kunders räkning (och för vidareförsäljning till kunder) av transportä
tjänster med alla transportsätt, bland annat på inre vattenvägar, på väg eller järnväg samt kringtjänster för alla
transportsätt, som är nödvändiga för att tillhandahålla en integrerad transporttjänst.
g) Ägande av den utrustning som är nödvändig för att bedriva ekonomisk verksamhet.
(1) Tjänster i anslutning till sjötransporter omfattar godshantering i samband med sjöfart, lagring och magasinering, tullklareringstjänster,
containerterminals- och depåtjänster, agent- och mäklartjänster, fraktspeditionstjänster, uthyrning av fartyg med besättning, underhåll
och reparation av fartyg samt bogsering och stödtjänster för sjöfart.
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8.
Varje part ska på rimliga och icke-diskriminerande villkor ge leverantörer av internationella sjötransporttjänster från
den andra parten tillgång till följande hamntjänster: lotsning, bogsering, proviantering, påfyllning av bränsle och vatten,
sophämtning och ballastavfallshämtning, hamnkaptenens tjänster, navigationshjälpmedel, landbaserade operativa tjänster
som är nödvändiga för sjöfart, däribland kommunikationer, vatten- och elförsörjning, reparationsmöjligheter för nödsiä
tuationer samt ankrings-, kajplats- och förtöjningstjänster.

9.
Varje part ska tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att tillhandahålla
internationella sjötransporttjänster som omfattar en transportsträcka på den andra partens inre vattenvägar.

10.
Varje part ska tillåta leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att, på icke-disä
kriminerande grund och på villkor som avtalats mellan de berörda företagen, utnyttja matartjänster mellan Ukrainas
hamnar eller mellan hamnar i enskilda medlemsstater i Europeiska unionen som tillhandahålls av de leverantörer av
sjötransporttjänster som är registrerade i den förstnämnda parten.

11.
Detta avtal ska inte påverka tillämpningen av de sjöfartsavtal som ingåtts mellan Ukraina och Europeiska unionens
medlemsstater när det gäller frågor som faller utanför detta avtals tillämpningsområde. Om detta avtal är mindre
förmånligt när det gäller vissa frågor än befintliga avtal mellan enskilda medlemsstater i Europeiska unionen och Ukraina,
ska de förmånligare bestämmelserna ha företräde utan att det påverkar EU-partens skyldigheter och med hänsyn till
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Bestämmelserna i detta avtal ersätter bestämmelserna i tidigare bilaterala
avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens medlemsstater och Ukraina, om de sistnämnda bestämmelserna är antingen
oförenliga med de förstnämnda, med undantag för den situation som avses i föregående mening, eller identiska med dem.
De bestämmelser i befintliga bilaterala avtal som inte omfattas av detta avtal ska fortsätta att gälla.

Artikel 136
Transporter på väg, järnväg och inre vattenvägar
1.
För att sörja för en samordnad utveckling och en gradvis liberalisering av transporterna mellan parterna, anpassad
till båda parters handelsbehov, ska parterna reglera villkoren för ömsesidigt marknadstillträde när det gäller transporter på
väg, järnväg och inre vattenvägar genom eventuella framtida särskilda avtal för transport på väg, järnväg och inre
vattenvägar.

2.
Innan de avtal som avses i punkt 1 i denna artikel har slutits får parterna inte göra villkoren för ömsesidigt
marknadstillträde mer restriktiva mellan parterna jämfört med den rådande situationen dagen före dagen för detta avtals
ikraftträdande.

3.
De bestämmelser i befintliga bilaterala avtal som inte omfattas av de framtida möjliga avtal som avses i punkt 1 i
denna artikel ska fortsätta att gälla.

Artikel 137
Lufttransport
1.
För att sörja för en samordnad utveckling och en gradvis liberalisering av transporterna mellan parterna, anpassad
till båda parters handelsbehov, bör parterna reglera villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport i
enlighet med avtalet mellan EU och Ukraina om ett gemensamt luftrum (nedan kallat CAA).

2.
Innan CAA ingås får parterna inte vidta några åtgärder som är mer restriktiva eller diskriminerande jämfört med den
rådande situationen före den dag då det här avtalet träder i kraft.

Artikel 138
Tillnärmning av regelverket
Ukraina ska anpassa sin lagstiftning, inklusive administrativa, tekniska och andra regler, till EU-partens vid varje tidpunkt
gällande lagstiftning för internationell sjötransport, om detta tjänar till att uppnå målen liberalisering, ömsesidigt tillträde
till parternas marknader samt rörlighet för passagerare och varor. Denna tillnärmning ska inledas dagen för underteckä
nandet av detta avtal och gradvis utvidgas till att omfatta alla de delar av EU:s regelverk som anges i bilaga XVII till detta
avtal.
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Avsnitt 6
Elektronisk handel
Artikel 139
Mål och principer
1.
Parterna erkänner att den elektroniska handeln ökar möjligheterna till handel inom många sektorer och är överens
om att främja utvecklingen av elektronisk handel mellan sig, särskilt genom att samarbeta om de frågor som uppstår i
samband med elektronisk handel enligt bestämmelserna i detta kapitel.
2.
Parterna är överens om att utvecklingen av den elektroniska handeln helt måste uppfylla högsta internationella
dataskyddskrav, så att användarna får förtroende för den elektroniska handeln.
3.
Parterna är överens om att elektroniska överföringar ska betraktas som tillhandahållande av tjänster, i den mening
som avses i avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) i detta kapitel, som ska vara tullfria.
Artikel 140
Rättsliga aspekter på elektronisk handel
1.

Parterna ska föra en dialog om rättsliga frågor som den elektroniska handeln ger upphov till, t.ex.

a) erkännande av certifikat för elektroniska signaturer som utfärdats till allmänheten och underlättande av certifieringsä
tjänster över gränserna,
b) tjänstelevererande mellanhänders ansvar vid överföring eller lagring av uppgifter,
c) behandling av obeställda elektroniska kommersiella meddelanden,
d) konsumentskydd vid elektronisk handel,
e) övriga frågor som är relevanta för utvecklingen av den elektroniska handeln.
2.
Sådant samarbete kan ta formen av utbyte av information om parternas respektive lagstiftning om dessa frågor och
om genomförandet av denna lagstiftning.
Avsnitt 7
Undantag
Artikel 141
Allmänna undantag
1
Utan att det påverkar de allmänna undantagen i artikel 472 i detta avtal omfattas bestämmelserna i detta kapitel och
i bilagorna XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F och XVII till detta avtal av undantagen i denna artikel.
2.
Med iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig
eller oberättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av etableä
ringsfriheten eller det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, ska inget i detta kapitel tolkas som ett hinder för
någon av parterna att anta eller genomföra följande åtgärder:
a) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten eller moralen eller för att upprätthålla allmän
ordning.
b) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa.
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c) Åtgärder som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om åtgärderna tillämpas i samband med begränsningar
beträffande inhemska investerare eller beträffande inhemskt tillhandahållande eller inhemsk konsumtion av tjänster.
d) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.
e) Åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av lagar och andra författningar som inte är oförenliga
med bestämmelserna i detta kapitel, inbegripet sådana som hänför sig till
i) förhindrandet av bedrägliga eller olagliga förfaranden eller åtgärder vid ett bristande fullgörande av avtalsförplikä
telser,
ii) skyddet av enskildas privatliv i samband med bearbetning och spridning av personuppgifter samt skyddet av
sekretess för enskildas register och konton,
iii) säkerhet.
f) Åtgärder som är oförenliga med artiklarna 88.1 och 94 i detta avtal, förutsatt att olikheten i behandling syftar till att
säkerställa en effektiv eller skälig beskattning eller uppbörd av direkta skatter med avseende på näringsverksamhet,
investerare eller tjänsteleverantörer från den andra parten (1).
3.
Bestämmelserna i detta kapitel och i bilagorna XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F och XVII till detta avtal
ska inte tillämpas på parternas respektive sociala trygghetssystem eller verksamhet på en parts territorium som, om än
bara tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning.
Artikel 142
Skatteåtgärder
Den behandling som mest gynnad nation som ges i enlighet med detta kapitel ska inte gälla för den behandling för
skatteändamål som parterna beviljar eller i framtiden kommer att bevilja på grundval av avtal mellan parterna för att
undvika dubbelbeskattning.
Artikel 143
Undantag i säkerhetssyfte
1.
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Inget i detta avtal ska tolkas på följande sätt:

a) Som en skyldighet för en part att lämna upplysningar, som om de röjs ställer väsentliga säkerhetsintressen på spel.
b) Som ett hinder för en part att vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhetsä
intressen, där sådana åtgärder
i) rör tillverkning av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel,
ii) avser ekonomisk verksamhet som utövas direkt eller indirekt för att försörja en militär inrättning,
(1) Åtgärder som syftar till att säkerställa en skälig eller effektiv beskattning eller uppbörd av direkta skatter omfattar åtgärder som en
part vidtar i enlighet med sitt skattesystem och som
i) gäller investerare och tjänsteleverantörer som inte har sin hemvist i staten i fråga, eftersom deras skattskyldighet bestäms med
hänsyn till vilka beskattningsbara inkomster som härrör från partens territorium, eller
ii) gäller icke-bosatta personer för att säkra beskattning av eller uppbörd av skatt på partens territorium, eller
iii) gäller icke-bosatta och bosatta personer för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt, inklusive indrivningsåtgärder, eller
iv) gäller för konsumenter av tjänster som tillhandahålls i eller från den andra partens territorium för att säkerställa en beskattning av
eller uppbörd av skatt från sådana konsumenter från källor inom partens territorium, eller
v) särskiljer investerare och tjänsteleverantörer som är oinskränkt skattskyldiga från andra investerare och tjänsteleverantörer på
grund av skillnaden i skattebas, eller
vi) fastställer, tilldelar eller fördelar inkomst, avkastning, vinst, förlust, avdrag eller tillgodohavande vad avser hemmahörande
personer eller filialer, eller mellan närstående personer eller filialer hos samma person, för att skydda partens skattebas.
Skattetermer eller skattebegrepp i led f i denna bestämmelse och i denna fotnot fastställs i enlighet med skattedefinitioner och
skattebegrepp, eller likvärdiga eller liknande definitioner och begrepp, enligt inhemsk lagstiftning i den part som vidtar åtgärden.
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iii) avser klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka sådana ämnen kan framställas, eller
iv) vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de internationella relationerna.
c) Som ett hinder för en part att vidta åtgärder för att fullgöra de förpliktelser som parten åtagit sig i syfte att bevara
internationell fred och säkerhet.
KAPITEL 7

Löpande betalningar och kapitalrörelser
Artikel 144
Löpande betalningar
Parterna förbinder sig att inte införa några restriktioner och ska, i fritt konvertibel valuta och i enlighet med bestämä
melserna i artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden, tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsä
balansens bytesbalans mellan parterna.
Artikel 145
Kapitalrörelser
1.
När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med
detta avtals ikraftträdande säkerställa fri rörlighet för kapital i samband med direktinvesteringar (1) som görs i enlighet
med värdlandets lagstiftning, investeringar som görs i enlighet med kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och
elektronisk handel) i avdelning IV i detta avtal samt i samband med omvandling till likvida medel eller repatriering av
sådant investerat kapital och eventuell vinst därav.
2.
När det gäller övriga transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och
med dagen för detta avtals ikraftträdande och utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i avtalet
säkerställa
a) fri rörlighet för kapital i samband med krediter vid affärstransaktioner eller tillhandahållande av tjänster där en person
som är bosatt på en parts territorium deltar,
b) fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar som görs av investerare i den andra parten samt finansiella
lån och krediter från dessa.
3.
Ukraina förbinder sig att slutföra liberaliseringen av transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finanä
siella balans, motsvarande liberaliseringen i EU-parten, innan inremarknadsbehandling beviljas på området finansiella
tjänster i enlighet med artikel 4.3 i bilaga XVII till detta avtal. En positiv bedömning av Ukrainas lagstiftning om
kapitalrörelser, dess genomförande och fortsatt kontroll av efterlevnaden i enlighet med principerna i artikel 4.3 i bilaga
XVII till detta avtal är en nödvändig förutsättning för att handelskommittén ska kunna bevilja inremarknadsbehandling
med avseende på finansiella tjänster.
4.
Parterna får inte införa några nya restriktioner för kapitalrörelser och löpande betalningar mellan personer som är
bosatta på EU-partens och Ukrainas respektive territorier, och de får inte göra befintliga regler mer restriktiva; denna
bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av övriga bestämmelser i detta avtal.
Artikel 146
Skyddsåtgärder
Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal, får de berörda parterna, om betalningar eller
kapitalrörelser mellan parterna under exceptionella omständigheter orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för
bedrivandet av valuta- eller penningpolitik (2) i en eller flera av Europeiska unionens medlemsstater eller i Ukraina, vidta
skyddsåtgärder beträffande kapitalrörelser mellan EU-parten och Ukraina för en period av högst sex månader, om sådana
åtgärder är absolut nödvändiga. Den part som vidtar skyddsåtgärder ska underrätta den andra parten om eventuella
skyddsåtgärder och snarast möjligt lägga fram en tidsplan för åtgärdernas avskaffande.
(1) Inbegripet förvärv av fast egendom i samband med direktinvesteringar.
(2) Däribland allvarliga betalningsbalansproblem.
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Artikel 147
Underlättande och ytterligare bestämmelser om liberalisering

1.

Parterna ska samråda i syfte att underlätta kapitalrörelser sig emellan för att främja målen i detta avtal.

2.
Under de fyra första åren efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska parterna vidta åtgärder för att skapa de
nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av EU-partens regler om fri rörlighet för kapital.

3.
Handelskommittén ska granska de åtgärder som vidtagits och besluta om villkoren för ytterligare liberalisering före
utgången av det femte året efter dagen för detta avtals ikraftträdande.

KAPITEL 8

Offentlig upphandling
Artikel 148
Mål
Parterna erkänner att öppna, icke-diskriminerande och konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden som medger insyn
bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling, och de fastställer som mål ett faktiskt, ömsesidigt och gradvist öppnande av
sina respektive upphandlingsmarknader.

I detta kapitel föreskrivs ömsesidigt tillträde respektive upphandlingsmarknader på grundval av principen om nationell
behandling på nationell, regional och lokal nivå för offentliga upphandlingar och koncessioner såväl inom den traditioä
nella sektorn som inom den allmännyttiga sektorn. Det föreskrivs en gradvis tillnärmning av Ukrainas lagstiftning om
offentlig upphandling till EU:s regelverk om offentlig upphandling, som ska åtföljas av en institutionell reform och
inrättandet av ett effektivt system för offentlig upphandling som bygger på principerna för offentlig upphandling i
EU-parten och de termer och definitioner som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den
31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (nedan
kallat direktiv 2004/18/EG) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samä
ordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)
(nedan kallat direktiv 2004/17/EG).

Artikel 149
Tillämpningsområde
1.
Detta kapitel gäller för kontrakt för byggentreprenader, varor eller tjänster inom både den offentliga och den
allmännyttiga sektorn samt byggentreprenad- och tjänstekoncessioner.

2.
Detta kapitel gäller för alla upphandlande myndigheter och alla upphandlande enheter som uppfyller definitionerna i
EU:s regelverk för offentlig upphandling (båda nedan kallade upphandlande enheter). Det omfattar också offentligrättsliga
organ och offentliga företag på det allmännyttiga området t.ex. statsägda företag som genomför relevant verksamhet och
privata företag som verkar på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter på det allmännyttiga området.

3.
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Detta kapitel gäller för kontrakt som överstiger tröskelvärdena i bilaga XXI-P:

Beräkningen av det uppskattade värdet på ett offentligt kontrakt ska grunda sig på det totala beloppet exklusive merä
värdesskatt. Vid tillämpningen av dessa tröskelvärden ska Ukraina beräkna och räkna om dessa värden till sin nationella
valuta på grundval av Ukrainas centralbanks växelkurs.

Dessa tröskelvärden ska revideras regelbundet vartannat år med början det första jämna året efter avtalets ikraftträdande,
på grundval av den genomsnittliga dagskursen för euro, uttryckt i särskilda dragningsrätter, under de 24 månader som
slutar den sista dagen i augusti omedelbart före den revidering som börjar gälla den 1 januari. Om det behövs ska de
reviderade tröskelvärdena avrundas nedåt till närmaste tusental euro. Revideringen av tröskelvärdena ska godkännas av
handelskommittén i enlighet med det förfarande som anges i avdelning VII (Institutionella och allmänna bestämmelser
samt slutbestämmelser) i detta avtal.
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Artikel 150
Institutionell bakgrund
1.
Parterna ska inrätta eller bibehålla en lämplig institutionell ram och de mekanismer som är nödvändiga för att
systemet för offentlig upphandling ska fungera väl och relevanta principer tillämpas.

2.

Inom ramen för den institutionella reformen ska Ukraina framför allt utse följande:

a) Ett centralt verkställande organ som ansvarar för den ekonomiska politiken och som ska sörja för en samstämmig
politik på alla områden med anknytning till offentlig upphandling. Detta organ ska underlätta och samordna genomä
förandet av detta kapitel och leda processen för tillnärmning av lagstiftningen.

b) Ett opartiskt och oberoende organ som prövar de beslut som fattas av upphandlande myndigheter eller enheter vid
tilldelning av kontrakt. I detta sammanhang avses med oberoende att organet ska vara en offentlig myndighet som är
skild från alla upphandlande enheter och ekonomiska aktörer. Det ska finnas möjlighet för rättslig prövning av de
beslut som fattas av detta organ.

3.
Parterna ska säkerställa att de beslut som fattas av de myndigheter som ansvarar för prövningen av klagomål
verkställs.

Artikel 151
Grundläggande principer för tilldelning av kontrakt
1.
Senast sex månader efter ikraftträdandet av detta avtal ska parterna ha börjat tillämpa en rad grundläggande
principer för tilldelning av alla avtal enligt punkterna 2–15 i denna artikel. Dessa grundläggande principer följer direkt
av reglerna och principerna för offentlig upphandling enligt EU:s regelverk för offentlig upphandling, däribland princiä
perna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet.

Offentliggörande
2.
Parterna ska säkerställa att alla planerade upphandlingar offentliggörs i ett lämpligt medium i en omfattning som är
tillräcklig för att

a) öppna marknaden för konkurrens och

b) ge alla intresserade ekonomiska aktörer möjlighet att få tillfredsställande tillgång till information om den planerade
upphandlingen före tilldelningen av kontrakt och att anmäla sitt intresse för att tilldelas upphandlingen.

3.

Offentliggörandet ska vara anpassat till det ekonomiska intresset av ett kontrakt för de ekonomiska aktörerna.

4.
Offentliggörandet ska minst innehålla de väsentliga uppgifterna om det kontrakt som ska tilldelas, de kvalitativa
urvalskriterierna, metoden för tilldelning av kontrakt, tilldelningskriterier och alla annan information som de ekonomiska
aktörerna rimligtvis behöver för att fatta beslut om huruvida de ska anmäla sitt intresse för att tilldelas upphandlingen.

Tilldelning av kontrakt
5.
Alla kontrakt ska tilldelas genom öppna och opartiska upphandlingsförfaranden som förhindrar korruption. Denna
opartiskhet ska säkerställas särskilt genom en icke-diskriminerande beskrivning av föremålet för upphandlingen, möjlighet
för alla ekonomiska aktörer att delta på lika villkor, lämpliga tidsfrister och ett objektivt tillvägagångssätt.

6.
De upphandlande enheterna ska när de beskriver de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas
använda mer allmänna beskrivningar av utförande och funktioner samt internationella, europeiska eller nationella stanä
darder.
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7.
Beskrivningen av vad som krävs när det gäller en byggentreprenad, en vara eller en tjänst bör inte innehålla
uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt framställningsförfarande, och inte heller hänvisningar till varumärke,
patent eller typ, ursprung eller tillverkning såvida detta inte motiveras av föremålet för upphandlingen och åtföljs av
orden ”eller likvärdigt”. I första hand ska mer allmänna beskrivningar av utförande och funktioner användas.
8.
De upphandlande enheterna får inte införa villkor som leder till direkt eller indirekt diskriminering mot den andra
partens ekonomiska aktörer, t.ex. krav på att de ekonomiska aktörer som är intresserade av kontraktet måste vara
etablerade i samma land, region eller territorium som den upphandlande enheten.
Trots vad som sägs ovan, kan den som tilldelas kontraktet åläggas att inrätta viss infrastruktur på den plats där uppdraget
ska utföras, om detta är befogat på grund av speciella omständigheter vid upphandlingen.
9.
Tidsfristerna för intresseanmälan och inlämning av anbud ska vara tillräckligt långa för att ekonomiska aktörer från
den andra parten ska kunna göra en tillfredsställande bedömning och utarbeta ett anbud.
10.
Alla deltagare måste kunna få kännedom i förväg om de regler som gäller för förfarandet samt urvals- och
tilldelningskriterier. Dessa regler måste tillämpas på samma sätt på alla deltagare.
11.
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De upphandlande enheterna får begränsa antalet sökande som inbjuds att lämna anbud förutsatt att

a) detta görs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, och
b) urvalet görs endast på grundval av objektiva faktorer som sökandenas erfarenhet i den sektor det gäller, företagets
storlek och infrastruktur eller deras tekniska och yrkesmässiga kompetens.
Om ett begränsat antal sökande inbjuds att lämna anbud bör hänsyn tas till behovet att säkerställa tillfredsställande
konkurrens.
12.
De upphandlande enheterna får använda sig av förhandlade förfaranden endast i definierade undantagsfall när ett
sådant förfarande inte de facto snedvrider konkurrensen.
13.
De upphandlande enheterna får använda sig av kvalifikationssystem endast på villkor att förteckningen över
kvalificerade aktörer upprättas genom ett väl offentliggjort, transparent och öppet förfarande. Kontrakt som omfattas
av sådana system ska dessutom tilldelas på ett icke-diskriminerande sätt.
14.
Parterna ska säkerställa att tilldelningen av kontrakt sker på ett öppet sätt till den sökande som har lämnat in det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller anbudet med det lägsta priset, på grundval av anbudskriterier och förfarandeä
regler som fastställts och meddelats i förväg. De slutgiltiga besluten ska meddelas samtliga sökande utan dröjsmål. En
sökande som inte tilldelats något kontrakt ska på begäran få så detaljerad information om skälen till detta att beslutet kan
prövas.
Rättsligt skydd
15.
Parterna ska säkerställa att alla som har eller har haft intresse av att tilldelas ett särskilt kontrakt och som har
skadats eller riskerar att skadas av en påstådd överträdelse har rätt till verkningsfullt opartiskt rättsligt skydd mot alla
beslut från den upphandlande enheten som har samband med tilldelningen av det kontraktet. De beslut som fattas under
loppet av och vid slutförandet av ett sådant prövningsförfarande ska offentliggöras på ett sådant sätt att samtliga berörda
ekonomiska aktörer informeras om besluten.
Artikel 152
Planering av tillnärmning av lagstiftning
1.
Innan tillnärmningen av lagstiftningen inleds ska Ukraina till handelskommittén överlämna en övergripande färdä
plan för genomförandet av detta kapitel med tidsplaner och delmål som bör omfatta alla reformer som rör tillnärmning
av lagstiftningen och kapacitetsuppbyggnad. Denna färdplan ska överensstämma med de faser och tidsplaner som anges i
bilaga XXI-A till detta avtal.
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2.
Färdplanen ska omfatta samtliga aspekter av reformerna och den allmänna rättsliga ramen för genomförandet av
offentlig upphandling, i synnerhet tillnärmning av lagstiftningen för offentliga kontrakt, kontrakt inom den allmännyttiga
sektorn, koncessioner avseende byggentreprenader och prövningsförfaranden samt förstärkning av den administrativa
kapaciteten på alla nivåer, inbegripet överprövningsorgan och tillsynsmekanismer

3.
Efter ett positivt yttrande från handelskommittén ska färdplanen betraktas som ett referensdokument för genomä
förandet av detta kapitel. Europeiska unionen kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa Ukraina att genomföra färdä
planen.

Artikel 153
Tillnärmning av lagstiftningen
1.
Ukraina ska bemöda sig om att se till att dess nuvarande och framtida lagstiftning om offentlig upphandling gradvis
görs förenlig med EU:s regelverk för offentlig upphandling.

2.
Tillnärmningen av lagstiftningen ska genomföras i på varandra följande faser enligt bilaga XXI-A och bilagorna XXIB–XXI-E, XXI-G, XXI-H samt XXI-J till detta avtal. I bilagorna XXI-F och XXI-I till detta avtal anges de icke-obligatoriska
delar som inte behöver införlivas, och i bilagorna XXI-K–XXI-N de delar av EU:s regelverk som inte omfattas av
tillnärmningen av lagstiftningen. Vid denna process ska relevant rättspraxis vid Europeiska unionens domstol beaktas
liksom de genomförandeåtgärder som Europeiska kommissionen vidtagit samt, om detta blir nödvändigt, alla ändringar
av EU:s regelverk som sker under tiden. Genomförandet av varje enskild etapp ska utvärderas av handelskommittén och,
efter ett positivt yttrande från kommittén, kopplas samman med det ömsesidiga beviljandet av marknadstillträde enligt
bilaga XXI-A till detta avtal. Europeiska kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Ukraina om alla ändringar av EU:s
regelverk. Den ska ge råd och tekniskt stöd till genomförandet av sådana ändringar.

3.
Parterna är eniga om att handelskommittén inte ska gå vidare till utvärderingen av den påföljande etappen förrän
åtgärderna för att genomföra den föregående etappen har slutförts och godkänts i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

4.
Parterna ska säkerställa att de aspekter och områden av offentlig upphandling som inte omfattas av denna artikel
följer principerna om öppenhet, icke-diskriminering och likabehandling enligt artikel 151 i detta avtal.

Artikel 154
Marknadstillträde
1.
Parterna är eniga om att det effektiva och ömsesidiga öppnandet av deras respektive marknader ska ske gradvis och
samtidigt. Under processen för att tillnärma lagstiftningen ska omfattningen av det marknadstillträde som ömsesidigt
beviljas vara kopplad till framstegen i denna process i enlighet med bilaga XXI-A till detta avtal.

2.
Beslut om att gå vidare till nästa etapp av öppning av marknaderna ska ske på grundval av en bedömning av
kvaliteten på den lagstiftning som antagits och dess pratiska tillämpning. Handelskommittén ska regelbundet göra sådana
bedömningar.

3.
I den mån en part har öppnat sin marknad för offentlig upphandling i enlighet med bilaga XXI-A till detta avtal ska
EU-parten ge ukrainska företag tillträde till sina upphandlingsförfaranden – oavsett om dessa är etablerade i EU-parten
eller inte – enligt EU:s regler för offentlig upphandling på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller
för EU-partens företag. Ukraina ska ge EU-partens företag tillträde till sina upphandlingsförfaranden – oavsett de är
etablerade i Ukraina eller inte – i enlighet med sina nationella regler för upphandling på villkor som inte är mindre
gynnsamma än de villkor som gäller för ukrainska företag.

4.
När den sista etappen av processen av tillnärmning av lagstiftningen genomförts ska parterna undersöka möjligheten
att ömsesidigt ge marknadstillträde till upphandlingar även under de tröskelvärden som anges i artikel 149.3 i detta avtal.
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Finland har meddelat ett förbehåll i fråga om Åland.

Artikel 155
Information
1.
Parterna ska se till att upphandlande enheter och ekonomiska aktörer är välunderrättade om förfarandena för
offentlig upphandling, bland annat genom att offentliggöra all relevant lagstiftning och alla administrativa avgöranden.

2.

Parterna ska sörja för en effektiv spridning av information om kontraktsmöjligheter.

Artikel 156
Samarbete
1.

Parterna ska stärka sitt samarbete genom utbyte av erfarenheter och information om bästa praxis och regelverk.

2.
EU-parten ska underlätta genomförandet av detta kapitel, däribland genom tekniskt stöd när så är lämpligt. I
överensstämmelse med bestämmelserna om finansiellt samarbete i avdelning VI (Finansiellt samarbete med bestämmelser
om bedrägeribekämpning) i detta avtal ska särskilda beslut om finansiellt stöd fattas genom EU:s relevanta finansieringsä
mekanismer och finansieringsinstrument.

3.
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En vägledande förteckning över samarbetsfrågor finns i bilaga XXI-O till detta avtal.

KAPITEL 9

Immateriella rättigheter
Avsnitt 1
Allmänna bestämmelser
Artikel 157
Mål
Målen med detta kapitel är att

a) underlätta produktion och marknadsföring av innovativa och kreativa produkter i parterna, och

b) få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella rättigheter och se till att lagstiftningen på detta område
efterlevs.

Artikel 158
Skyldigheternas art och omfattning
1.
Parterna ska säkerställa ett fullgott och effektivt genomförande av de internationella avtal om immateriella rättigä
heter i vilka de är parter, däribland avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter i bilaga 1C till WTO-avtalet
(nedan kallat Tripsavtalet). Bestämmelserna i detta kapitel ska komplettera och ytterligare specificera parternas rättigheter
och skyldigheter enligt Tripsavtalet och andra internationella avtal om immateriella rättigheter.

2.
I detta avtal avses med immateriella rättigheter upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till datorprogram och databaser
och närstående rättigheter, patenträttigheter inbegripet rätten till patent för biotekniska uppfinningar, varumärken, hanä
delsnamn i den mån dessa skyddas som exklusiva rättigheter i berörd nationell lagstiftning, mönster, kretsmönster
(topografier) i integrerade kretsar, geografiska beteckningar inbegripet ursprungsbeteckningar, källangivelser, växtsorter,
skydd av företagshemligheter samt skydd mot otillbörlig konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för skydd av
den industriella äganderätten (1967) (nedan kallad Pariskonventionen).
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Artikel 159
Tekniköverföring
1.
Parterna är överens om att utbyta synpunkter och information om sina metoder och sin politik som påverkar
tekniköverföring, både för tillämpning nationellt och internationellt. Detta ska framför allt omfatta åtgärder för att
underlätta informationsflöden, partnerskap mellan företag samt licensiering och underleverantörskontrakt på frivillig basis.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de nödvändiga villkoren för att skapa en gynnsam miljö för tekniköverföring i
värdländerna, t.ex. frågor som relevanta regelverk och utveckling av humankapital.

2.

Parterna ska säkerställa att de rättmätiga intressena för innehavare av immateriella rättigheter skyddas.

Artikel 160
Konsumtion
Parterna ska fritt kunna inrätta sina egna ordningar för konsumtion av immateriella rättigheter, med beaktande av
bestämmelserna i Tripsavtalet.

Avsnitt 2
Standarder för immateriella rättigheter
Underavsnitt 1
Upphovsrätt och närstående rättigheter

Artikel 161
Skydd
Parterna ska efterleva

a) artiklarna 1–22 i Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt
radioföretag (1961) (nedan kallad Romkonventionen),

b) artiklarna 1–18 i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (1886, senast ändrad 1979) (nedan
kallad Bernkonventionen),

c) artiklarna 1–14 i Wipos fördrag om upphovsrätt (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) (1996)
(nedan kallat WCT), och

d) artiklarna 1–23 i Wipos fördrag om framföranden och fonogram (1996).

Artikel 162
Upphovsrättens varaktighet
1.
Upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen ska löpa under upphovsä
mannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död, oavsett vilken dag som verket lagligen gjordes tillgängligt för
allmänheten.

2.
I fråga om verk med gemensamt upphovsmannaskap ska den skyddstid som avses i punkt 1 beräknas från den sist
avlidne upphovsmannens dödsdag.

3.
I fråga om anonyma eller pseudonyma verk ska skyddstiden vara 70 år efter det att verket lagligen gjordes
tillgängligt för allmänheten. Om den pseudonym som upphovsmannen antagit inte medger något tvivel om hans eller
hennes identitet eller om upphovsmannen avslöjar sin identitet under den tid som avses i första meningen, ska dock den
skyddstid som fastställs i punkt 1 tillämpas.
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4.
Om ett verk utges i band, delar, häften, nummer eller avsnitt och skyddstiden beräknas från den dag då verket
lagligen gjordes tillgängligt för allmänheten, ska en separat skyddstid gälla för varje sådan del.

5.
Skyddet ska upphöra för verk för vilka skyddstiden inte beräknas från upphovsmannens eller upphovsmännens död
och som inte lagligen gjorts tillgängliga för allmänheten inom 70 år efter det att de skapades.

Artikel 163
Varaktigheten för skydd för filmverk och audiovisuella verk
1.
Huvudregissören till ett filmverk eller audiovisuellt verk ska anses som dess upphovsman eller en av dess upphovsä
män. Parterna kan föreskriva att andra ska anses som medupphovsmän.

2.
Skyddstiden för filmverk eller audiovisuella verk ska löpa ut tidigast 70 år efter den tidpunkt då den sist avlidne i en
grupp fastställda personer dör, oavsett om dessa personer anses som medupphovsmän eller inte. Denna grupp bör
åtminstone omfatta huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till den musik
som särskilt skapats för att användas i filmverket eller det audiovisuella verket.

Artikel 164
Närstående rättigheters varaktighet
1.
Utövande konstnärers rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter dagen för framförandet. Om en upptagning av
framförandet ges ut lagligen eller lagligen offentliggörs under denna tid, ska rättigheterna dock löpa ut tidigast 50 år från
den dag då verket först gavs ut eller offentliggjordes, beroende på vilken dag som infaller först.

2.
Fonogramframställares rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att upptagningen gjordes. Om fonogrammet
har publicerats lagligt under den perioden ska dock dessa rättigheter löpa ut tidigast 50 år från dagen för den första
lagliga publiceringen. Om ingen laglig publicering har ägt rum under den period som anges i första meningen och om
fonogrammet har lagligen överförts till allmänheten under denna period ska rättigheterna upphöra 50 år efter den dag då
den första lagliga överföringen gjordes till allmänheten.

3.
De rättigheter som tillkommer producenter av den första upptagningen av en film ska löpa ut tidigast 50 år efter
upptagningen. Om filmen ges ut lagligen eller lagligen offentliggörs under denna period ska rättigheterna dock löpa ut
tidigast 50 år efter den dag då verket först gavs ut eller offentliggjordes, beroende på vilken dag som infaller först.
Uttrycket ”film” ska avse ett cinematografiskt eller audiovisuellt verk eller rörliga bilder, med eller utan ljud.

4.
Televisions- och radioföretags rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att utsändningen först överfördes via
tråd eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit.

Artikel 165
Skydd för inte tidigare utgivna verk
En person som efter det upphovsrättsliga skyddets utgång för första gången lagligen ger ut eller lagligen offentliggör ett
inte tidigare utgivet verk ska ha rätt till ett skydd motsvarande upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Skyddstiden för
sådana rättigheter ska vara 25 år från den dag då verket först lagligen gavs ut eller lagligen offentliggjordes.

Artikel 166
Kritiska och vetenskapliga publikationer
Parterna får även skydda kritiska och vetenskapliga utgåvor av verk som inte längre skyddas av upphovsrätt. Skyddstiden
för sådana rättigheter ska vara högst 30 år från den dag då verket först lagligen gavs ut.
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Artikel 167
Skydd för fotografier
Fotografier som är originella på så sätt att de är upphovsmannens egna intellektuella skapelse ska skyddas enligt
artikel 162 i detta avtal. Parterna får fastställa skydd för andra fotografier.

Artikel 168
Samarbete i fråga om kollektiv förvaltning av rättigheter
Parterna medger behovet av att fastställa ordningar mellan parternas respektive upphovsrättsorganisationer för att ömä
sesidigt förbättra tillgången till och överföringen av innehåll mellan parternas territorier och säkerställa ömsesidigt överä
förande av royalties för användning av parternas verk eller andra upphovsrättsskyddade alster. Parterna erkänner att det är
nödvändigt att deras respektive upphovsrättsorganisationer uppnår en hög rationaliseringsnivå och hög nivå av öppenhet
i genomförandet av sina uppgifter.

Artikel 169
Upptagningsrätt
1.
I denna artikel avses med upptagning konkretisering av ljud och bilder eller av symboler för ljud och bilder ur vilken
detta ljud eller dessa bilder kan uppfattas, mångfaldigas eller överföras genom en anordning.

2.
Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer har ensamrätt att medge eller förbjuda upptagning av sina framä
föranden.

3.
Parterna ska föreskriva att radio- eller televisionsföretag har ensamrätt att medge eller förbjuda upptagning av sina
utsändningar, när dessa sker över tråd eller trådlöst, inbegripet sändning genom kabel eller satellit.

4.
En kabeldistributör ska inte ha de rättigheter som avses i punkt 2 när den enbart genom kabel vidaresänder ett
radio- eller televisionsföretags utsändningar.

Artikel 170
Radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten
1.

I denna artikel gäller följande definitioner:

a) radio- och televisionsutsändning: trådlös utsändning av ljud eller av bilder och ljud eller av symboler för sådana för
mottagning av allmänheten, sådan utsändning per satellit, och, där hjälpmedel för avkodning tillhandahålls allmänä
heten av den utsändande organisationen eller med dess samtycke, utsändning av kodade signaler,

b) återgivning för allmänheten: utsändning till allmänheten, genom något annat medel än radio- och televisionsutsändning,
av ljud från ett framförande eller ljud eller symboler för ljud upptagna på fonogram. I punkt 3 avses med återgivning
för allmänheten även att göra ljud eller symboler för ljud på fonogram hörbara för allmänheten.

2.
Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer har ensamrätt att medge eller förbjuda trådlös radio- och televisionsä
utsändning och återgivning för allmänheten av sina framföranden, utom när framförandet i sig självt sker vid en radioeller televisionsutsändning eller härrör från en upptagning.

3.
Parterna ska föreskriva att utövande konstnärer och framställare av fonogram har rätt till en skälig ersättning, när ett
fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös utsändning eller för annan
återgivning för allmänheten, och säkerställa att denna ersättning fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och
fonogramframställarna. Parterna kan i avsaknad av en överenskommelse mellan de utövande konstnärerna och fonoä
gramframställarna fastställa villkoren för fördelningen av denna ersättning mellan dem.
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4.
Parterna ska föreskriva att radio- och televisionsföretagen har ensamrätt att medge eller förbjuda trådlös återä
utsändning av sina utsändningar liksom återgivning för allmänheten av sina utsändningar om sådan återgivning sker
på platser till vilka allmänheten har tillträde mot erläggande av inträdesavgift.
Artikel 171
Spridningsrätt
1.
Parterna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom
försäljning eller på annat sätt, av originalet av deras verk eller av kopior av detta.
2.
Parterna ska föreskriva en ensamrätt att genom försäljning eller på annat sätt göra exemplar av de alster som nämns
i led a–d i denna punkt, eller kopior därav, tillgängliga för allmänheten för nedan nämnda rättighetshavare:
a) Utövande konstnärer, vad gäller upptagningar av deras framföranden.
b) Fonogramframställare, vad gäller deras fonogram.
c) Producenter av den första upptagningen av filmer, vad gäller original och andra exemplar av deras filmer.
d) Radio- och televisionsföretag, vad gäller upptagningar av deras utsändningar så som dessa anges i artikel 169.3 i detta
avtal.
Artikel 172
Inskränkningar
1.
Parterna får föreskriva inskränkningar i de rättigheter som avses i artiklarna 169, 170 och 171 i detta avtal vad
gäller
a) enskilt bruk,
b) bruk av korta avsnitt vid redogörelse för dagshändelser,
c) radio- eller televisionsföretags efemära upptagning som görs med företagets egen utrustning och för bruk vid dess
egna utsändningar,
d) bruk uteslutande i undervisnings- eller vetenskapligt forskningssyfte.
2.
Trots det vad sägs i punkt 1 får parterna föreskriva samma slags inskränkningar i skyddet för utövande konstnärer,
fonogramframställare, radio- och televisionsföretag och producenter av den första upptagningen av filmer, som de
föreskriver när det gäller skyddet för upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk. Tvångslicenser får dock föreskrivas
endast i den mån de är förenliga med Romkonventionen.
3.
De inskränkningar som fastställs i punkterna 1 och 2 i denna artikel får endast tillämpas i vissa särskilda fall som
inte strider mot det normala utnyttjandet av alstret och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen.
Artikel 173
Rätten till mångfaldigande
Parterna ska föreskriva en ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent, mångfaldiä
gande, oavsett metod och form, helt eller delvis
a) för upphovsmän: av deras verk,
b) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,
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c) för fonogramframställare: av deras fonogram,

d) för producenterna av de första upptagningarna av filmer: av original och kopior av deras filmer,

e) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras utsändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive
kabel- och satellitsändningar.

Artikel 174
Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten
1.
Parterna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på
trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få
tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

2.
Parterna ska ge ensamrätt att tillåta eller förbjuda tillgängliggörandet av verk för allmänheten, på trådbunden eller
trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

a) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,

b) för fonogramframställare: av deras fonogram,
c) för producenterna av de första upptagningarna av filmer: av originalet och kopior av deras filmer,

d) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras sändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive
kabel- och satellitsändningar.
3.
Båda parter är överens om att de rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 inte ska anses vara konsumerade genom
någon form av överföring till allmänheten eller genom att de görs tillgängliga för allmänheten i enlighet med denna
artikel.

Artikel 175
Undantag och inskränkningar
1.
Parterna ska säkerställa att tillfälliga former av mångfaldigande enligt artikel 173 i detta avtal som är flyktiga eller
utgör ett inkluderande av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och
vars enda syfte är att möjliggöra

a) överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller

b) laglig användning

av ett verk eller annat alster och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, ska undantas från den rätt till
mångfaldigande som avses i artikel 173.

2.
Om parterna föreskriver undantag eller inskränkning från rätten att mångfaldiga enligt artikel 173 får de också
föreskriva undantag eller inskränkning från spridningsrätten enligt artikel 171.1 i detta avtal i den utsträckning som är
motiverad med hänsyn till syftet med det tillåtna mångfaldigandet.
3.
Parterna får föreskriva undantag och inskränkningar från de rättigheter som fastställs i artikel 173 i detta avtal
endast i vissa särskilda fall som inte strider mot normalt utnyttjande av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar
på rättighetshavarnas legitima intressen.
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Artikel 176
Skydd av tekniska åtgärder
1.
Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot kringgående av effektiva tekniska åtgärder om personen som
utför kringgåendet känner till eller har skälig anledning att känna till att han eller hon utför en sådan handling.

2.
Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot tillverkning, import, spridning, försäljning, uthyrning, markä
nadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller innehav i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller komä
ponenter eller tillhandahållande av tjänster som

a) marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå, eller

b) endast har ett begränsat kommersiellt intresse eller användningsområde av betydande art utöver att kringgå, eller

c) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående
av en effektiv teknisk åtgärd.

3.
I detta avsnitt avses med teknisk åtgärd varje teknik, anordning eller komponent som har utformats för att vid
normalt bruk förhindra eller begränsa handlingar, med avseende på verk eller andra alster, som inte har tillåtits av
innehavaren av en upphovsrätt eller av upphovsrätten närstående rättigheter enligt varje parts lagstiftning. Tekniska
åtgärder ska anses vara ”effektiva” om användningen av ett skyddat verk eller annat alster kontrolleras av rättighetshavarna
genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, t.ex. kryptering, kodning eller annan omvandling av verket eller alstret
eller en kontrollmekanism för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet.

4.
Om parterna föreskriver inskränkningar av rättigheterna enligt artiklarna 172 och 175 i detta avtal får de också
säkerställa att rättighetshavarna gör det möjligt för en person, som har rätt att utnyttja ett undantag eller en inskränkning,
att utnyttja sådana undantag eller inskränkningar i den mån som behövs för att sådana undantag eller inskränkningar ska
kunna utnyttjas, om denna person har laglig tillgång till det skyddade verket eller alstret i fråga.

5.
Bestämmelserna i artikel 175.1 och 175.2 i detta avtal ska inte tillämpas på verk eller andra alster som gjorts
tillgängliga för allmänheten i enlighet med överenskomna avtalsvillkor på ett sätt som gör att enskilda kan få tillgång till
dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Artikel 177
Skydd av information om rättighetsförvaltning
1.
Parterna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot följande handlingar som utförs av personer med vetskap om att
detta sker utan tillstånd, såsom att de

a) avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller

b) vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt detta avtal och från vilka information om rättighetsförvaltning
har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, importerar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, överför
till eller gör dessa verk eller alster tillgängliga för allmänheten

om personen i fråga vet, eller rimligen borde veta, att han därigenom orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i
en upphovsrätt eller till upphovsrätten närstående rättigheter enligt den berörda partens lagstiftning.

2.
I detta avtal avses med information om rättighetsförvaltning all information som lämnas av en rättighetshavare i
syfte att identifiera att verk eller annat alster som avses i underavsnitt, upphovsmannen eller annan rättighetshavare, eller
information om villkoren för användning av verket eller alstret liksom eventuella nummer eller koder som uttrycker
sådan information.
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Det första stycket ska gälla när någon av dessa uppgifter är kopplad till en kopia av, eller framträder i samband med
överföring till allmänheten av ett verk eller annat alster som avses i underavsnitt 1.
Artikel 178
Rättighetshavare och alster för uthyrnings- och utlåningsrättigheter
1.

Parterna bör föreskriva ensamrätt att medge eller förbjuda uthyrning och utlåning för

a) upphovsmannen, vad gäller original och andra exemplar av hans eller hennes verk,
b) den utövande konstnären, vad gäller upptagningar av hans eller hennes framförande,
c) fonogramframställaren, vad gäller hans eller hennes fonogram,
d) producenten av den första upptagningen av en film, vad gäller original och andra exemplar av filmen.
2.
Dessa bestämmelser ska inte omfatta uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende byggnader och alster av bruksä
konst.
3.
Parterna får föreskriva undantag från den ensamrätt vad gäller offentlig utlåning som anges i punkt 1, förutsatt att
åtminstone upphovsmän får ersättning för utlåningen. Parterna ska ha frihet att bestämma ersättningens storlek med
hänsyn till sina kulturfrämjande syften.
4.
När parterna inte tillämpar den ensamrätt till utlåning som avses i denna artikel i fråga om fonogram, filmer och
datorprogram, ska de införa en rätt till ersättning, åtminstone för upphovsmännen.
5.

Parterna får undanta vissa kategorier av inrättningar från skyldigheten att betala ersättning enligt punkterna 3 och 4.
Artikel 179
Oeftergivlig rätt till skälig ersättning

1.
När en upphovsman eller utövande konstnär har överlåtit eller upplåtit sin uthyrningsrätt avseende ett fonogram
eller ett original eller annat exemplar av en film till en fonogramframställare eller en filmproducent, behåller upphovsä
mannen eller den utövande konstnären rätten att erhålla skälig ersättning för uthyrningen.
2.

Upphovsmannen eller den utövande konstnären kan inte avstå från sin rätt till skälig ersättning.

3.
Förvaltningen av rätten till skälig ersättning får uppdras åt insamlingsorganisationer som företräder upphovsmännen
eller de utövande konstnärerna.
4.
Parterna får införa regler om och i vilken utsträckning det får föreskrivas att rätten att uppbära skälig ersättning ska
förvaltas av insamlingsorganisationer och om från vem ersättningen kan utkrävas eller inkasseras.
Artikel 180
Skydd för datorprogram
1.
Parterna ska ge datorprogram upphovsrättsligt skydd som litterära verk enligt Bernkonventionen. Vid tillämpningen
av denna bestämmelse omfattar termen datorprogram dessas förberedande designmaterial.
2.
Skydd enligt detta avtal ska gälla ett datorprograms alla uttrycksformer. Idéer och principer som ligger bakom de
olika detaljerna i ett datorprogram, även de som ligger bakom dess gränssnitt, är inte upphovsrättsligt skyddade enligt
detta avtal.
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3.
Ett datorprogram ska skyddas om det är originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella
skapelse. Inga andra bedömningsgrunder ska tillämpas vid fastställandet av om det ska komma i åtnjutande av skydd.
Artikel 181
Upphovsmannaskap till datorprogram
1.
Upphovsmannen till ett datorprogram ska vara den fysiska person eller grupp av fysiska personer som har skapat
programmet eller, när en parts lagstiftning medger det, den juridiska person som enligt den lagstiftningen anses vara
rättighetshavare.
2.
Om ett datorprogram har skapats gemensamt av en grupp fysiska personer ska dessa personer äga ensamrätten
gemensamt.
3.
När en parts lagstiftning erkänner gemensamma verk, ska den person som enligt partens lagstiftning bedöms ha
skapat verket anses vara dess upphovsman.
4.
Om ett datorprogram har skapats av en arbetstagare som ett led i dennes arbetsuppgifter eller efter arbetsgivarens
anvisningar, ska arbetsgivaren ensam vara berättigad att utöva alla ekonomiska rättigheter till det program som skapats på
detta sätt, om inte annat har föreskrivits genom avtal.
Artikel 182
Särskilda ensamrätter i fråga om datorprogram
Om inte annat följer av artiklarna 183 och 184 ska rättighetshavarens ensamrätt enligt artikel 181 innefatta rätten att
utföra eller ge tillstånd till följande:
a) Varaktig eller tillfällig, delvis eller fullständig återgivning av ett datorprogram på vilket sätt och i vilken form som helst.
I den mån som laddning, visning, körning, överföring eller lagring av det berörda datorprogrammet nödvändiggör
sådan återgivning av ett datorprogram krävs rättighetshavarens tillstånd.
b) Översättning, anpassning, sammanställning och varje annan ändring av ett datorprogram samt återgivning av därav
följande resultat, dock utan att inskränka de rättigheter som tillhör den person som ändrar programmet.
c) Alla former av spridning till allmänheten, inbegripet uthyrning, av datorprogrammets original eller kopior av detta.
Artikel 183
Undantag från de särskilda ensamrätterna i fråga om datorprogram
1.
I avsaknad av särskilda avtalsbestämmelser ska de åtgärder som anges i artikel 182 a och b i detta avtal inte kräva
rättighetshavarens tillstånd, om de krävs för att den som lagligen förvärvat datorprogrammet ska kunna använda proä
grammet i överensstämmelse med dess avsedda ändamål, inbegripet rättelse av fel.
2.
En person som har rätt att använda ett datorprogram får inte genom avtal hindras från att göra en säkerhetskopia
av detta om denna är nödvändig för den aktuella användningen.
3.
Den person som har rätt att använda en kopia av ett datorprogram ska utan rättighetshavarens tillstånd ha rätt att
iaktta, undersöka eller prova programmets funktion i syfte att utröna de idéer och principer som ligger bakom proä
grammets olika detaljer, under förutsättning att personen gör detta vid sådan laddning, visning, körning, överföring eller
lagring av programmet som denne har rätt att utföra.
Artikel 184
Dekompilering
1.
Rättighetshavarens tillstånd ska inte krävas när återgivning av koden eller översättning av kodens form enligt
artikel 182 a och b är oundgänglig för att erhålla den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmågan
mellan ett självständigt skapat datorprogram och andra program, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
a) Åtgärderna utförs av licenstagaren eller av annan person som har rätt att använda en kopia av programmet, eller för
deras räkning av en person som har rätt därtill.
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b) Den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmågan, har inte tidigare varit lätt åtkomlig för de
personer som anges i led a i denna punkt.
c) Åtgärderna är begränsade till att gälla de delar av originalprogrammet som är nödvändiga för att uppnå samverkansä
förmågan.
2.

Bestämmelserna i punkt 1 ska inte medge att den information som erhållits

a) används för andra ändamål än att uppnå det självständigt skapade datorprogrammets samverkansförmåga,
b) överlämnas till andra personer, utom när detta är nödvändigt för det självständigt skapade datorprogrammets samä
verkansförmåga, eller
c) används för utveckling, tillverkning eller marknadsföring av ett datorprogram som i väsentliga delar liknar det berörda
programmets uttrycksform, eller används för andra åtgärder som medför intrång i upphovsrätten.
3.
I överensstämmelse med bestämmelserna i Bernkonventionen får denna artikel inte tolkas så att den tillämpas på
sätt som otillbörligt skadar rättighetshavarens legitima intressen eller står i konflikt med ett normalt utnyttjande av
datorprogrammet.
Artikel 185
Skydd av databaser
1.
I detta avtal avses med databas en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett
systematiskt och metodiskt sätt och som var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på något annat sätt.
2.
Skydd enligt detta avtal ska inte tillämpas på sådana datorprogram som används då en databas som är tillgänglig
genom elektroniska medier tillverkas eller används.
Artikel 186
Skyddsföremål
1.
I enlighet med underavsnitt 1 ska databaser som på grund av innehållets urval eller sammanställning utgör uppä
hovsmannens egen intellektuella skapelse omfattas av upphovsrättsligt skydd. Inga andra kriterier ska tillämpas för att
besluta om skydd ska ges.
2.
Databasers upphovsrättsliga skydd i enlighet med underavsnitt 1 täcker inte deras innehåll och påverkar inte tillä
lämpningen av de rättigheter som har sagda innehåll som föremål.
Artikel 187
Upphovsmannaskap till databaser
1.
Upphovsmannen till en databas ska vara den fysiska person eller grupp av fysiska personer som har skapat
databasen eller, när parternas lagstiftning medger detta, den juridiska person som enligt lagstiftningen anses vara rättä
sinnehavare.
2.
Om en parts lagstiftning godtar gemensamma verk, ska den person som innehar upphovsrätten också inneha de
ekonomiska rättigheterna.
3.

Om en grupp fysiska personer gemensamt skapat en databas ska dessa personer gemensamt inneha ensamrätterna.
Artikel 188
Särskilda ensamrätter i fråga om databaser

Till den del en databas kan utgöra föremål för ett upphovsrättsligt skydd ska databasens upphovsman åtnjuta ensamrätt
att själv utföra eller tillåta följande:
a) Tillfälligt eller permanent mångfaldigande, oavsett metod och form, helt eller delvis.
b) Översättning, anpassning, sammanställning och varje annan ändring.
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c) Alla former av spridning till allmänheten av databasen eller kopior av denna.

d) All återgivning, förevisande eller framförande för allmänheten.

e) Mångfaldigande, spridning, återgivning, förevisande eller framförande för allmänheten av resultaten av de handlingar
som avses i led b.

Artikel 189
Undantag från de särskilda ensamrätterna i fråga om databaser
1.
Den behörige användaren av en databas eller en kopia av denna får utan särskilt tillstånd av databasens upphovsä
man förfoga över verket i enlighet med artikel 188 i detta avtal, om förfogandet är nödvändigt för tillgång till innehållet i
databasen eller för ett normalt utnyttjande av den. Om den behörige användaren har tillstånd att använda endast en del
av databasen, gäller denna bestämmelse endast denna del.

2.
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Parterna har rätt att bestämma om inskränkningar av de rättigheter som avses i artikel 188 i följande fall:

a) Vid mångfaldigande för enskilt bruk av en icke-elektronisk databas.

b) Vid bruk uteslutande för undervisningsändamål eller vetenskaplig forskning, alltid under förbehåll att källan anges, och
i den utsträckning som berättigas av det eftersträvade icke-kommersiella syftet.

c) Vid användning i den allmänna säkerhetens intresse eller för ett administrativt eller rättsligt förfarande.

d) Utan hinder av a, b och c, vid andra undantag från upphovsrätten som traditionellt tillåts enligt varje parts lagstiftning.

3.
I överensstämmelse med Bernkonventionen får denna artikel inte tolkas så att den tillämpas på sätt som otillbörligt
skadar rättighetshavarens legitima intressen eller står i konflikt med ett normalt utnyttjande av databasen.

Artikel 190
Följerätt
1.
Till förmån för upphovsmannen till ett originalkonstverk ska parterna införa en följerätt som definieras som en
oförytterlig rätt som upphovsmannen inte kan avstå från, inte ens på förhand, och som innebär rätt till ersättning som är
grundad på försäljningspriset vid all vidareförsäljning av verket efter upphovsmannens första överlåtelse.

2.
Den rätt som avses i punkt 1 ska gälla vid all vidareförsäljning vid vilken yrkesmässigt verksamma på konstmarkä
naden deltar, såsom säljare, köpare eller förmedlare, till exempel auktionskammare, konstgallerier och alla konsthandlare i
övrigt.

3.
Parterna får i enlighet med sin respektive lagstiftning föreskriva att den rätt som avses i punkt 1 inte ska gälla
vidareförsäljning när säljaren har förvärvat konstverket direkt av upphovsmannen mindre än tre år före vidareförsäljä
ningen och då vidareförsäljningspriset inte överstiger ett visst lägsta belopp.

4.
Ersättningen ska betalas av säljaren. Parterna får föreskriva att en annan av de fysiska eller juridiska personer som
avses i punkt 2 än säljaren, ska vara ensam ansvarig för betalningen av ersättningen, eller dela det ansvaret med säljaren.

Artikel 191
Satellitsändningar
Varje part ska ge upphovsmän en ensamrätt att medge återgivning för allmänheten via satellit av upphovsrättsligt
skyddade verk.
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Artikel 192
Vidaresändning via kabel
Varje part ska säkerställa att gällande upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpas när program från den andra parten
vidaresänds via kabel inom deras territorium och att sådan vidaresändning äger rum på grundval av individuella eller
kollektiva avtal mellan upphovsrättsinnehavare, innehavare av närstående rättigheter och kabeloperatörer.

Underavsnitt 2
Varumärken

Artikel 193
Registreringsförfarande
1.
EU-parten och Ukraina ska sörja för att det inrättas ett system för varumärkesregistrering där alla beslut om avslag
av en ansökan om registrering av ett varumärke som fattas av den behöriga varumärkesmyndigheten är vederbörligen
motiverade. Skälen till avslag ska lämnas skriftligen till sökanden som ska ha möjlighet att begära omprövning av avslaget
och att överklaga det slutgiltiga avslaget till rättsliga myndigheter. EU-parten och Ukraina ska även införa möjligheten att
invända mot varumärkesansökningar. Sådana invändningsförfaranden ska vara kontradiktoriska. EU-parten och Ukraina
ska tillhandahålla en allmänt tillgänglig elektronisk databas över varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar.

2.
Parterna ska redovisa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder för en varumärkesregistrering. Följande tecken och
varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som består av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

e) Tecken som endast består av

i) en form som följer av varans art,

ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

iii) en form som ger varan ett betydande värde.

f) Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp.

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller
geografiska ursprung.

h) Varumärken som inte har godkänts av behöriga myndigheter och som ska vägras registrering eller ogiltigförklaras i
enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen.
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3.
Parterna ska redovisa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter.
Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats
för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor
eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att
varumärket associeras med det äldre varumärket.

4.
Parterna får även redovisa andra registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre
rättigheter.

Artikel 194
Välkända varumärken
Parterna ska samarbeta för att se till att välkända varumärken i enlighet med artikel 6a i Pariskonventionen och
artikel 16.2 och 16.3 i Tripsavtalet omfattas av ett effektivt skydd.

Artikel 195
Rättigheter som är knutna till ett varumärke
Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har
hans eller hennes tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka
varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och
tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association
mellan tecknet och varumärket.

Artikel 196
Undantag till rättigheter knutna till ett varumärke
1.
Parterna ska föreskriva en skälig användning av beskrivande ord, däribland geografiska beteckningar, som ett
begränsat undantag till de rättigheter som är knutna till ett varumärke, förutsatt att sådana begränsade undantag beaktar
varumärkesinnehavarens och tredje parters legitima intressen. Parterna får på samma villkor föreskriva andra begränsade
undantag.

2.
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Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkä
ten för framställandet eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller
reservdelar, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

3.
Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet
som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande partens lagstiftning
samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.
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Artikel 197
Bruk av varumärken
1.
Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt
bruk av varumärket för de varor eller tjänster för vilka det registrerats i det relevanta territoriet, eller om sådant bruk inte
skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som föreskrivs i detta underavsnitt, under
förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

2.

Även följande utgör bruk enligt punkt 1:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så
som det registrerats.

b) Anbringandet av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

3.
Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller som utövas av en person som är behörig att
använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska anses utgöra bruk av innehavaren enligt punkt 1.

Artikel 198
Grunder för upphävande
1.
Parterna ska föreskriva att ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan
giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i det relevanta territoriet för de varor eller tjänster för vilka det registrerats; ingen
kan emellertid kräva att varumärket ska upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits
under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande. Om bruket av varumärket påbörjas eller
återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid
utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas
utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom
om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.

2.

Ett varumärke ska också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller
tjänst för vilket det är registrerat,

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt
tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten,
särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung.

Artikel 199
Registreringshinder, grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring
I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de
varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska avslaget av ansökan om att registrera, upphäva
eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.

Artikel 200
Skyddstid
Skyddets varaktighet i EU-parten och i Ukraina ska uppgå till minst tio år räknat från den dag då ansökan om registrering
gjordes. Rättighetshavaren kan få skyddstiden förlängd med ytterligare en tioårsperiod.
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Underavsnitt 3
Geografiska beteckningar

Artikel 201
Underavsnittets tillämpningsområde
1.
Detta underavsnitt gäller för erkännande och skydd av geografiska beteckningar som har sitt ursprung i parternas
territorier.

2.
En parts geografiska beteckningar som ska skyddas av den andra parten ska endast omfattas av detta avtal om de
omfattas av den lagstiftning som avses i artikel 202 i detta avtal.

Artikel 202
Fastställda geografiska beteckningar
1.
Efter att ha granskat den ukrainska lagstiftning som förtecknas i del A i bilaga XXII-A till detta avtal har EU-parten
kommit fram till att dessa lagar uppfyller kriterierna i del B i bilaga XXII-A till detta avtal.

2.
Efter att ha granskat EU-partens lagstiftning som förtecknas i del A i bilaga XXII-A till detta avtal har Ukraina parten
kommit fram till att dessa lagar uppfyller kriterierna i del B i bilaga XXII-A till detta avtal.

3.
Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XXII-B till detta avtal och efter
att ha granskat de geografiska beteckningar för de jordbruksprodukter och livsmedel som anges för EU-parten i bilaga
XXII-C till detta avtal och de viner, aromatiserade viner och spritdrycker som anges för EU-parten i bilaga XXII-D till detta
avtal, vilka har registrerats av EU-parten i enlighet med den lagstiftning som avses i punkt 2, ska Ukraina skydda dessa
geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå som fastställs i detta underavsnitt.

4.
Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XXII-B till detta avtal och efter
att ha granskat de geografiska beteckningar för de viner, aromatiserade viner och spritdrycker som anges för Ukraina i
bilaga XXII-D till detta avtal, vilka har registrerats av Ukraina i enlighet med den lagstiftning som avses i punkt 1, ska EUparten skydda dessa geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå som fastställs i detta underavsnitt.

Artikel 203
Tillägg av nya geografiska beteckningar
1
Parterna är överens om att det ska vara möjligt att i bilagorna XXII-C och XXII-D till detta avtal lägga till nya
geografiska beteckningar som ska skyddas; detta ska ske i enlighet med förfarandet i artikel 211.3 i detta avtal efter det att
ett invändningsförfarande och en granskning av de geografiska beteckningarna enligt artikel 202.3 och 202.4 i detta avtal
har genomförts med ett för båda parter tillfredsställande resultat.

2.
En part ska inte vara skyldig att som geografisk beteckning skydda ett namn som kommer i konflikt med namnet
på en växtsort eller en djurras och därmed riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

Artikel 204
Omfattningen av skyddet för geografiska beteckningar
1.
De geografiska beteckningar som förtecknas i bilagorna XXII-C och XXII-D till detta avtal, inbegripet de som läggs
till i enlighet med artikel 203 i detta avtal, ska skyddas mot följande:

a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett skyddat namn för produkter som är jämförbara men som inte
uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller i den mån detta bruk innebär att en geoä
grafisk betecknings anseende utnyttjas.

b) Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade
namnet har översatts, transkriberats eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imiä
tation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.
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c) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos
produkten på dennas inre eller yttre förpackning, i reklammaterial eller dokument, liksom förpackning av produkten i
en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.
d) Varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
2.

Skyddade geografiska beteckningar får inte bli generiska i parternas territorier.

3.
När det förekommer geografiska beteckningar som är helt eller delvis homonyma ska skydd beviljas varje enskild
beteckning under förutsättning att beteckningen har använts i god tro och med visad hänsyn till lokalt och traditionellt
bruk samt till den reella risken för förväxling. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i Tripsavtalet ska parterna
ömsesidigt fastställa de praktiska villkor under vilka sådana homonyma geografiska beteckningar ska särskiljas från
varandra, med beaktande av behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte
vilseleds. Ett homonymt namn som missleder konsumenten att tro att en produkt kommer från ett annat område får inte
registreras, även om namnet är korrekt med avseende på det område eller den region eller plats där den aktuella
produkten har sitt verkliga ursprung.
4.
Om en part i samband med förhandlingar med ett tredjeland har för avsikt att skydda en geografisk beteckning med
ursprung i det landet och namnet i fråga är homonymt med en geografisk beteckning med ursprung i den andra parten,
ska den sistnämnda parten informeras och ges tillfälle att lämna synpunkter innan namnet blir skyddat.
5.
Ingenting i detta avtal ska förpliktiga en part att skydda en till den andra parten hörande geografisk beteckning som
inte är eller som upphör att vara skyddad i det land där den har sitt ursprung. Parterna ska underrätta varandra om en
geografisk beteckning upphör att vara skyddad i sitt ursprungsland. En sådan underrättelse ska ske i enlighet med
artikel 211.3 i detta avtal.
6.
Ingenting i detta avtal får på något sätt hindra en person att i näringsverksamhet använda sitt namn eller namnet på
sin företrädare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant namn är ägnad att vilseleda konsumenterna.
Artikel 205
Rätt att använda geografiska beteckningar
1.
Kommersiell användning av ett namn som skyddas enligt detta avtal för jordbruksprodukter, livsmedel, viner,
aromatiserade viner eller spritdrycker som överensstämmer med motsvarande produktspecifikation är öppen för alla
enheter.
2.
När en geografisk beteckning blivit skyddad enligt detta avtal ska det för användningen av det skyddade namnet inte
krävas någon registrering av användarna eller några ytterligare avgifter.
Artikel 206
Förhållande till varumärken
1.
Parterna ska neka registrering av eller ogiltigförklara ett varumärke som motsvarar något av de fall som avses i
artikel 204.1 i detta avtal vad gäller en skyddad geografisk beteckning för likadana produkter, om ansökan om registreä
ring av varumärket lämnades in efter ansökningsdatumet för registrering av den geografiska beteckningen på det berörda
territoriet.
2.
För geografiska beteckningar enligt artikel 202 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara dagen för
detta avtals ikraftträdande.
3.
För geografiska beteckningar enligt artikel 203 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara den dag då
begäran om skydd av en geografisk beteckning översändes till den andra parten.
4.
Parterna ska inte vara skyldiga att skydda en geografisk beteckning i enlighet med artikel 203 i detta avtal när
skyddet, mot bakgrund av ett varumärkes anseende eller goda rykte, riskerar att vilseleda konsumenterna om produktens
rätta identitet.
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5.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i denna artikel ska parterna skydda geografiska beteckningar även
när det finns ett tidigare varumärke. Med ett tidigare varumärke avses ett varumärke vars användning motsvarar något av
de fall som avses i artikel 204.1 i detta avtal, och som varit föremål för en ansökan, registrerats eller förvärvats genom
användning, förutsatt att detta är möjligt enligt berörd lagstiftning, på en av parternas territorium före den dag då
ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnades in till den andra parten inom ramen för detta avtal.
Sådana varumärken får fortsätta att användas och förnyas trots skyddet av den geografiska beteckningen, under förutsättä
ning att parternas varumärkeslagstiftning inte innehåller någon grund för att ogiltigförklara eller återkalla det aktuella
varumärket.
Artikel 207
Säkerställande av skydd
Parterna ska säkerställa det skydd som föreskrivs i artiklarna 204–206 i detta avtal genom att deras myndigheter vidtar
lämpliga åtgärder, inbegripet vid tullgränserna. De ska även säkerställa ett sådant skydd på begäran av en berörd part.
Artikel 208
Tillfälliga åtgärder
1
Produkter som framställts och märkts i enlighet med nationell lagstiftning före detta avtals ikraftträdande men som
inte uppfyller kraven i detta avtal får fortsätta att säljas till dess att lagren är uttömda.
2.
Produkter som framställts och märkts i enlighet med inhemsk lagstiftning med de geografiska beteckningar som
förtecknas i punkterna 3 och 4 efter detta avtals ikraftträdande och före utgången av de perioder som anges i punkterna 3
och 4, men som inte uppfyller kraven i detta avtal, får fortsätta att säljas på den parts territorium där produkten har sitt
ursprung, till dess att lagren är uttömda.
3.
Under en övergångsperiod på tio år räknat från detta avtals ikraftträdande får skyddet i enlighet med detta avtal för
följande geografiska beteckningar tillhörande EU-parten inte hindra dessa från att användas för att beteckna och presenä
tera vissa jämförbara produkter med ursprung i Ukraina:
a) Champagne.
b) Cognac.
c) Madeira.
d) Porto.
e) Jerez /Xérès/ Sherry.
f) Calvados.
g) Grappa.
h) Anis Português.
i) Armagnac.
j) Marsala.
k) Malaga.
l) Tokaj.
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4.
Under en övergångsperiod på sju år räknat från detta avtals ikraftträdande får skyddet, i enlighet med detta avtal, för
följande geografiska beteckningar tillhörande EU-parten inte hindra dessa från att användas för att beteckna och presenä
tera vissa jämförbara produkter med ursprung i Ukraina:
a) Parmigiano Reggiano.
b) Roquefort.
c) Feta.
Artikel 209
Allmänna regler
1.
Import, export och saluföring av alla produkter som avses i artiklarna 202 och 203 ska ske i enlighet med de lagar
och andra författningar som är tillämpliga på den parts territorium där produkterna släpps ut på marknaden.
2.
Alla frågor som uppstår med hänsyn till produktspecifikationerna för registrerade geografiska beteckningar ska
behandlas i den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättas enligt artikel 211 i detta avtal.
3.
Registreringen av geografiska beteckningar som skyddas enligt detta avtal kan endast upphävas av den part där
produkten har sitt ursprung.
4.
En produktspecifikation enligt detta underavsnitt ska vara den som godkänts av myndigheterna i den part på vars
territorium produkten har sitt ursprung, inklusive eventuella likaledes godkända ändringar.
Artikel 210
Samarbete och öppenhet
1.
Parterna ska antingen direkt eller via den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättas enligt artikel 211
i detta avtal upprätthålla kontakt i alla frågor som rör genomförandet av detta avtal samt dess funktion. I synnerhet får en
part begära information från den andra parten rörande produktspecifikationer och ändringar av dessa, samt om konä
taktpunkter för kontrollbestämmelser.
2.
Varje part får offentliggöra produktspecifikationerna eller en sammanfattning av dessa samt uppgifter om konä
taktpunkter för kontrollbestämmelser avseende den andra partens geografiska beteckningar som skyddas med stöd av
detta avtal.
Artikel 211
Underkommitté för geografiska beteckningar
1.
Härmed inrättas en underkommitté för geografiska beteckningar (GI-underkommittén). Den ska rapportera om sin
verksamhet till associeringskommittén i den konstellation som anges i artikel 465.4 i detta avtal. GI-underkommittén för
geografiska beteckningar ska bestå av företrädare för EU och Ukraina och ha till uppgift att övervaka avtalets utveckling
och att fördjupa samarbetet och dialogen om geografiska beteckningar.
2.
GI-underkommittén för geografiska beteckningar ska anta sina beslut i samförstånd. Den ska själv fastställa sin
arbetsordning. Den ska på endera partens begäran sammanträda senast 90 dagar efter begäran, omväxlande i Europeiska
unionen och Ukraina, på en tid och plats och under förhållanden, inbegripet videokonferens, som ska avtalas gemensamt
av parterna.
3.
GI-underkommittén för geografiska beteckningar ska se till att detta underavsnitt fungerar på ett korrekt sätt och får
pröva alla frågor som kan uppkomma i samband med dess genomförande och tillämpning. Den ska särskilt ansvara för
följande:
a) Ändringar av del A i bilaga XXII-A till detta avtal, avseende hänvisningar till den lagstiftning som är tillämplig i
parterna.
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b) Ändringar av del B i bilaga XXII-A till detta avtal, avseende kriterierna för registrering och kontroll av geografiska
beteckningar.
c) Ändringar av bilaga XXII-B till detta avtal, avseende de kriterier som ska ingå i invändningsförfarandet.
d) Ändringar av bilagorna XXII-C och XXII-D till detta avtal avseende geografiska beteckningar.
e) Utbyte av information om lagstiftnings- och policyutveckling vad avser geografiska beteckningar och om alla andra
frågor av gemensamt intresse på området geografiska beteckningar.
f) Utbyte av information om geografiska beteckningar med sikte på att skydda dem i enlighet med detta avtal.
Underavsnitt 4
Formgivning

Artikel 212
Definitioner
I detta avtal avses med
a) formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i
produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material,
b) produkt: alla industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, inklusive bland annat delar som ska hopmonteras
till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typografiska typsnitt, dock med undantag
av datorprogram,
c) sammansatt produkt: en produkt som är hopsatt av flera utbytbara beståndsdelar så att produkten kan tas isär och åter
hopfogas.
Artikel 213
Skyddskrav
1.

EU-parten och Ukraina ska skydda självständigt skapad formgivning som är ny och särpräglad.

2.
En formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt ska endast
betraktas som ny och särpräglad i den mån
a) beståndsdelen, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna, och
b) sådana synliga detaljer i beståndsdelen i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel.
3.

En formgivning ska betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten

a) när det gäller oregistrerade formgivningar, före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången
gjordes tillgänglig för allmänheten,
b) när det gäller registrerade formgivningar, före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den
formgivning för vilken skydd begärs eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas.
Formgivningar ska betraktas som identiska om deras utseende endast skiljer sig åt på oväsentliga punkter.
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4.
En formgivning ska anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen, skiljer
sig från det helhetsintryck en sådan användare får av alla andra formgivningar som har gjorts tillgängliga för allmänheten

a) när det gäller oregistrerade formgivningar, före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs, för första gången
gjordes tillgänglig för allmänheten,

b) när det gäller registrerade formgivningar, före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den
formgivning för vilken skydd begärs eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas.

Vid prövning av en formgivnings särprägel ska den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen
beaktas.

5.
Skyddet ska tillhandahållas genom registrering och ge innehavarna ensamrätt enligt bestämmelserna i denna artikel.
Oregistrerade formgivningar som har gjorts tillgängliga för allmänheten ska medföra samma ensamrätt, dock endast om
den bestridda användningen är ett resultat av att den skyddade formgivningen efterbildats.

6.
En formgivning ska anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med registreä
ring eller på annat sätt, eller förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt, utom i fall då
dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända genom normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den
berörda sektorn på det territorium där skydd åberopas före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om
prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas. När det gäller skydd för en oregistrerad formgivning gäller att
en formgivning ska anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig
verksamhet eller blivit känd på annat sätt, så att dessa omständigheter rimligen kunde ha blivit kända vid normal
yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn på det territorium där skydd åberopas.

En formgivning ska emellertid inte anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten endast på grund av att den visats för någon
annan efter en uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet.

7.
Allmänhetens kännedom om formgivningen ska inte inverka på tillämpningen av punkterna 3 och 4 i denna artikel
i sådana fall då en formgivning för vilken skydd begärs genom en registrerad formgivning har gjorts tillgänglig för
allmänheten

a) genom formgivaren, den till vilken rätten har övergått eller någon annan till följd av uppgifter som tillhandahållits eller
åtgärder som vidtagits av formgivaren eller den till vilken rätten har övergått, och

b) under en period av tolv månader före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas,
före den dag från vilken prioritet räknas.

8.
Punkt 7 i denna artikel ska också tillämpas om en formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten till följd av
missbruk i förhållande till formgivaren eller den till vilken rätten har övergått.

Artikel 214
Skyddstid
1.
Skyddets varaktighet i EU-parten och Ukraina ska efter registreringen uppgå till minst fem år. Rättighetshavaren kan
få skyddstiden förlängd med en eller flera femårsperioder upp till sammanlagt 25 år räknat från den dag då ansökan
lämnades in.

2.
För oregistrerade formgivningar ska skyddstiden i EU-parten och Ukraina uppgå till minst tre år från den dag då
formgivningen gjordes tillgänglig för allmänheten inom en av parternas territorium.
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Artikel 215
Ogiltigförklaring eller vägrad registrering

1.
EU-parten och Ukraina får föreskriva att en formgivning vägras registrering eller ogiltigförklaras efter registrering av
sakskäl endast i följande fall:
a) Formgivningen överensstämmer inte med definitionen i artikel 212 a i detta avtal.
b) Den uppfyller inte kraven i artiklarna 213 och 217 (punkterna 3, 4 och 5) i detta avtal.
c) Rättighetshavaren har enligt ett domstolsbeslut inte rätt till formgivningen.
d) Formgivningen strider mot en tidigare formgivning som gjorts tillgänglig för allmänheten efter den dag då ansökan
om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, den dag från vilken formgivningens prioritet räknas, och som
är skyddad från en dag före den nämnda dagen genom en registrerad formgivning eller en ansökan om en formgivä
ning.
e) Ett särskiljande kännetecken används i en senare formgivning, och den lagstiftning i den berörda parten som är tillä
lämplig på detta kännetecken ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda en sådan användning.
f) Formgivningen innebär en otillåten användning av ett verk som skyddas enligt den berörda partens upphovsrättsä
lagstiftning.
g) Formgivningen innebär en felaktig användning av någon av de symboler som förtecknas i artikel 6b i Pariskonvenä
tionen eller av märken, emblem och vapen som inte omfattas av den artikeln och som är av särskilt allmänt intresse
på en parts territorium.
Denna punkt ska inte påverka parternas rätt att fastställa formella krav för ansökningar gällande formgivning.
2.
En part får som ett alternativ till ogiltigförklarande föreskriva att en formgivning, som kan ogiltigförklaras av de skäl
som anges i punkt 1 i denna artikel, får begränsas i sin användning.
Artikel 216
Rättigheter
Innehavaren av en skyddad formgivning ska åtminstone ha ensamrätt att använda den och att hindra tredje man från att
utan hans eller hennes samtycke använda den, särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera,
exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagerhålla en sådan produkt
för sådana ändamål.
Artikel 217
Undantag
1.

De rättigheter som är knutna till formskydd vid registreringen får inte utövas vad gäller

a) handlingar som utförs privat och i icke-kommersiellt syfte,
b) handlingar som utförs i experimentsyfte,
c) handlingar som innebär återgivning i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att sådana handlingar är förenliga med
god affärssed och inte omotiverat skadar normalt utnyttjande av formgivningen samt på villkor att källan anges.
2.

Vidare får de rättigheter som är knutna till ett formskydd vid registreringen inte utövas vad gäller

a) utrustning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i ett annat land, när dessa tillfälligt kommer in på den berörda
partens territorium,
b) import till den berörda parten av reservdelar och tillbehör för reparation av sådana fartyg,
c) reparation av sådana fartyg.
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3.
Formskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av teknisk
funktion.

4.
Formskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som måste återges exakt till formen och
dimensionerna för att den produkt som formgivningen ingår i eller används för ska gå att mekaniskt ansluta till eller
placera i, kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion.

5.

Formskydd kan inte erhållas för en formgivning som strider mot allmän ordning eller mot allmänna moralbegrepp.

Artikel 218
Förhållande till upphovsrätt
En formgivning som är skyddad genom ett formskydd som registrerats i en part i enlighet med detta underavsnitt ska
också vara berättigad till skydd enligt den partens upphovsrättslagstiftning från och med den dag då formgivningen
skapades eller på något sätt fastställdes. Det tillkommer varje part att avgöra i vilken utsträckning och på vilka villkor
sådant skydd ska ges, samt även vilken verkshöjd som ska krävas.

Underavsnitt 5
Patent

Artikel 219
Patent och folkhälsa
1.
Parterna erkänner betydelsen av förklaringen om Tripsavtalet och folkhälsa, som WTO:s ministerkonferens antog
den 14 november 2001 (nedan kallad Dohaförklaringen). Parterna ska vid tolkning och tillämpning av rättigheterna och
skyldigheterna enligt detta kapitel följa Dohaförklaringen.

2.
Parterna ska bidra till tillämpningen av och följa WTO:s allmänna råds beslut av den 30 augusti 2003 om punkt 6 i
Dohaförklaringen.

Artikel 220
Tilläggsskydd
1.
Parterna medger att läkemedel och växtskyddsmedel som skyddas av patent på deras respektive territorier får
genomgå ett administrativt godkännandeförfarande innan de släpps ut på deras marknader. De medger att den tidsrymd
som förflyter mellan det att en patentansökan görs och det att det första godkännandet lämnas för att saluföra produkten
på deras respektive marknader, enligt vad som fastställts i detta syfte i relevant lagstiftning, kan förkorta den period då
produkten åtnjuter faktiskt patentskydd.

2.
Parterna ska föreskriva att läkemedel eller växtskyddsmedel som skyddas av patent och som har genomgått ett
administrativt godkännandeförfarande ska skyddas under ytterligare en period, som är lika med den tidsrymd som avses i
punkt 1, minskad med fem år.

3.
När det gäller läkemedel som omfattats av pediatriska studier, och resultaten av studierna kommer till uttryck i
produktinformationen, ska parterna föreskriva en ytterligare förlängning på sex månader av den period under vilken
produkten är skyddad enligt punkt 2 i denna artikel.

Artikel 221
Skydd för biotekniska uppfinningar
1.
Parterna ska skydda biotekniska uppfinningar i sin nationella patenträtt. De ska, om nödvändigt, anpassa sin
nationella patenträtt så att hänsyn tas till bestämmelserna i detta avtal. Denna artikel påverkar inte parternas skyldigheter
som härrör från internationella konventioner, i synnerhet från Tripsavtalet och konventionen om biologisk mångfald från
1992.
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I detta underavsnitt avses med

a) biologiskt material: material som innehåller genetisk information och som kan reproducera sig självt eller reproduceras i
ett biologiskt system,
b) mikrobiologiskt förfaringssätt: varje förfaringssätt som använder sig av, utförs på eller framställer ett mikrobiologiskt
material.
3.
Vid tillämpningen av detta avtal ska uppfinningar som är nya, som har uppfinningshöjd och som kan användas
industriellt, vara patenterbara även om de avser en produkt som består av eller innehåller biologiskt material eller ett
förfarande genom vilket biologiskt material framställs, bearbetas eller används.
Biologiskt material, som isoleras från sin naturliga miljö eller framställs genom ett tekniskt förfaringssätt, kan vara föremål
för en uppfinning även om det redan förekom i naturen.
En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsä
del, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan utgöra en patenterbar uppfinning, även om denna
beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel. Den industriella användningen av en
gensekvens eller delsekvens av en gen ska tydligt framgå av patentansökan.
4.
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Följande är icke patenterbart:

a) Växtsorter och djurraser.
b) Väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur.
c) Människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier, liksom enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar,
inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen.
Uppfinningar, som avser växter eller djur, är patenterbara om uppfinningens genomförbarhet inte är tekniskt begränsad
till en viss växtsort eller djurras. Led b i denna punkt påverkar inte patenterbarheten hos uppfinningar, vilkas föremål är
ett mikrobiologiskt förfaringssätt eller ett annat tekniskt förfaringssätt eller en genom sådana förfaringssätt framställd
produkt.
5.
Uppfinningar, vilkas kommersiella utnyttjande skulle stå i strid med allmän ordning eller allmän moral, är uteslutna
från patenterbarhet; utnyttjande ska dock inte betraktas som stridande mot allmän ordning eller allmän moral endast på
den grund att det är förbjudet genom en bestämmelse i lag eller annan författning. Särskilt följande ska anses icke
patenterbart:
a) Förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser.
b) Förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller.
c) Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål.
d) Sådana förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka dem lidande, utan att det
medför några påtagliga medicinska fördelar för människor eller djur samt djur som framställs genom sådana förä
faringssätt.
6.
Det skydd ett patent ger för ett biologiskt material, som på grund av en uppfinning har bestämda egenskaper,
omfattar allt biologiskt material som erhålls ur det biologiska materialet genom reproduktion eller mångfaldigande i
identisk eller differentierad form och som har samma egenskaper.
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7.
Det skydd ett patent ger för ett förfaringssätt som gör det möjligt att framställa ett biologiskt material, som på
grund av en uppfinning har bestämda egenskaper, omfattar det biologiska material som direkt framställs genom detta
förfaringssätt och allt annat biologiskt material som genom reproduktion eller mångfaldigande i identisk eller differenä
tierad form framställs från det direkt framställda biologiska materialet och som har samma egenskaper.

8.
Det skydd ett patent ger för en produkt som innehåller eller består av genetisk information omfattar, med förbehåll
för artikel 4 c i denna artikel, allt material i vilket produkten införlivas och i vilket den genetiska informationen innefattas
och utövar sin funktion.

9.
Det skydd som avses i punkterna 7 och 8 i denna artikel omfattar inte biologiskt material som framställs genom
reproduktion eller mångfaldigande av sådant biologiskt material som av patenthavaren, eller med hans eller hennes
samtycke, släpps ut på marknaden på en parts territorium, när reproduktionen eller mångfaldigandet är ett nödvändigt
led i den användning för vilken det biologiska materialet har släppts ut på marknaden, förutsatt att det framställda
materialet inte senare används för annan reproduktion eller annat mångfaldigande.

10.
Genom undantag från punkterna 7 och 8 i denna artikel innebär försäljning eller all annan saluföring av
vegetabiliskt reproduktionsmaterial av patenthavaren, eller med hans eller hennes samtycke, till en jordbrukare för att
utnyttjas i jordbruket, att denne har rätt att själv använda sin skörd för reproduktion eller mångfaldigande i det egna
jordbruket. Omfattningen av och villkoren för detta undantag ska svara mot dem som föreskrivs i parternas nationella
lagar och författningar och nationell praxis för växtförädlarrätt.

Genom undantag från punkterna 7 och 8 i denna artikel innebär försäljning eller annan saluföring av avelsboskap eller
annat animaliskt reproduktionsmaterial av patenthavaren, eller med hans eller hennes samtycke, till en jordbrukare att
denne har rätt att använda den skyddade boskapen för jordbruksändamål. Denna rätt omfattar att jordbrukaren får
förfoga över djuret eller annat animaliskt reproduktionsmaterial för sin jordbruksverksamhet, men inte för försäljning
inom ramen för eller i syfte att bedriva kommersiell reproduktionsverksamhet. Omfattningen av och villkoren för
undantaget ovan ska regleras i nationella lagar och författningar och nationell praxis.

11.

Parterna ska föreskriva ömsesidig tvångslicens i följande fall:

a) En förädlare, som inte kan erhålla eller utnyttja en växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent,
får ansöka om tvångslicens att utan ensamrätt utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, mot lämplig avgift,
såvitt en sådan licens är nödvändig för att den växtsort som ska skyddas ska kunna utnyttjas. Parterna ska föreskriva
att patenthavaren, när en sådan licens meddelas, på skäliga villkor har rätt till en ömsesidig licens att använda den
skyddade sorten.

b) En innehavare av ett patent på
tidigare beviljad växtförädlarrätt,
rättigheten, mot lämplig avgift.
meddelas, på skäliga villkor har

12.

en bioteknisk uppfinning, som inte kan utnyttja denna utan att göra intrång i en
får ansöka om tvångslicens att utan ensamrätt utnyttja den växtsort som skyddas av
Parterna ska föreskriva att innehavaren av växtförädlarrätten, när en sådan licens
rätt till en ömsesidig licens att använda den skyddade uppfinningen.

De som ansöker om sådana licenser som avses i punkt 11 i denna artikel ska visa att

a) de utan framgång har vänt sig till patenthavaren eller innehavaren av växtförädlarrätten, för att erhålla ett licensavtal,

b) växtsorten eller uppfinningen utgör ett viktigt teknisk framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande till den
patentskyddade uppfinningen eller den skyddade växtsorten.

Artikel 222
Skydd av uppgifter som lämnas i syfte att erhålla godkännande för att släppa ut ett läkemedel på marknaden
1.
Parterna ska tillämpa ett övergripande system för att garantera att uppgifter som lämnas in för att erhålla ett
godkännande för utsläppande av läkemedel på marknaden behandlas konfidentiellt, inte röjs eller används.
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2.
När en part begär att testdata eller studier rörande ett läkemedels säkerhet och effektivitet ska lämnas in innan en
sådan produkt godkänns för saluföring får parten därför inte, under en period av minst fem år från dagen för det första
godkännandet i den parten, tillåta andra sökande att sälja samma produkt eller en liknande produkt på grundval av det
godkännande som beviljats den sökande som hade lämnat in testdata eller studier, såvida inte denne har gett sitt
samtycke. Under en sådan period ska de testdata eller studier som lämnades in för det första godkännandet inte användas
till förmån för senare sökande som försöker få ett godkännande för saluföring av ett läkemedel, utom om den förste
sökande har gett sitt samtycke.

3.
Ukraina ska åta sig att anpassa sin lagstiftning rörande uppgiftsskydd för läkemedel till EU:s lagstiftning till en
tidpunkt som beslutas av handelskommittén.

Artikel 223
Uppgiftsskydd för växtskyddsmedel
1.
Parterna ska fastställa krav på säkerhet och effektivitet före godkännande av utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden.

2.
Parterna ska erkänna en tillfällig rättighet till ägaren av en test- eller studierapport som lämnas in för första gången
för att erhålla ett godkännande för saluföring av ett växtskyddsmedel. Under en sådan period ska test- eller studierapä
porten inte användas till förmån för någon annan person som försöker få ett godkännande för saluföring av ett växtä
skyddsmedel, om inte den förste ägaren uttryckligen gett sitt samtycke. Denna rätt kallas nedan uppgiftsskydd.

3.
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Parterna ska fastställa de villkor som test- eller studierapporten ska uppfylla.

4.
Perioden för uppgiftsskydd ska vara minst tio år från dagen för det första godkännandet i den part som berörs.
Parterna får besluta om en förlängning av perioden för uppgiftsskydd för växtskyddsmedel med låg risk. I ett sådant fall
får perioden förlängas till 13 år.

5.
Parterna får besluta att dessa perioder ska förlängas för varje förlängning av godkännanden för mindre användä
ningsområden (1). I ett sådant fall får den sammanlagda uppgiftsskyddsperioden under inga förhållanden överstiga 13 år,
eller för växtskyddsmedel med låg risk, 15 år.

6.
En test eller en studie ska också omfattas av skydd om den behövdes för att förnya eller ompröva ett produktä
godkännande. I dessa fall ska uppgiftsskyddsperioden vara 30 månader.

7.
Regler för att förhindra att samma tester utförs flera gånger på ryggradsdjur ska fastställas av parterna. En sökande
som avser att utföra tester och studier på ryggradsdjur ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att dessa tester
och studier inte redan har utförts eller påbörjats.

8.
En ny sökande och innehavaren eller innehavarna av de relevanta produktgodkännandena ska på alla sätt säkerställa
att de utbyter information om tester och studier på ryggradsdjur. Kostnaderna för detta utbyte ska bestämmas på ett
rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. En ny sökande är bara skyldig att stå för en del av kostnaderna för den
information han är skyldig att lämna för att uppfylla kraven för produktgodkännande.

9.
Om den nye sökanden och innehavaren eller innehavarna av relevanta produktgodkännanden för växtskyddsmedel
inte kan nå en uppgörelse om att utbyta rapporter om tester eller studier på ryggradsdjur ska den nye sökanden
informera parten.
(1) Mindre användningsområde: användning av ett växtskyddsmedel i en särskild part på växter eller växtprodukter som inte odlas i
större omfattning i den parten eller som odlas i stor omfattning för att fylla ett exceptionellt växtskyddsbehov.
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10.
Om en uppgörelse inte kan nås får detta inte hindra den berörda parten från att använda rapporter om tester och
studier på ryggradsdjur i samband med den nya sökandens ansökan.

11.
Innehavaren eller innehavarna av det relevanta godkännandet har rätt att kräva av den nye sökanden att denne står
för en rimlig del av innehavarens eller innehavarnas kostnader. Den berörda parten får hänvisa de berörda parterna till att
lösa frågan genom ett formellt och bindande skiljeförfarande som genomförs enligt den nationella lagstiftningen.

Underavsnitt 6
Kretsmönster i halvledarprodukter

Artikel 224
Definitioner
I detta underavsnitt avses med

a) halvledarprodukt: slut- eller mellanledet av en produkt som

består av en materialstruktur i vilken ingår ett lager halvledande material, och har ett eller flera andra lager bestående
av ledande, isolerande eller halvledande material och där lagren är placerade i enlighet med ett förutbestämt trediä
mensionellt mönster, samt är avsedd att ensam eller tillsammans med andra funktioner utföra en elektronisk funktion,

b) en halvledarprodukts kretsmönster: en rad sammanhörande bilder som, oavsett hur de är fixerade eller kodade,

utgör det tredimensionella mönstret av de lager som en halvledarprodukt består av, och där varje bild i raden
representerar hela eller en del av mönstret i en halvledarprodukts yta vid vilken tillverkningsfas som helst.

c) kommersiellt utnyttjande: försäljning, uthyrning, leasing eller andra kommersiella distributionsmetoder eller erbjudande
om dessa. I artikel 227 i detta avtal ska emellertid kommersiellt utnyttjande inte omfatta utnyttjande i förtroliga
sammanhang om det inte förekommer någon ytterligare distribution till tredje part.

Artikel 225
Skyddskrav
1.
Parterna ska skydda kretsmönstren i halvledarprodukter genom lagstiftning som ger ensamrätter i enlighet med
bestämmelserna i denna artikel.

2.
Parterna ska fastställa skydd för en halvledarprodukts kretsmönster i den utsträckning det uppfyller villkoren att dels
vara resultatet av sin upphovsmans egen intellektuella insats, dels inte vara allmänt förekommande inom halvledarä
industrin. I de fall då en halvledarprodukts kretsmönster består av delar som är allmänt förekommande inom halvledarä
industrin ska det skyddas endast i den utsträckning kombinationen av delarna, betraktad som helhet, uppfyller de
ovannämnda villkoren.

Artikel 226
Ensamrätter
1.
Den ensamrätt som avses i artikel 225.1 i detta avtal ska omfatta rätten att medge eller förbjuda följande handä
lingar:

a) mångfaldigande av ett kretsmönster i den utsträckning det är skyddat enligt artikel 225.2 i detta avtal,

b) kommersiellt utnyttjande eller import för detta ändamål av ett kretsmönster eller en halvledarprodukt som har
tillverkats med utnyttjande av kretsmönster.
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2.
Den ensamrätt som avses i punkt 1 a i denna artikel ska inte gälla mångfaldigande i syfte att analysera, utvärdera
eller undervisa om själva kretsmönstret eller de begrepp, processer, system eller den teknik som det innehåller.

3
Den ensamrätt som avses i punkt 1 i denna artikel ska inte utsträckas till en handling avseende ett kretsmönster som
uppfyller kraven i artikel 225.2 i detta avtal, skapat på grundval av analys och utvärdering av ett annat kretsmönster i
överensstämmelse med punkt 2 i denna artikel.

4.
Ensamrätten att medge eller förbjuda de handlingar som nämns i punkt 1 b i denna artikel ska inte gälla en sådan
handling som utförs efter det att kretsmönstret eller halvledarprodukten lagligen har släppts ut på marknaden.

Artikel 227
Skyddstid
Ensamrätten ska gälla i minst 10 år från den tidpunkt då kretsmönstret först utnyttjades kommersiellt i någon del av
världen eller, i det fall registrering är ett villkor för att ensamrätten ska uppstå eller fortsätta att gälla, 10 år efter den
tidigaste av följande tidpunkter:

a) utgången av det kalenderår under vilket kretsmönstret först utnyttjades kommersiellt i någon del av världen,

b) utgången av det kalenderår under vilket en giltig ansökan om registrering ingavs.

Underavsnitt 7
Andra bestämmelser

Artikel 228
Växtsorter
Parterna ska samarbeta för att främja och stärka skyddet av växtförädlarrätten i enlighet med den internationella konä
ventionen för skydd av växtförädlingsprodukter från 1961, reviderad i Genève den 10 november 1972, den 23 oktober
1978 och den 19 mars 1991, däribland det icke-obligatoriska undantaget från förädlarrätten enligt artikel 15.2 i
konventionen.

Artikel 229
Genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore
1.
Med förbehåll för sin inhemska lagstiftning ska parterna respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer
och sedvänjor hos ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarande
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och
deltagande av dem som besitter sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av de
vinster som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor.

2.
Parterna erkänner vikten av att, i enlighet med nationell lagstiftning, vidta lämpliga åtgärder för att bevara tradiä
tionell kunskap och är överens om att fortsätta att arbeta för att utveckla internationellt erkända sui generis-modeller för
det rättsliga skyddet av traditionell kunskap.

3.
Parterna är överens om att bestämmelserna om immateriella rättigheter i detta underavsnitt och konventionen om
biologisk mångfald ska tillämpas på ett ömsesidigt stödjande sätt.

4.
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Parterna är överens om att regelbundet utbyta synpunkter och information om relevanta multilaterala diskussioner.
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Avsnitt 3
Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter
Artikel 230
Allmänna skyldigheter
1.
Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Tripsavtalet, särskilt del III, och ska föreskriva följande nödvändiga komä
pletterande åtgärder, förfaranden och sanktioner för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter (1). Åtgärderna,
förfarandena och sanktionerna ska vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra
oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2.
Åtgärderna och sanktionerna ska även vara effektiva, proportionella och avskräckande och tillämpas så att hinder
för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.

Artikel 231
Berättigade sökande
1.
Parterna ska tillerkänna följande personer och organ rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden
och sanktioner som avses i detta avsnitt och i del III i Tripsavtalet:

a) Innehavare av immateriella rättigheter, i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning.

b) Alla andra personer som får utnyttja dessa rättigheter, i synnerhet licenstagare, i den mån detta tillåts i och överä
ensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.

c) Organ som tillvaratar branschintressen och som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella
rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.

2.
Parterna får tillerkänna organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter och som regelmässigt anses ha rätt att
företräda innehavare av immateriella rättigheter rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och
sanktioner som avses i detta avsnitt och i del III i Tripsavtalet, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med
bestämmelserna i tillämplig lagstiftning.

Underavsnitt 1
Civilrättsliga åtgärder, förfaranden och sanktioner

Artikel 232
Presumtion om innehav av upphovsrätt eller närstående rättighet
Parterna erkänner att följande gäller vid tillämpningen av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta
avtal:

a) För att upphovsmannen till ett litterärt eller konstnärligt verk, om inte motsatsen bevisas, ska anses som sådan och
följaktligen ha rätt att föra talan om intrång, ska det vara tillräckligt att den personens namn på sedvanligt sätt finns
angivet på verket.

b) Bestämmelsen i led a i denna artikel ska efter nödvändiga ändringar också tillämpas på innehavare av upphovsrätten
närstående rättigheter i fråga om deras skyddade alster.
(1) Vid tillämpningen av artiklarna 229–241 i detta avtal bör begreppet immateriella rättigheter åtminstone omfatta följande rättigheter:
upphovsrätt, upphovsrätten närstående rättigheter, en databasframställares sui generis-rätt, rättigheter som tillhör skaparen av kretsä
mönster i halvledarprodukter, varumärkesrättigheter, formskydd, patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från tilläggsskydd;
geografiska beteckningar; bruksmodellskydd; växtförädlarrätt; firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den
berörda nationella lagstiftningen.
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Artikel 233
Bevisning

1.
Parternas rättsliga myndigheter ska ha befogenhet att, när en part har lagt fram skälig bevisning som är tillräcklig
för att visa grund för talan och har angett bevisning till stöd för sin talan som motparten förfogar över, besluta att
motparten ska lägga fram bevisningen, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas.

2.
Under samma förutsättningar ska parterna, när det gäller intrång i de immateriella rättigheterna som begås i
kommersiell skala, vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för de behöriga rättsliga myndigheterna att, där
så är lämpligt och på begäran, besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar som motparten förfogar över ska läggas
fram, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas.

Artikel 234
Åtgärder för att skydda bevisning
1.
Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, redan innan prövningen av sakfrågan inletts och på
begäran av en part som har lagt fram skälig bevisning till stöd för sina påståenden att ett immaterialrättsintrång har
begåtts eller är omedelbart förestående, får besluta om omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra
relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att konfidentiell information skyddas. Sådana åtgärder kan
inbegripa en detaljerad beskrivning, med eller utan provexemplar, eller beslag av de påstådda intrångsgörande varorna
och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts för tillverkningen och/eller distributionen av dessa varor
samt tillhörande handlingar. Åtgärderna ska om nödvändigt vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål kan
antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk för att bevisningen kan komma
att förstöras.

2.
Parterna ska se till att åtgärder för att skydda bevisning upphävs eller upphör att gälla, på begäran av svaranden och
utan att det påverkar möjligheten att kräva skadestånd, om inte sökanden inom skälig tid väcker talan om saken vid den
behöriga rättsliga myndigheten.

Artikel 235
Rätt till information
1.
Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång
och som svar på en berättigad och proportionell begäran av käranden, får besluta att information om ursprung och
distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av intrångsgöraren och/eller annan person som

a) har befunnits förfoga över de intrångsgörande varorna i kommersiell skala,

b) har befunnits använda de intrångsgörande tjänsterna i kommersiell skala,

c) har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsgörande verksamhet,

eller

d) har pekats ut av en person som avses i led a, b eller c i denna punkt såsom delaktig i produktion, tillverkning eller
distribution av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna.

2.
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Informationen i punkt 1 i denna artikel ska, beroende på vad som lämpligt, omfatta

a) namn och adress till producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive
använt varorna eller tjänsterna, samt tilltänkta grossister och detaljister,
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b) uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om erhållet pris på
varorna eller tjänsterna.

3.

Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som

a) ger rättighetshavarens rätt till ytterligare information,

b) reglerar hur information som lämnas enligt denna artikel får användas i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden,

c) reglerar ansvar för missbruk av rätten till information,

d) gör det möjligt att vägra lämna sådan information som skulle tvinga en person som avses i punkt 1 i denna artikel att
medge egen eller nära anhörigs medverkan i ett immaterialrättsintrång, eller

e) reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter.

Artikel 236
Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder
1.
Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden får utfärda ett interimistiskt föreläggande i
syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med vite om
så föreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsättning av det påstådda intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att det
ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren. Ett interimistiskt föreläggande får också utfärdas på samma villkor mot
en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet.

2.
Ett interimistiskt föreläggande får även utfärdas i syfte att besluta om beslag eller överlämnande av varor som
misstänks göra intrång i en immateriell rättighet för att förhindra att de införs eller omsätts på marknaden.

3.
När det gäller intrång som begås i kommersiell skala, ska parterna se till att de rättsliga myndigheterna, om
sökanden påvisar omständigheter som kan äventyra indrivningen av skadestånd, får belägga fast och rörlig egendom
som tillhör den person som påstås ha gjort intrånget med kvarstad, inbegripet frysning av dennes bankkonton och andra
tillgångar. I detta syfte får de behöriga myndigheterna besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar ska lämnas ut, eller
om lämplig tillgång till relevant information.

4.
Parterna ska se till att de interimistiska åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel där så är lämpligt
får vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål skulle leda till irreparabel skada för rättighetshavaren. I sådana
fall ska parterna senast underrättas om detta omedelbart efter det att åtgärderna har verkställts. En omprövning, inneä
fattande en rätt att bli hörd, ska ske på svarandens begäran, så att det inom rimlig tid efter underrättelsen om åtgärderna
kan beslutas huruvida dessa ska ändras, upphävas eller fastställas.

5.
Parterna ska se till att de interimistiska åtgärder som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel upphävs eller
upphör att gälla, på begäran av svaranden, om sökanden inte inom skälig tid väcker talan om saken vid den behöriga
rättsliga myndigheten.

6.
Om de interimistiska åtgärderna upphävs eller upphör på grund av en handling eller underlåtenhet från sökandens
sida, eller om det i efterhand konstateras att det inte förelåg något intrång eller hot om intrång i en immateriell rättighet,
ska de rättsliga myndigheterna ha befogenhet att på begäran av svaranden förordna om att sökanden ska betala lämplig
ersättning till svaranden för skada som har orsakats av dessa åtgärder.
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Artikel 237
Korrigeringsåtgärder

1.
Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden, utan att det påverkar det
skadestånd som kan utgå till rättighetshavaren på grund av intrånget och utan att någon form av ersättning utgår, får
besluta att varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet ska återkallas från marknaden, slutgiltigt
avlägsnas från marknaden eller förstöras. Om så är lämpligt, får de behöriga rättsliga myndigheterna även besluta att
material och verktyg som huvudsakligen har använts för att skapa eller tillverka dessa varor ska förstöras.

2.
De rättsliga myndigheterna ska förordna om att dessa åtgärder ska bekostas av intrångsgöraren, såvida det inte
åberopas särskilda skäl mot detta.

Artikel 238
Förelägganden
Parterna ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell
rättighet, får utfärda ett föreläggande mot den person som gjort intrånget med förbud att fortsätta intrånget. Om så
föreskrivs i nationell lagstiftning, ska föreläggandet, där så är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa efterlevnad.
Parterna ska även se till att rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster
utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet.

Artikel 239
Alternativa åtgärder
Parterna får föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna, när detta är lämpligt och på begäran av den person som
kan bli föremål för sådana åtgärder som föreskrivs i artikel 237 och/eller artikel 238 i detta avtal, får besluta att
ekonomisk ersättning istället för de åtgärder som föreskrivs i artikel 237 och/eller artikel 238 i detta avtal, ska utgå
till den skadelidande parten, om personen i fråga varken har handlat uppsåtligt eller oaktsamt, om ett verkställande av
åtgärderna i fråga skulle orsaka denne oproportionerligt stor skada och om ekonomisk ersättning till den skadelidande
parten framstår som rimligt tillfredsställande.

Artikel 240
Skadestånd
1.
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Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna när de fastställer skadestånd

a) beaktar alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för
den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter
av annan än rent ekonomisk karaktär, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget, eller

b) som ett alternativ till led a i denna punkt, där så är lämpligt, får fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på
grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren
hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.

2.
I de fall då intrångsgöraren har gjort intrång i immateriella rättigheter utan att ha vetat eller utan att ha rimlig grund
till att veta det, får parterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning till den skadelidande
parten av vinst eller betalning av ett skadestånd som kan vara fastställt i förväg.

Artikel 241
Kostnader för förfarandet
Parterna ska se till att rimliga och proportionerliga kostnader för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den
vinnande parten, som allmän regel ersätts av den förlorande parten om detta inte skulle strida mot principen om rättvisa.
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Artikel 242
Offentliggörande av domstolsavgöranden
Parterna ska se till att de rättsliga myndigheterna i rättsliga förfaranden rörande immaterialrättsintrång på begäran av
sökanden och på intrångsgörarens bekostnad får förordna om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgöranä
det, t.ex. att avgörandet ska anslås och offentliggöras helt eller delvis. Parterna får även föreskriva ytterligare lämpliga
åtgärder för offentliggörande som är anpassade till de särskilda förhållandena, inbegripet väl synlig annonsering.

Artikel 243
Administrativa förfaranden
Om civilrättsliga sanktioner kan föreläggas till följd av administrativa förfaranden grundade på vad som framkommit i
saken, ska dessa förfaranden i allt väsentligt vara förenliga med de principer som fastställs i de relevanta bestämmelserna i
detta underavsnitt.

Underavsnitt 2
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar

Artikel 244
Användning av mellanhänders tjänster
Båda parter erkänner att tredje man kan komma att använda mellanhänders tjänster för intrångsrelaterad verksamhet. För
att säkerställa fri rörlighet för informationstjänster och samtidigt säkerställa skydd för immateriella rättigheter i en digital
miljö, ska varje part föreskriva de åtgärder som framgår av detta underavsnitt för tjänstelevererande mellanhänder. Detta
underavsnitt är endast tillämpligt på ansvar som kan vara en följd av intrång på det immaterialrättsliga området, framför
allt upphovsrätt (1).

Artikel 245
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: enbart vidarefordran (”mere conduit”)
1.
Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällestjänst bestående av överföring i ett
kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller tillhandahållande av tillgång till ett komä
munikationsnät, inte ska vara ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleverantören

a) inte initierar överföringen,

b) inte väljer ut mottagaren av den överförda informationen, och

c) inte väljer ut eller ändrar den information som överförs.

2
Överföringen och tillhandahållande av sådan tillgång som avses i punkt 1 i denna artikel omfattar automatisk,
mellanliggande och tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart görs för att utföra
överföringen i kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis
krävs för sådan överföring.

3
Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.
(1) De undantag från ansvar som fastställs enligt denna artikel omfattar endast fall när tjänsteleverantörens verksamhet är begränsad till
den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part
vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringen effektivare. Denna verksamhet är av rent teknisk,
automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad
eller lagrad information.
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Artikel 246
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: cachning
1.
Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällestjänst bestående av överföring i ett
kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren inte ska vara ansvarig för den automatiska,
mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt rum enbart för att effektivisera vidare överföring av
informationen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att

a) tjänsteleverantören inte ändrar informationen,

b) tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen,

c) tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget
och använt inom branschen,

d) tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används
inom branschen för att få fram data om hur informationen används, och

e) tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den oåtkomlig så
snart han fått kännedom om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts
oåtkomlig, eller att en domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den ska avlägsnas eller göras oåtkomlig.

2.
Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.

Artikel 247
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: värdtjänster
1.
Parterna ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällestjänst bestående av lagring av
information som tillhandahållits av en tjänstemottagare inte ska vara ansvarig för information som lagrats på begäran av
tjänstemottagaren, under förutsättning att

a) tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträfä
fande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort den olagliga verksamheten eller
den olagliga informationen uppenbar, eller

b) tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att
avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.

2.
Punkt 1 i denna artikel är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller
överinseende.

3.
Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, inte heller ska den påverka
parternas möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.

Artikel 248
Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet
1.
Parterna får inte ålägga leverantörer av tjänster som omfattas av artiklarna 245, 246 och 247 i detta avtal en allmän
skyldighet att övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt
efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.
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2.
Parterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera de
behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av
mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt
att identifiera de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal.
Artikel 249
Övergångsperiod
Ukraina ska till fullo uppfylla skyldigheterna enligt detta underavsnitt inom 18 månader från detta avtals ikraftträdande.
Underavsnitt 3
Andra bestämmelser

Artikel 250
Gränsåtgärder
1.

I denna bestämmelse avses med varor som gör intrång i immateriella rättigheter

a) varumärkesförfalskade varor:
i) varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd har försetts med ett varumärke som är identiskt med det giltigt
registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant
varumärke och som därigenom gör intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter,
ii) varje varumärkessymbol (logotyp, etikett, klistermärke, broschyr, bruksanvisning eller garantihandling), även om
den föreligger separat, under samma omständigheter som för de varor som avses i led i,
iii) emballagematerial som är försett med varumärken för varumärkesförfalskade varor och som föreligger separat,
under samma omständigheter som för de varor som avses i led i,
b) pirattillverkade varor: varor som är eller innehåller kopior som tillverkats utan medgivande från innehavaren av uppä
hovsrätten eller närstående rättigheter eller av formskyddet, oavsett om upphovsrätten, den närstående rättigheten eller
formskyddet registrerats enligt nationell lagstiftning eller inte, eller från en person med vederbörligt tillstånd av
rättighetshavaren i tillverkningslandet,
c) varor som enligt lagstiftningen hos den part där ansökan om tullmyndigheternas ingripande lämnas in gör intrång i
i) ett patent,
ii) ett tilläggsskydd,
iii) en växtförädlarrätt,
iv) en formgivning,
v) en geografisk beteckning.
2.
Parterna ska, om inte annat följer av detta underavsnitt, införa förfaranden (1) som gör det möjligt för en rättighetsä
havare, som har giltiga skäl att misstänka att varor som gör intrång i en immateriell rättighet kan komma att importeras,
exporteras, återexporteras, införas till eller utföras ur tullområdet, hänföras till ett suspensivt arrangemang eller överföras
till en frizon eller ett frilager, att lämna in en skriftlig ansökan till de behöriga administrativa eller rättsliga myndigheterna
om att tullmyndigheterna ska skjuta upp övergången till fri omsättning av sådana varor eller kvarhålla dem.
(1) Det ska inte finnas någon skyldighet att tillämpa sådana förfaranden på import av varor som har släppts ut på marknaden i ett annat
land av rättighetshavaren eller med dennes samtycke.
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3.
Parterna ska föreskriva att om tullmyndigheterna i sin tjänsteutövning, och innan rättighetshavaren lämnat in en
ansökan eller fått den godkänd, har tillräckliga skäl att misstänka att varor gör intrång i en immateriell rättighet, får de
skjuta upp frigörandet av varorna eller kvarhålla dem så att rättighetshavaren kan lämna in en ansökan om ingripande
enligt föregående punkt.
4.
De rättigheter eller skyldigheter som fastställs i del III avsnitt 4 i Tripsavtalet som rör importören ska även gälla för
exportören eller innehavaren av varorna.
5.
Parterna ska samarbeta i syfte att tillhandahålla tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av
denna artikel.
6.
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Ukraina ska till fullo uppfylla skyldigheten enligt denna artikel inom tre år från detta avtals ikraftträdande.
Artikel 251
Uppförandekoder och kriminaltekniskt samarbete

Parterna ska uppmuntra
a) branschorganisationer eller branschsammanslutningar att utarbeta uppförandekoder som ska bidra till att säkerställa
skyddet för immateriella rättigheter,
b) att utkast till uppförandekoder lämnas till parternas behöriga myndigheter tillsammans med eventuella utvärderingar
av tillämpningen av dessa uppförandekoder.
Artikel 252
Samarbete
1.
Parterna är överens om att samarbeta för att stödja genomförandet av åtagandena och skyldigheterna enligt detta
kapitel.
2.
Om inte annat följer av bestämmelserna i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) samt i överä
ensstämmelse med bestämmelserna i avdelning VI (Finansiellt samarbete, med bestämmelser om bedrägeribekämpning) i
detta avtal ska samarbetsområdena omfatta men inte begränsas till följande:
a) Informationsutbyte om den rättsliga ramen för immateriella rättigheter samt relevanta bestämmelser om skydd och
säkerställande av skydd; utbyte av erfarenheter i EU-parten och Ukraina om framsteg på lagstiftningsområdet.
b) Utbyte av erfarenheter i EU-parten och Ukraina om säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter.
c) Utbyte av erfarenheter i EU-parten och Ukraina om genomförandet på central och underordnad nivå av tull och polis
samt administrativa och rättsliga organ; samordning, även med andra länder, för att hindra export av förfalskade varor.
d) Kapacitetsuppbyggnad; personalutbyte och utbildning av personal.
e) Främjande och spridning av information om immateriella rättigheter, bland annat i näringslivet och det civila samä
hället; ökad medvetenhet hos konsumenter och rättighetshavare.
f) Stärkt institutionellt samarbete, t.ex. mellan myndigheter för immateriella rättigheter.
g) Aktivt främjande av information och utbildning för allmänheten om strategier för immateriella rättigheter: utarbetande
av ändamålsenliga strategier för att hitta de viktigaste målgrupperna och inrättande av kommunikationsprogram för att
öka medvetenheten hos konsumenter och media om effekterna av kränkningar av immateriella rättigheter, bland annat
riskerna för hälsa och säkerhet och kopplingen till den organiserade brottsligheten.
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3.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel och som ett komplement till dessa
punkter är parterna överens om att upprätthålla en effektiv dialog om immateriella rättigheter, som ska rapporteras till
handelskommittén, för att behandla relevanta frågor för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter som omfattas
av detta kapitel, och även alla andra relevanta frågor.

KAPITEL 10

Konkurrens
Avsnitt 1
Antitrustfrågor och koncentrationer
Artikel 253
Definitioner
I detta avsnitt gäller följande definitioner:
1. konkurrensmyndighet:
a) när det gäller EU-parten, Europeiska kommissionen, och
b) när det gäller Ukraina, Ukrainas antimonopolkommitté.
2. konkurrenslagstiftning:
a) när det gäller EU-parten, artiklarna 101, 102 och 106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, rådets
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari om kontroll av företagskoncentrationer (EU:s koncentrationsförä
ordning) samt tillämpningsförordningar till och ändringar av dessa,
b) när det gäller Ukraina, lag nr 2210-III av den 11 januari 2001 (med ändringar) samt tillämpningsförordningar till
och ändringar av denna. Om en bestämmelse i lag nr 2210-III skulle strida mot en annan väsentlig bestämmelse
om konkurrens ska Ukraina se till att den förstnämnda bestämmelsen har företräde i de avseenden konflikten
gäller, samt
c) alla eventuella ändringar av ovannämnda instrument efter detta avtals ikraftträdande.
3. Termer som används i detta avsnitt förklaras närmare i bilaga XXIII.
Artikel 254
Principer
Parterna erkänner vikten av fri och icke snedvriden konkurrens i sina handelsförbindelser. Parterna medger att konä
kurrensbegränsande affärsmetoder och transaktioner kan störa marknaderna och i regel motverkar fördelarna med
handelsliberaliseringen. De är därför överens om att följande metoder och transaktioner, som specificeras i deras respekä
tive konkurrenslagstiftning, är oförenliga med detta avtal, i den mån de kan påverka handeln mellan parterna:
a) Avtal, samordnade förfaranden och beslut av företagssammanslutningar, som har till syfte eller resultat att hindra,
begränsa, snedvrida eller avsevärt minska konkurrensen inom en parts territorium.
b) Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom en parts territorium.
c) Företagskoncentrationer som leder till monopolisering eller en avsevärd begränsning av konkurrensen inom en parts
territorium.
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Artikel 255
Genomförande
1.
EU-parten och Ukraina ska bibehålla konkurrenslagstiftning som effektivt tar itu med de metoder och transaktioner
som avses i artikel 254 a, b och c.
2.
Parterna ska bibehålla konkurrensmyndigheter som ansvarar, och är lämpligt utrustade, för att på ett effektivt sätt se
till att den konkurrenslagstiftning som fastställs i punkt 1 i denna artikel genomförs.
3.
Parterna erkänner vikten av att tillämpa sin respektive konkurrenslagstiftning på ett öppet, lämpligt och ickediskriminerande sätt med respekt för principerna för rättvisa förfaranden och rätten till försvar. Varje part ska framför
allt se till
a) att en konkurrensmyndighet i någon av parterna, innan den fastställer en sanktion eller rättslig åtgärd för en fysisk
eller juridisk person för kränkning av konkurrenslagstiftningen, erbjuder denna person rätten att höras och att inom
en rimlig tidsfrist, som ska fastställas i parternas respektive konkurrenslagstiftning, lägga fram bevisning efter det att
myndigheten har meddelat den fysiska eller juridiska personen i fråga sina preliminära slutsatser om huruvida
kränkning ägt rum, och
b) att en domstol eller en annan rättslig instans som inrättats enligt den partens lagstiftning fastställer eller, på den
berörda personens begäran, prövar en sådan sanktion eller rättslig åtgärd.
4.
På en parts begäran ska varje part till den andra parten tillhandahålla offentliga uppgifter som rör verksamhet för
tillsyn av dess konkurrenslagstiftning och lagstiftningen om de skyldigheter som omfattas av detta avsnitt.
5.
Konkurrensmyndigheten ska anta och offentliggöra ett dokument där de principer förklaras som ska tillämpas vid
fastställandet av ekonomiska sanktioner för kränkning av konkurrenslagstiftningen.
6.
Konkurrensmyndigheten ska anta och offentliggöra ett dokument där de principer förklaras som ska tillämpas vid
bedömningen av horisontella koncentrationer.
Artikel 256
Tillnärmning av lagstiftning och tillsynsåtgärder
Ukraina ska närma sin konkurrenslagstiftning och sina tillsynsåtgärder till de delar av EU-regelverket som anges nedan:
1. Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81
och 82 i fördraget
Tidsplan: Artikel 30 i förordningen ska genomföras inom 10 år efter detta avtals ikraftträdande.
2. Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EU:s konä
centrationsförordning).
Tidsplan: Artiklarna 1, 5.1 och 5.2 i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.
Artikel 20 ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.
3. Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden.
Tidsplan: Artiklarna 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 8 i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftträdande.
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4. Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på
grupper av avtal om tekniköverföring.

Tidsplan: Artiklarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i förordningen ska genomföras inom tre år efter detta avtals ikraftä
trädande.

Artikel 257
Offentliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter
1.

Med avseende på offentliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter ska

a) ingendera parten anta eller bibehålla åtgärder som strider mot principerna i artiklarna 254 och 258.1 i detta avtal, och

b) parterna se till att dessa företag omfattas av konkurrenslagstiftningen i artikel 253.2 i detta avtal

i den mån som tillämpningen av ovannämnda principer och lagstiftning på konkurrensområdet inte, rättsligt eller faktiskt,
hindrar företagen i fråga från att utföra de särskilda uppgifter som ålagts dem.

2.
Inget i det föregående stycket ska tolkas så att det hindrar en part från att upprätta eller bibehålla offentliga företag,
och från att ge företag särskilda eller exklusiva rättigheter eller bibehålla dessa rättigheter.

Artikel 258
Statliga monopol
1.
Varje part ska anpassa statliga handelsmonopol inom fem år från detta avtals ikraftträdande på sådant sätt att ingen
diskriminering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvillkor föreligger mellan fysiska eller juridiska personer i
parterna.

2.
Inget i denna artikel ska påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt kapitel 8 (offentlig upphandling) i
avdelning IV i detta avtal.

3.

Inget i punkt 1 ska tolkas som ett hinder för en part från att upprätta eller bibehålla ett statligt handelsmonopol.

Artikel 259
Informationsutbyte och tillsynssamarbete
1.
Parterna erkänner vikten av samarbete och samordning mellan sina respektive konkurrensmyndigheter för att
ytterligare stärka en effektiv tillsyn av konkurrenslagstiftningen och uppfylla målen i detta avtal genom främjande av
konkurrens och begränsning av konkurrensbegränsande affärsmetoder eller konkurrensbegränsande transaktioner.

2.
I detta syfte får konkurrensmyndigheten i en part meddela den andra partens konkurrensmyndighet att den vill
samarbeta i frågor som rör tillsyn. Denna samordning ska inte hindra parterna från att fatta självständiga beslut.

3.
Parternas konkurrensmyndigheter får i syfte att underlätta en effektiv tillämpning av parternas respektive konkurrenä
slagstiftning utbyta information, bland annat om lagstiftning och tillsynsverksamhet, inom de gränser som fastställs i
parternas respektive lagstiftning och med hänsyn till deras väsentliga intressen.

Artikel 260
Samråd
1.
Varje part ska, på den andra partens begäran, inleda samråd angående framställningar från den andra parten för att
främja ömsesidig förståelse eller för att behandla särskilda frågor i anslutning till detta avsnitt. Den begärande parten ska
ange hur frågan påverkar handeln mellan parterna.
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2.
Parterna ska på endera partens begäran utan dröjsmål diskutera alla frågor som uppkommer i samband med
tolkningen eller tillämpningen av detta avsnitt.

3.
För att underlätta diskussionen av den fråga som är föremål för samrådet ska varje part sträva efter att ställa ickekonfidentiella uppgifter till den andra partens förfogande, inom de gränser som fastställs i parternas respektive lagstiftning
och med hänsyn till deras väsentliga intressen.

Artikel 261
Ingendera parten får tillgripa tvistlösningsförfarandet enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV i detta avtal för frågor
som uppkommer inom ramen för detta avsnitt, med undantag av artikel 256 i detta avtal.

Avsnitt 2
Statligt stöd
Artikel 262
Allmänna principer
1.
Allt stöd som ges av Ukraina eller Europeiska unionens medlemsstater med hjälp av statliga medel som snedvrider
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är oförenligt med en korrekt
tillämpning av detta avtal, i den mån det kan påverka handeln mellan parterna.

2.

Följande är dock förenligt med en korrekt tillämpning av detta avtal:

a) Stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet ges utan diskriminering med
avseende på varornas ursprung.

b) Stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser.

3.

Dessutom kan följande anses förenligt med en korrekt tillämpning av detta avtal:

a) Stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder
allvarlig brist på sysselsättning.

b) Stöd för att främja genomförandet av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (1) eller för att avhjälpa en
allvarlig störning i ekonomin i en av Europeiska unionens medlemsstater eller Ukraina.

c) Stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i
negativ riktning som strider mot parternas intressen.

d) Stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren i negativ riktning som
strider mot parternas intressen.

e) Stöd för att uppnå mål som är tillåtna enligt EU:s övergripande gruppundantagsförordningar och regler om överä
gripande och sektorsinriktat statligt stöd, som beviljas i enlighet med villkoren i dessa.

f) Stöd till investeringar för att uppfylla de bindande normerna enligt de EU-direktiv som förtecknas i bilaga XXIX till
kapitel 6 (Miljö) i avdelning V i detta avtal, inom den genomförandeperiod som föreskrivs i dessa, och som omfattar
anpassning av anläggningar och utrustning för att möta de nya kraven, kan godkännas upp till en maximal nivå på 40
procent av de stödberättigande kostnaderna.
(1) I denna bestämmelse ska det gemensamma europeiska intresset omfatta parternas gemensamma intresse.
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4.
Företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse eller som har karaktären av fiskala
monopol ska vara underkastade reglerna i detta avsnitt, i den mån tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i
praktiken hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Utvecklingen av handeln får inte påverkas i en
omfattning som strider mot parternas intresse.

Termer som används i detta avsnitt förklaras närmare i bilaga XXIII.

Artikel 263
Öppenhet
1.
Varje part ska sörja för öppenhet vad gäller statligt stöd. I detta syfte ska varje part årligen underrätta den andra
parten om det totala beloppet för samt typerna och den sektoriella fördelningen av statligt stöd som kan påverka handeln
mellan parterna. Underrättelserna ska innehålla information om mål, form, belopp eller budget, beviljande myndighet
och, om möjligt, vem som är mottagare av stödet. Vid tillämpningen av denna artikel behöver underrättelse inte lämnas
om belopp under tröskelvärdet på 200 000 EUR per företag under tre år. En sådan underrättelse ska anses ha lämnats om
det har sänts till den andra parten eller om relevanta uppgifter gjorts tillgängliga på en allmänt tillgänglig webbplats
senast den 31 december påföljande kalenderår.

2.
På den ena partens begäran ska den andra parten lämna närmare upplysningar om alla ordningar för statligt stöd,
särskilt om enskilda fall av statligt stöd som påverkar handeln mellan parterna. Parterna ska utbyta dessa upplysningar
med beaktande av de begränsningar som följer av tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter.

3.
Parterna ska se till att finansiella förbindelser mellan offentliga myndigheter och offentliga företag redovisas öppet,
så att det klart framgår

a) vilka allmänna medel som offentliga myndigheter direkt eller indirekt tillfört de berörda offentliga företagen (till
exempel via andra offentliga företag eller finansinstitut),

b) på vilket sätt dessa allmänna medel använts.

4.
Parterna ska dessutom se till att den finansiella och organisatoriska strukturen i varje företag som beviljats särskilda
eller exklusiva rättigheter av Ukraina eller Europeiska unionens medlemsstater eller som anförtrotts att tillhandahålla
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som får ersättning i någon form för att tillhandahålla sådana tjänster,
avspeglas korrekt i den separata redovisningen så att följande klart framgår:

a) De kostnader och intäkter som härrör från alla varor eller tjänster, för vilka ett företag har beviljats särskilda eller
exklusiva rättigheter, eller alla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, som ett företag har anförtrotts att tillhandahålla,
samt varje annan enskild vara eller tjänst som ingår i företagets verksamhet.

b) Fullständiga uppgifter om de metoder som tillämpats på konteringen och fördelningen av kostnaderna och intäkterna
på de olika verksamheterna. Dessa metoder ska grundas på redovisningsprinciper om orsakssamband, objektivitet,
öppenhet och jämförbarhet enligt internationellt erkända redovisningsmetoder som ABC (activity based costing) och
bygga på uppgifter som genomgått revision.

5.

Varje part ska se till att bestämmelserna i denna artikel tillämpas inom fem år efter detta avtals ikraftträdande.

Artikel 264
Tolkning
Parterna är överens om att tillämpa artiklarna 262, 263.3 eller 263.4 i detta avtal och som tolkningsskälla använda de
kriterier som följer av tillämpningen av artiklarna 106, 107 och 93 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
bland annat relevant rättspraxis från Europeiska unionens domstol och relevant sekundärlagstiftning, samt relevanta
ramar, riktlinjer och andra administrativa avgöranden som gäller i Europeiska unionen.
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Artikel 265
Förhållande till WTO
Dessa bestämmelser påverkar inte parternas rätt att vidta handelspolitiska åtgärder eller andra lämpliga åtgärder mot en
subvention eller att inleda ett tvistlösningsförfarande i enlighet med relevanta WTO-bestämmelser.

Artikel 266
Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas på varor och på de tjänster som förtecknas i bilaga XVI till kapitel 6
(Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV i detta avtal, i enlighet med det gemensamt fattade
beslutet om marknadstillträde, med undantag av subventioner för produkter som omfattas av bilaga 1 till WTO-avtalet
om jordbruk och andra subventioner som omfattas av det avtalet.

Artikel 267
Inhemskt system för kontroll av statligt stöd
För att skyldigheterna enligt artiklarna 262–266 i detta avtal ska uppfyllas gäller följande:

1. Ukraina ska i synnerhet anta nationell lagstiftning om statligt stöd och inom tre år från dagen för detta avtals
ikraftträdande inrätta en operativt oberoende myndighet med befogenhet att till fullo tillämpa artikel 262 i detta
avtal. Myndigheten ska bland annat ha befogenhet att tillåta statliga stödordningar och enskilda fall av stöd i överä
ensstämmelse med de kriterier som avses i artiklarna 262 och 264 i detta avtal och att beordra att statligt stöd som
beviljats olagligen återkrävs. Allt nytt stöd som beviljas i Ukraina måste vara förenligt med bestämmelserna i artiklarna
262 och 264 i detta avtal inom ett år från dagen för inrättandet av myndigheten.

2. Ukraina ska inom fem år från dagen för detta avtals ikraftträdande upprätta en heltäckande förteckning över stödä
ordningar som införts före inrättandet av den myndighet som avses i punkt 1 och anpassa dessa stödordningar till de
kriterier som avses i artiklarna 262 och 264 i detta avtal inom en period av högst sju år från detta avtals ikraftä
trädande.

3. a) För tillämpningen av artikel 262 i detta avtal är parterna överens om att offentligt stöd som beviljas av Ukraina
under de första fem åren efter detta avtals ikraftträdande ska bedömas med beaktande av att Ukraina ska betraktas
som ett område som är jämställbart med de områden i Europeiska unionen som beskrivs i artikel 107.3 a i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

b) Inom fyra år från detta avtals ikraftträdande ska Ukraina till Europeiska kommissionen lämna uppgifter om landets
BNP per capita harmoniserade på NUTS II-nivå. Den myndighet som avses i punkt 1 i denna artikel och Europeiska
kommissionen ska därefter tillsammans bedöma om regionerna i Ukraina är stödberättigade och vilken maximal
stödnivå som får tillämpas i dem för att sedan upprätta en regionalstödskarta på grundval av EU:s riktlinjer.

KAPITEL 11

Handelsrelaterad energi
Artikel 268
Definitioner
I detta kapitel, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kapitel 5 (Tullar och handelslättnader) i
avdelning IV i detta avtal, gäller följande definitioner:

1. energiprodukter: naturgas (HS-nummer 27.11), elektrisk energi (HS-nummer 27.16) och råolja (HS-nummer: 27.09),
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2. fast infrastruktur: alla överförings- eller distributionsnät, anläggningar för kondenserad naturgas (LNG-anläggningar) och
lagringsanläggningar enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003
om gemensamma regler för den inre marknaden för el (nedan kallat direktiv 2003/54/EG) och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (nedan
kallat direktiv 2003/55/EG),

3. transitering: transitering, enligt beskrivningen i kapitel 5 (Tullar och förenklade handelsprocedurer) i avdelning IV i
detta avtal, av energiprodukter genom fast infrastruktur eller oljeledningar,

4. transport: överföring och distribution enligt definitionerna i direktiven 2003/54/EG och 2003/55/EG, samt transport
eller överföring av olja genom rörledningar,

5. otillåtet utnyttjande: all verksamhet som består i att olagligt utnyttja energiprodukter från fast infrastruktur.

Artikel 269
Inhemska reglerade priser
1.

Priset för leverans av gas och el till industriella förbrukare ska uteslutande avgöras av tillgång och efterfrågan.

2.
Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får parterna i det allmänna ekonomiska intresset (1) införa ett
åläggande för företag som gäller priset för leverans av gas och el (nedan kallat reglerat pris).

3.
Parterna ska se till att detta åläggande är klart definierat, öppet, proportionellt, icke-diskriminerande, kontrollerbart
och tidsbegränsat. Vid tillämpningen av detta åläggande ska parterna också garantera att andra företag kan nå ut till
konsumenterna på lika villkor.

4.
Om det pris för vilket gas och el säljs på hemmamarknaden är reglerat, ska den berörda parten se till att metoden
för att beräkna det reglerade priset offentliggörs innan det reglerade priset börjar gälla.

Artikel 270
Förbud mot dubbel prissättning
1.
Utan att det påverkar möjligheten att införa inhemska reglerade priser i överensstämmelse med artikel 269.2 och
269.3 i detta avtal får ingen av parterna och ingen av parternas tillsynsmyndigheter anta eller behålla åtgärder som leder
till att priset vid export av energiprodukter till den andra parten är högre än det pris som tas ut för sådana produkter när
de är avsedda för inhemsk konsumtion.

2.
Den exporterande parten ska på begäran av den andra parten tillhandahålla bevisning för att olika priser för samma
energiprodukter vid försäljning på den inhemska marknaden respektive på export inte är följden av en åtgärd som är
förbjuden enligt punkt 1 i denna artikel.

Artikel 271
Tullar och kvantitativa restriktioner
1.
Tullar och kvantitativa restriktioner för import och export av energiprodukter och alla åtgärder med motsvarande
verkan ska vara förbjudna mellan parterna. Detta förbud ska tillämpas även på tullar av skattemässig karaktär.
(1) Allmänt ekonomiskt intresse ska tolkas på samma sätt som det tolkas i artikel 106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
särskilt såsom det föreskrivs i EU-partens rättspraxis.
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2.
Punkt 1 ska inte utgöra hinder för kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan som är
motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet, eller intresset att skydda människor och djurs hälsa
och liv, att bevara växter eller att skydda industriell eller kommersiell äganderätt. Sådana restriktioner eller åtgärder får
dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan
parterna.

Artikel 272
Transitering
Parterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta transitering, i enlighet med principen om fri
transitering samt med artikel V.2, V.4 och V.5 i Gatt 1994 och artikel 7.1 och 7.3 i energistadgefördraget från 1994,
som införlivas med detta avtal och utgör en integrerad del av det.

Artikel 273
Transport
När det gäller transport av el och gas, särskilt tredje parts tillgång till fast infrastruktur, ska parterna anpassa sin
lagstiftning, enligt bilaga XXVII till detta avtal och fördraget om energigemenskapen från 2005, i syfte att se till att
priserna, som ska offentliggöras innan de börjar gälla, förfarandena för tilldelning av kapacitet och alla andra förutsättä
ningar är objektiva, rimliga och öppna och parterna får inte diskriminera på grundval av ursprung, ägande eller desä
tination för elen eller gasen.

Artikel 274
Infrastruktursamarbete
Parterna ska sträva efter att underlätta användningen av infrastruktur för överföring av gas och av gaslagringsanläggningar
och samråda eller samordna med varandra, beroende på vad som är lämpligt, när det gäller infrastrukturutveckling.
Parterna ska samarbeta i frågor med anknytning till handel med naturgas, hållbarhet och försörjningstrygghet.

I syfte att ytterligare integrera marknaderna för energiprodukter ska varje part ta hänsyn till den andra partens energinät
och kapacitet vid utarbetande av policydokument som gäller scenarier för utbud och efterfrågan, sammanlänkningar,
energistrategier och planer för infrastrukturutveckling.

Artikel 275
Otillåtet utnyttjande av energiprodukter
Varje part ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda och åtgärda otillåtet utnyttjande av energiprodukter
som transiteras eller transporteras genom deras områden.

Artikel 276
Avbrott
1.
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Varje part ska se till att de systemansvariga för överföringssystemet vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att

a) minimera risken för att transiteringen eller transporten oavsiktligt avbryts, minskas eller stoppas,

b) utan dröjsmål se till att den transitering eller transport som oavsiktligt avbrutits, minskat eller upphört åter fungerar
normalt.

2.
En part genom vars territorium energiprodukter transiteras eller transporteras får inte, om en tvist uppstår i en fråga
som gäller parterna eller en eller flera enheter som omfattas av den ena partens kontroll eller jurisdiktion, avbryta eller
minska, tillåta en enhet som står under dess kontroll eller jurisdiktion, däribland ett statligt handelsföretag, att avbryta
eller minska, eller kräva att en enhet under dess jurisdiktion ska avbryta eller minska pågående transport eller transitering
av energiprodukter, utom då detta särskilt föreskrivs i ett kontrakt eller annat avtal som reglerar sådan transitering eller
transport, innan ett tvistlösningsförfarande enligt kontraktet i fråga slutförts.
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3.
Parterna är överens om att en part inte ska hållas ansvarig för ett avbrott eller en neddragning enligt denna artikel
om den parten inte har möjlighet att leverera, transitera eller transportera energiprodukter på grund av handlingar som
kan tillskrivas ett tredje land eller en enhet under ett tredje lands kontroll eller jurisdiktion.

Artikel 277
Tillsynsmyndighet för el och gas
1.
En tillsynsmyndighet ska vara juridiskt fristående från och funktionellt oberoende av offentliga eller privata enheter,
och ha de befogenheter som krävs för att säkerställa effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad.

2.
Tillsynsmyndighetens beslut och de förfaranden som den tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörer
på marknaden.

3.
En aktör som påverkas av en regleringsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga beslutet till ett överklagandeä
organ som är oberoende av de berörda parterna. Om organet i fråga inte har domstolskaraktär, ska den alltid lämna en
skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk och oberoende rättslig myndighet. Beslut
som fattats av överklagandeorgan ska verkställas.

Artikel 278
Förhållande till fördraget om energigemenskapen
1.
Om bestämmelserna i detta avsnitt skulle strida mot bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen från 2005
eller de bestämmelser i EU-lagstiftningen som är tillämpliga enligt fördraget om energigemenskapen från 2005, ska
bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen från 2005 eller de bestämmelser i EU-lagstiftningen som är tillä
lämpliga enligt fördraget om energigemenskapen från 2005 ha företräde i de avseenden som konflikten gäller.

2.
Vid genomförandet av detta avsnitt ska företräde ges till antagande av lagstiftning eller andra akter som är förenliga
med fördraget om energigemenskapen från 2005 eller som bygger på den lagstiftning som är tillämplig på denna sektor i
EU. Vid en eventuell tvist som rör detta avsnitt, ska lagstiftning eller andra akter som uppfyller dessa kriterier antas vara
förenliga med detta avsnitt. Vid bedömningen av om lagstiftning eller andra akter uppfyller dessa kriterier ska alla
relevanta beslut som fattats enligt artikel 91 i fördraget om energigemenskapen från 2005 beaktas.

3.
Ingen av parterna får använda bestämmelserna om tvistlösning i detta avtal för att åberopa ett åsidosättande av
bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen.

Artikel 279
Tillträde till och utövande av prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten
1.
Varje part (1) har i enlighet med internationell rätt, bland annat Förenta staternas havsrättskonvention från 1982,
full suveränitet över kolväteresurserna på sitt territorium och i sina arkipelagiska och territoriella vatten samt suveräna
rättigheter när det gäller att undersöka och utnyttja kolväteresurser i sin exklusiva ekonomiska zon och på kontinentalä
sockeln.

2.
Varje part förbehåller sig rätten att fastställa de områden inom sitt territorium samt i sitt arkipelagiska och
territoriella vatten, sin exklusiva ekonomiska zon samt kontinentalsockel, som ska göras tillgängliga för utövandet av
prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten.

3.
När ett område görs tillgängligt för utövandet av dessa verksamheter ska varje part se till att enheterna behandlas
lika vad gäller tillgången till och utövandet av dessa verksamheter.
(1) Begreppet part ska definieras i allmänna ordalag för detta avtal; i denna artikel avses med part en medlemsstat med avseende på dess
territorium.
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4.
Varje part får kräva att en enhet, som har beviljats tillstånd för utövande av prospektering efter samt undersökning
och utvinning av kolväten, betalar ett ekonomiskt bidrag eller ett bidrag i form av kolväten. De närmare bestämmelserna
för sådana bidrag ska fastställas på ett sätt så att de inte stör enheternas förvaltning och beslutsfattande.

Artikel 280
Licensiering och licensieringsvillkor
1.
Parterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att licenser, genom vilka en enhet har rätt att för
egen räkning och på egen risk utöva prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten i ett geografiskt
område, beviljas enligt ett offentliggjort förfarande och inbjuda eventuella intresserade sökande att lämna in ansökningar
genom ett tillkännagivande.

2.
Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter om typ av licens, aktuellt geografiskt område eller del därav, samt den
föreslagna dagen eller tidsfristen för beviljande av licensen.

3.

Artiklarna 104 och 105 i detta avtal ska gälla för licenseringsvillkoren och licensieringsförfarandet.

KAPITEL 12

Öppenhet
Artikel 281
Definitioner
I detta kapitel gäller följande definitioner:

1. Åtgärd med allmän tillämpning: lagar, förordningar, rättsliga avgöranden, förfaranden och administrativa avgöranden
med allmän tillämpning samt andra allmänna eller abstrakta rättsakter, tolkningar eller andra krav som kan ha
konsekvenser för frågor som omfattas av detta avtal. Det omfattar inte ett avgörande som gäller en enskild person.

2. Berörd person: en fysisk eller juridisk person som kan omfattas av alla rättigheter eller skyldigheter enligt åtgärder med
allmän tillämpning i den mening som avses i artikel 282 i detta avtal.

Artikel 282
Syfte och tillämpningsområde
1.
Parterna ska, medvetna om den betydelse som deras respektive regelverk kan ha för handeln mellan dem, fastställa
och upprätthålla ett effektivt och förutsägbart regelverk för ekonomiska aktörer som bedriver affärsverksamhet på deras
territorium, särskilt små företag, samtidigt som hänsyn tas till kraven på rättssäkerhet och proportionalitet.

2.
Parterna bekräftar än en gång sina åtaganden inom ramen för WTO-avtalet, och fastställer härmed förtydliganden
och förbättrade system för öppenhet, samråd och bättre förvaltning vad gäller åtgärder med allmän tillämpning, i den
mån de har konsekvenser för frågor som omfattas av detta avtal.

Artikel 283
Offentliggörande
1.
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Varje part ska se till att åtgärder med allmän tillämpning

a) omedelbart offentliggörs eller på annat sätt görs lättillgängliga för berörda personer på ett icke-diskriminerande sätt,
via ett officiellt angivet medium och, om möjligt och lämpligt, elektroniskt, på ett sätt som gör det möjligt för berörda
personer och den andra parten att sätta sig in i dem,
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b) innehåller en förklaring av målet för och motiveringen till sådana åtgärder, och

c) medger tillräcklig tid mellan offentliggörandet av sådana åtgärder och deras ikraftträdande, utom då detta inte är
möjligt på grund av en nödsituation.

2.

Varje part ska

a) sträva efter att i förväg offentliggöra alla förslag till antagande eller ändring av en åtgärd med allmän tillämpning,
inbegripet en förklaring av målet för och motiveringen till förslaget,

b) ge berörda personer tillfälle att framföra synpunkter på en sådan föreslagen åtgärd, och i så god tid att de berörda
personerna hinner lämna sådana synpunkter, och

c) sträva efter att ta hänsyn till de synpunkter som mottas från berörda personer på den föreslagna åtgärden.

Artikel 284
Förfrågningar och kontaktpunkter
1.
Varje part ska upprätthålla eller inrätta lämpliga mekanismer för att svara på förfrågningar från berörda personer
vad gäller åtgärder med allmän tillämpning som har föreslagits eller trätt i kraft, och hur de ska tillämpas rent allmänt.

Framför allt ska varje part utse en kontaktpunkt för att underlätta kommunikationen mellan parterna i alla frågor som
omfattas av detta avtal. På begäran av endera parten ska kontaktpunkten ange vilket organ eller vilken tjänsteman som
ansvarar för den sak frågan gäller samt lämna det stöd som behövs för att underlätta kommunikationen med den
begärande parten.

Förfrågningar kan behandlas via sådana mekanismer som inrättas inom ramen för detta avtal.

2.
Parterna erkänner att ett svar enligt punkt 1 i denna artikel inte måste vara definitivt eller rättsligt bindande, utan
endast ges upplysningsvis, om inte annat föreskrivs i parternas nationella lagar och andra författningar.

3.
På begäran av den andra parten ska en part omedelbart lämna information och svara på frågor som gäller en aktuell
eller föreslagen åtgärd med allmän tillämpning som den begärande parten anser kan påverka genomförandet av detta
avtal, oavsett om den begärande parten tidigare underrättats om åtgärden eller inte.

4.
Varje part ska behålla eller inrätta lämpliga mekanismer för berörda personer med uppgift att effektivt försöka lösa
problem för berörda personer i den andra parten som kan uppstå vid tillämpningen av åtgärder med allmän tillämpning
och administrativa förfaranden enligt artikel 285 i detta avtal. Sådana mekanismer bör vara lättillgängliga, tidsbundna,
resultatorienterade och öppna. De ska inte påverka överklagande- eller prövningsförfaranden som parterna inför eller
bibehåller. De ska inte heller påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt kapitel 14 (Tvistlösning) och kapitel 15
(Medling) i avdelning IV i detta avtal.

Artikel 285
Administrativa förfaranden
Varje part ska på ett enhetligt, opartiskt och skäligt sätt förvalta alla åtgärder med allmän tillämpning som avses i
artikel 281 i detta avtal. I detta syfte ska varje part, när sådana åtgärder i specifika fall tillämpas på enskilda personer,
varor, tjänster eller etableringar i den andra parten

a) i enlighet med partens förfaranden, sträva efter att ge de personer i den andra parten som direkt berörs av ett
förfarande rimligt varsel när förfarandet inleds, inklusive en beskrivning av förfarandets art, en redogörelse för den
rättsliga grunden för inledandet av förfarandet och en allmän beskrivning av tvistefrågorna,
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b) bereda sådana berörda personer skälig möjlighet att lägga fram fakta och argument till stöd för sin ståndpunkt innan
en slutgiltig administrativ åtgärd vidtas, om tiden, förfarandets art och allmänintresset tillåter det, och

c) se till att förfarandena grundar sig på och överensstämmer med den inhemska lagstiftningen.

Artikel 286
Överprövning och överklagande
1.
Varje part ska inrätta eller bibehålla domstolar eller andra oberoende rättsliga instanser, däribland, i förekommande
fall, domstolsliknande instanser eller förvaltningsdomstolar, eller förfaranden för snabb överprövning och, vid behov,
korrigering av administrativa åtgärder i frågor som omfattas av detta avtal. Dessa domstolar, instanser eller förfaranden
ska vara opartiska och oberoende av det organ eller den myndighet som svarar för den administrativa tillsynen och får
inte ha ett väsentligt intresse i ärendets utgång.

2.

181

L 161/121

Varje part ska säkerställa att parterna i målet i alla sådana domstolar, instanser eller förfaranden har rätt till

a) en rimlig möjlighet att stödja eller försvara sin ståndpunkt, och

b) ett beslut som bygger på bevisning och inlämnade handlingar eller, när så krävs i partens lagstiftning, handlingar som
den administrativa myndigheten sammanställt.

3.
Med förbehåll för överklagande eller ytterligare överprövning i enlighet med dess inhemska lagstiftning ska varje
part se till att det organ eller den myndighet som ansvarar för den administrativa åtgärden i fråga genomför beslutet och
rättar sig efter det i sin praxis.

Artikel 287
Lagstiftningens kvalitet och effektivitet samt god förvaltningssed
1.
Parterna är överens om att samarbeta för att främja god kvalitet och effektivitet i lagstiftningen, bland annat genom
utbyte av information och bästa praxis rörande sina respektive lagstiftningsreformer och konsekvensutredningar.

2.
Parterna följer principerna för god förvaltningssed och är överens om att samarbeta för att främja dem, bland annat
genom utbyte av information och bästa praxis.

Artikel 288
Icke-diskriminering
Varje part ska när det gäller berörda personer i den andra parten tillämpa standarder för öppenhet som inte är mindre
gynnsamma än de som gäller för partens egna berörda personer.

KAPITEL 13

Handel och hållbar utveckling
Artikel 289
Bakgrund och mål
1.
Parterna erinrar om Agenda 21 om miljö och utveckling från 1992, genomförandeplanen från Johannesburg om
hållbar utveckling från 2002 och de internationellt överenskomna politiska agendorna inom sysselsättningsområdet och
det socialpolitiska området, särskilt Internationella arbetsorganisationens (nedan kallad ILO) agenda för anständigt arbete
och FN:s ekonomiska och sociala råds ministerdeklaration från 2006 om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor.
Parterna bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av den internationella handeln på ett sätt som bidrar till målet om
hållbar utveckling och att se till att detta mål integreras i och avspeglas på alla nivåer i deras handelsförbindelser.
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2.
För detta ändamål erkänner parterna vikten av att ta full hänsyn till sina respektive befolkningars och kommande
generationers bästa på det ekonomiska, sociala och miljömässiga planet och ska i detta syfte se till att politiken för
ekonomisk utveckling, miljöpolitik och socialpolitik stöder varandra.

Artikel 290
Rätt att reglera
1.
Eftersom parterna erkänner varje parts rätt att fastställa och reglera sina egna inhemska nivåer för miljö- och
arbetarskydd liksom strategier och prioriteringar för hållbar utveckling i enlighet med relevanta internationellt erkända
principer och avtal, och att anta eller ändra egen lagstiftning i enlighet med detta, ska parterna se till att deras lagstiftning
föreskriver höga nivåer för miljö- och arbetarskydd och sträva efter att fortsätta att förbättra sådan lagstiftning.

2.
Ukraina ska, som ett sätt att uppnå målen enligt denna artikel, närma sina lagar och andra författningar samt
administrativ praxis till EU:s regelverk.

Artikel 291
Multilaterala arbetsnormer och avtal
1.
Parterna erkänner att full och produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor för alla är centrala
element för handeln i ett globalt sammanhang. Parterna bekräftar sina åtaganden att främja utvecklingen av handeln
på ett sätt som leder till full och produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor för alla, dvs. män, kvinnor
och unga.

2.
Parterna ska i sin lagstiftning och praxis främja och tillämpa internationellt erkända grundläggande arbetsnormer,
bland annat

a) föreningsfrihet och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,

b) avskaffande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete,

c) faktiskt avskaffande av barnarbete, och

d) avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

3.
Parterna bekräftar sitt åtagande att i praktiken genomföra de grundläggande och prioriterade ILO-konventioner som
de har ratificerat och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998. Parterna ska
också överväga att ratificera och genomföra andra ILO-konventioner som ILO har klassificerat som uppdaterade.

4.
Parterna betonar att arbetsnormer inte bör användas i handelsprotektionistiskt syfte. Parterna konstaterar att deras
komparativa fördel på inget sätt får ifrågasättas.

Artikel 292
Multilaterala miljöavtal
1.
Parterna erkänner värdet av internationell miljöförvaltning och internationella miljöavtal som det internationella
samfundets svar på globala eller regionala miljöproblem.

2.
Parterna bekräftar sitt åtagande att i sin lagstiftning och praxis faktiskt genomföra de multilaterala miljöavtal i vilka
de är parter.

3.
Inget i detta avtal ska begränsa parternas rätt att anta eller bibehålla åtgärder för att genomföra multilaterala
miljöavtal i vilka de är parter. Sådana åtgärder får inte tillämpas på ett sätt som skulle utgöra ett medel för godtycklig
eller oberättigad diskriminering mellan parterna eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln.
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4.
Parterna ska se till att miljöpolitiken bygger på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder
bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.

5.
Parterna ska samarbeta för att främja ett varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna i enlighet med målet
om hållbar utveckling i syfte att stärka kopplingarna mellan parternas politik och praxis på handels- och miljöområdet.

Artikel 293
Handel som främjar hållbar utveckling
1.
Parterna bekräftar att handeln bör främja hållbar utveckling i alla dess dimensioner. Parterna erkänner den betydelse
som grundläggande arbetsnormer och arbete under anständiga villkor kan ha för ekonomisk effektivitet, innovation och
produktivitet, och betonar värdet av större samstämmighet mellan handelspolitiken å ena sidan och sysselsättnings- och
socialpolitiken å den andra.

2.
Parterna ska sträva efter att underlätta och främja handel och utländska direktinvesteringar i miljövaror, miljötjänster
och miljöteknik, hållbar förnybar energi och energieffektiva varor och tjänster samt miljömärkta varor, bl.a. genom att ta
itu med icke-tariffära handelshinder.

3.
Parterna ska sträva efter att underlätta och främja handel med varor som bidrar till hållbar utveckling, bland annat
varor som omfattas av ordningar för till exempel rättvis och etisk handel och ordningar som iakttar principerna om
företagens sociala ansvar och redovisningsskyldighet.

Artikel 294
Handel med skogsprodukter
I syfte att främja en hållbar förvaltning av skogsresurserna förbinder sig parterna att samarbeta för att förbättra efterä
levnaden av skogslagstiftningen samt förvaltningen inom skogssektorn och främja laglig och hållbar handel med skogsä
produkter.

Artikel 295
Handel med fiskeriprodukter
Med hänsyn till vikten av att säkerställa ansvarsfull och hållbar förvaltning av fiskbestånd och främja god förvaltning när
det gäller handel förbinder sig parterna att samarbeta genom att

a) vidta effektiva åtgärder för att övervaka och kontrollera fiskbestånd och andra akvatiska resurser,

b) säkerställa full förenlighet med tillämpliga åtgärder för bevarande och kontroll som antagits av regionala fiskeriförvaltä
ningsorganisationer och samarbeta med och inom dessa organisationer på så bred basis som möjligt, och

c) införa bland annat handelsåtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Artikel 296
Upprätthållande av skyddsnivåer
1.
En part får inte underlåta att effektivt genomdriva sin miljö- och arbetslagstiftning genom att kontinuerligt eller
återkommande agera eller avstå från att agera på ett sätt som har konsekvenser för handeln eller investeringarna mellan
parterna.

2.
En part får inte försvaga eller sänka det miljö- eller arbetarskydd som föreskrivs i dess lagar för att främja handel
eller investeringar genom att åsidosätta eller på annat sätt göra undantag från, eller erbjuda sig att åsidosätta eller göra
undantag från, landets lagar, andra författningar eller normer på ett sätt som påverkar handeln eller investeringarna
mellan parterna.
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Artikel 297
Vetenskaplig information
Parterna erkänner vikten av att vid utformning, antagande och genomförande av åtgärder som syftar till att skydda
miljön, folkhälsan och sociala förhållanden och som påverkar handeln mellan parterna, ta hänsyn till vetenskaplig och
teknisk information, relevanta internationella normer, riktlinjer eller rekommendationer.

Artikel 298
Översyn av hållbarhetseffekter
Parterna förbinder sig att se över, övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av denna avdelning på hållbar
utveckling genom sina respektive förfaranden och institutioner för medinflytande, liksom dem som inrättas genom detta
avtal, till exempel genom handelsrelaterade bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling.

Artikel 299
Det civila samhällets institutioner
1.
Varje part ska utse och sammankalla en ny eller befintlig rådgivande grupp för hållbar utveckling som ska ha till
uppgift att ge råd i frågor som gäller genomförandet av detta kapitel.

2.
Den rådgivande gruppen ska bestå av oberoende representativa organisationer för det civila samhället som på ett
balanserat sätt företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, icke-statliga organisationer och andra berörda parter.

3.
Medlemmarna i varje parts rådgivande grupp ska mötas i ett öppet forum för det civila samhället för att föra en
dialog om olika aspekter av hållbar utveckling i handelsförbindelserna mellan parterna. Forumet för det civila samhället
ska sammanträda en gång per år, om parterna inte kommer överens om något annat. Parterna ska komma överens om
verksamheten i forumet för det civila samhället senast ett år efter detta avtals ikraftträdande.

4.
Den dialog som förs i forumet för det civila samhället ska inte påverka den roll som plattformen för det civila
samhället, som inrättas genom artikel 469 i detta avtal, har för utbyte av åsikter om genomförandet av detta avtal.

5.
Parterna ska informera forumet för det civila samhället om framsteg i genomförandet av detta kapitel. Åsikter,
yttranden eller förslag från forumet för det civila samhället kan lämnas till parterna direkt eller via de rådgivande
grupperna.

Artikel 300
Institutionell mekanism och övervakningsmekanism
1.
Härmed inrättas en underkommitté för handel och hållbar utveckling. Den ska rapportera om sin verksamhet till
associeringskommittén i den konstellation som anges i artikel 465.4 i detta avtal. Underkommittén för handel och hållbar
utveckling ska bestå av högre tjänstemän från parternas förvaltningar. Den ska övervaka genomförandet av detta kapitel,
bland annat resultaten av uppföljningar och konsekvensbedömningar, och i konstruktiv anda diskutera problem som
uppstår vid tillämpningen av detta kapitel. Den ska själv anta sin arbetsordning. Den ska sammanträda inom ett år från
detta avtals ikraftträdande och därefter åtminstone en gång per år.

2.
Varje part ska utse en kontaktpunkt inom sin förvaltning för att underlätta kommunikationen mellan parterna i alla
frågor som omfattas av detta kapitel.

3.
Parterna får övervaka framstegen med att genomföra och verkställa de åtgärder som omfattas av detta kapitel. En
part får begära att den andra parten lämnar specifik och utförlig information om resultaten av genomförandet av detta
kapitel.
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4.
En part får begära samråd med den andra parten i alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel genom
att sända en skriftlig begäran till den andra partens kontaktpunkt. Parterna är överens om att på begäran av endera parten
snarast inleda samråd via lämpliga kanaler.

5.
Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning i ärendet och får be om råd,
information eller bistånd från personer eller organ som de bedömer vara lämpliga för att fullständigt utreda det aktuella
ärendet. Parterna ska ta hänsyn till verksamheten inom ILO eller relevanta multilaterala miljöorganisationer eller miljöä
organ i vilka de är medlemmar.

6.
Om parterna inte lyckas lösa problemet genom samråd får en part begära att underkommittén för handel och
hållbar utveckling sammankallas för att behandla frågan, genom att sända en skriftlig begäran till den andra partens
kontaktpunkt. Underkommittén för handel och hållbar utveckling ska sammanträda snarast och sträva efter att komma
fram till en lösning i frågan, bland annat, när så är lämpligt, genom att samråda med statliga eller icke-statliga experter.
Den lösning som underkommittén för handel och hållbar utveckling kommer fram till ska offentliggöras om underä
kommittén inte beslutar något annat.

7.
För alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel ska parterna endast kunna tillgripa de förfaranden
som föreskrivs i artiklarna 300 och 301 i detta avtal.

Artikel 301
Expertgrupp
1.
Om parterna inte kommer överens om något annat får en part, efter 90 dagar från det att begäran om samråd
ingavs, i enlighet med artikel 300.4 i detta avtal begära att en expertgrupp sammankallas för att undersöka den fråga som
inte har lösts på ett tillfredsställande sätt genom samråd på myndighetsnivå. Inom 30 dagar efter det att en part begärt att
expertgruppen ska sammankallas får underkommittén för handel och hållbar utveckling, på begäran av endera parten,
sammankallas för att diskutera frågan. Parterna får lämna inlagor till expertgruppen. Expertgruppen får begära inforä
mation och råd från endera parten, den eller de rådgivande grupperna eller internationella organisationer. Expertgruppen
ska sammankallas inom 60 dagar från det att en part begärt detta.

2.
Den expertgrupp som utses enligt förfarandena i punkt 3 i denna artikel ska ställa sin sakkunskap till förfogande vid
genomförandet av detta kapitel. Om parterna inte kommer överens om något annat, ska expertgruppen, inom 90 dagar
från det att den sista experten utsetts, lägga fram en rapport för parterna. Parterna ska göra sitt yttersta för att ta hänsyn
till expertgruppens råd och rekommendationer om genomförandet av detta kapitel. Genomförandet av expertgruppens
rekommendationer ska övervakas av underkommittén för handel och hållbar utveckling. Expertgruppens rapport ska
ställas till förfogande för parternas rådgivande grupp eller rådgivande grupper. När det gäller konfidentiell information
och arbetsordning ska principerna i bilaga XXIV till kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV till detta avtal gälla.

3.
När detta avtal träder i kraft ska parterna komma överens om en förteckning över minst 15 personer med
sakkunskap om de frågor som omfattas av detta kapitel, varav minst fem ska vara personer som inte är medborgare i
den part som innehar ordförandeskapet i expertgruppen. Experterna ska vara oberoende och inte ha anknytning till eller
ta emot instruktioner från någondera parten eller organisationer som är företrädda i den eller de rådgivande grupperna.
Varje part ska utse en expert från förteckningen över experter inom 50 dagar från den dag då begäran från en part om
inrättandet av expertgruppen mottogs. Om en part inte utser sin expert inom utsatt tid, ska den andra parten från
förteckningen över experter utse en medborgare från den part som inte kunnat utse en expert. De två utsedda experterna
ska fatta beslut om ordföranden, som ska väljas från förteckningen över experter som inte är medborgare i någon av
parterna.

Artikel 302
Samarbete om handel och hållbar utveckling
Parterna ska samarbeta om handelsrelaterade aspekter av arbetsmarknadspolitik och miljöpolitik i syfte att uppnå målen i
detta avtal.
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KAPITEL 14 (1)

Tvistlösning
Artikel 303
Mål
Syftet med detta kapitel är att i god tro förebygga och lösa eventuella tvister mellan parterna vad gäller tillämpningen av
de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304 i detta avtal och att i möjligaste mån finna en ömsesidigt godtagbar
lösning (2).

Artikel 304
Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta avsnitt ska gälla för alla tvister om tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i avdelning
IV i detta avtal, om inte annat uttryckligen anges.

Artikel 305
Samråd
1.
Parterna ska sträva efter att lösa alla tvister om tolkningen och tillämpningen av de bestämmelser i detta avtal som
avses i artikel 304 i detta avtal genom att inleda samråd i god tro i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

2.
Samråd ska inledas genom att en part sänder en skriftlig begäran till den andra parten med kopia till handelsä
kommittén; av begäran ska framgå vilken åtgärd det rör sig om och vilka av de bestämmelser i detta avtal som avses i
artikel 304 i detta avtal som parten anser tillämpliga.

3.
Samråden ska hållas inom 30 dagar från den dag då begäran om samråd mottogs och ska, om parterna inte
kommer överens om något annat, hållas på den svarande partens territorium. Samråden ska anses vara avslutade inom 30
dagar från den dag då begäran om samråd mottogs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden. All
konfidentiell information som lämnas ut under samråden ska förbli konfidentiell.

4.
Samråd om brådskande ärenden, bland annat ärenden som gäller lättfördärvliga varor eller säsongsvaror, ska hållas
inom 15 dagar från den dag då begäran om samråd ingavs och anses vara avslutade 15 dagar från det att begäran om
samråd ingavs.

5.
När samråden gäller transporten av energiprodukter genom nät och en part anser att lösningen av tvisten brådskar
på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har avbrutits, ska
samråd hållas inom tre dagar från den dag då begäran om samråd ingavs och anses avslutade tre dagar efter den dag då
begäran om samråd ingavs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden. All konfidentiell information
som lämnas ut under samråden ska förbli konfidentiell.

6.
Om samråden inte genomförs inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 eller 4 i denna artikel, eller om
samråden har avslutats men ingen ömsesidigt godtagbar lösning har nåtts, får den klagande parten begära att en
skiljenämnd tillsätts i enlighet med artikel 306 i detta avtal.
(1) För att undvika oklarheter ska denna avdelning inte tolkas som att den ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan
åberopas i parternas inhemska domstolar.
(2) För att undvika oklarheter ska beslut och påstådd underlåtenhet att agera från de organs sida som inrättas genom detta avtal inte
omfattas av detta kapitel.
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Avsnitt 1
Skiljeförfarande
Artikel 306
Inledande av skiljeförfarande

1.
Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd i enlighet med artikel 305 i detta avtal får den klagande parten
begära att det tillsätts en skiljenämnd.

2.
Begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska lämnas in skriftligen till den svarande parten och till handelskomä
mittén. Den klagande parten ska i sin begäran ange den särskilda åtgärd som klagomålet gäller och ge en kort sammanä
fattning av den rättsliga grunden för klagomålet, som tydligt klargör problemställningen. Om den klagande parten begär
att en skiljenämnd tillsätts med annat mandat än vad som är normalt, ska den skriftliga begäran innehålla den föreslagna
texten till det särskilda mandatet.

3.
Om parterna inte kommer överens om något annat inom fem dagar från det att skiljenämnden tillsatts ska
skiljenämndens mandat vara

”att undersöka den fråga som avses i begäran om tillsättandet av skiljenämnden, avgöra om den berörda åtgärden är
förenlig med de bestämmelser som avses i artikel 304 i detta avtal och meddela sitt avgörande i enlighet med artikel 310
i detta avtal.”

Artikel 307
Skiljenämndens sammansättning
1.

En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän.

2.
Inom 10 dagar efter det att begäran om tillsättande av en skiljenämnd har ingetts till handelskommittén, ska
parterna samråda för att enas om nämndens sammansättning.

3.
Om parterna inte kan enas om skiljenämndens sammansättning inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2 i denna
artikel, kan endera parten begära att ordföranden för handelskommittén eller dennes ställföreträdare utser alla tre
ledamöterna genom lottning bland de personer som är upptagna på den tillämpliga förteckning som upprättats enligt
artikel 323 i detta avtal, varav en bland de personer som den klagande parten föreslagit, en bland de personer som den
svarande parten föreslagit och en bland de personer som av parterna valts för att fungera som ordförande.

4.
Om parterna är överens om valet av en eller flera av ledamöterna i skiljenämnden, ska den eller de övriga
ledamöterna utses genom samma förfarande enligt följande:

a) Om parterna är överens om valet av två av ledamöterna i skiljenämnden ska den återstående ledamoten väljas bland
de personer som av parterna valts för att fungera som ordförande.

b) Om parterna är eniga om valet av en av ledamöterna i skiljenämnden ska den ena av de återstående ledamöterna väljas
bland de personer som den klagande parten föreslagit och den andra bland de personer som den svarande parten
föreslagit.

5.
Ordföranden i handelskommittén eller dennes ställföreträdare ska därefter utse skiljemännen inom fem dagar efter
det att begäran enligt punkt 3 ingetts. En företrädare för varje part har rätt att vara närvarande när skiljemännen utses.

6.

Skiljenämnden ska anses ha tillsatts den dag då urvalsförfarandet slutförts.
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7.
Om någon av de förteckningar som avses i artikel 323 i detta avtal inte har upprättats vid den tidpunkt då en
begäran enligt punkt 3 i denna artikel inges, ska de tre skiljemännen utses genom lottning bland de personer som
formellt har föreslagits av den ena eller båda parterna.

8.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal som av en part
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har
avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska punkt 3 i denna artikel tillämpas utan tillämpning av punkt 2 i denna artikel, och
den period som anges i punkt 5 i denna artikel ska vara två dagar.

Artikel 308
Interimsrapport från nämnden
1.
Senast 90 dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes ska nämnden för parterna lägga fram en interimsrapport
som ska innehålla en redogörelse för sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste
skälen till nämndens undersökningsresultat och rekommendationer. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan
hållas, ska nämndens ordförande skriftligen meddela parterna och handelskommittén detta och ange skälen till förä
seningen samt det datum då nämnden planerar lägga fram sin interimsrapport. Under inga omständigheter bör interimsä
rapporten läggas fram senare än 120 dagar efter den dag då skiljenämnden tillsattes.

2.
Parterna får inom 14 dagar från det att interimsrapporten lagts fram lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden
om att den ska ompröva särskilda aspekter i rapporten.

3.
I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor eller säsongsvaror, ska skiljenämnden göra sitt
yttersta för att lägga fram sin interimsrapport inom halva den tidsfrist som anges i punkt 1 i denna artikel, och parterna
får lämna in en skriftlig begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i rapporten inom halva den
tidsfrist som anges i punkt 2 i denna artikel.

4.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal som av en av
parterna anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller
delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska interimsrapporten läggas fram efter 20 dagar och varje begäran enligt
punkt 2 ska lämnas in inom fem dagar efter det att den skriftliga rapporten lagts fram. Skiljenämnden får också besluta
att inte lägga fram någon interimsrapport.

5.
Efter att ha övervägt parternas skriftliga synpunkter på interimsrapporten, får skiljenämnden ändra sin rapport och
företa ytterligare utredningar som den anser motiverade. Skiljenämndens slutliga avgörande ska innehålla en redogörelse
för de argument som förts fram i samband med interimsöversynen.

Artikel 309
Förlikning vid brådskande energitvister
1.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal som av en part
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har
avbrutits eller riskerar att avbrytas, får en part begära att ordföranden i skiljenämnden ska fungera som förlikningsman i
alla frågor i samband med tvisten genom att lämna in en begäran till nämnden.

2.
Förlikningsmannen ska försöka finna en gemensamt överenskommen lösning på tvisten eller en överenskommelse
om ett förfarande för att nå en sådan lösning. Om förlikningsmannen inte lyckas få till stånd en sådan överenskommelse
inom 15 dagar efter sin utnämning ska han rekommendera en lösning på tvisten eller ett förfarande för att nå en sådan
lösning, och han ska besluta vilka villkor och bestämmelser som ska gälla från och med en bestämd dag som han eller
hon ska fastställa fram till dess att tvisten är löst.

3.
Parterna och de enheter som står under parternas kontroll eller jurisdiktion ska under tre månader efter förlikningsä
mannens beslut eller till dess att tvisten lösts, om detta sker tidigare, följa rekommendationerna om de villkor och
bestämmelser som ska gälla enligt punkt 2 i denna artikel.

4.

Förlikningsmannen ska respektera uppförandekoden för skiljemän.
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Artikel 310
Skiljenämndens avgörande

1.
Skiljenämnden ska meddela parterna och handelskommittén sitt avgörande inom 120 dagar efter den dag då
nämnden tillsattes. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska nämndens ordförande skriftligen
meddela parterna och handelskommittén detta och ange skälen till förseningen samt den dag då nämnden planerar att ha
avslutat sitt arbete. Under inga omständigheter får avgörandet meddelas senare än 150 dagar efter den dag då nämnden
tillsattes.

2.
I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor och säsongsvaror, ska skiljenämnden göra sitt
yttersta för att lämna sitt avgörande inom 60 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Under inga omständigheter
får avgörandet meddelas senare än 75 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Skiljenämnden får, inom 10 dagar från
den dag då den tillsattes, lämna ett preliminärt avgörande om huruvida den anser att fallet är brådskande.

3.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal, som av en part
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har
avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska skiljenämnden meddela sitt avgörande inom 40 dagar från dagen för dess
inrättande.

Avsnitt 2
Efterlevnad
Artikel 311
Åtgärder för att följa skiljenämndens avgörande
Varje part ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa skiljenämndens avgörande, och parterna ska sträva efter
att nå enighet om hur lång tid som krävs för att följa avgörandet.

Artikel 312
Rimlig tidsperiod för att följa skiljenämndens avgörande
1.
Den svarande parten ska senast 30 dagar efter den dag då skiljenämndens avgörande meddelades parterna, till den
klagande parten och handelskommittén anmäla den tidsperiod (nedan kallad rimlig tidsperiod) som den anser att den
kommer att behöva för att följa avgörandet.

2.
Om parterna inte kan enas om vilken tidsperiod som är rimlig för att följa skiljenämndens avgörande, ska den
klagande parten inom 20 dagar från den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel skriftligen begära att den
ursprungliga skiljenämnden fastställer den rimliga tidsperiodens längd. En sådan begäran ska samtidigt anmälas till den
andra parten och till handelskommittén. Skiljenämnden ska meddela parterna och handelskommittén sitt avgörande inom
20 dagar från den dag då begäran ingavs.

3.
Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas, ska förfarandena i
artikel 307 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 35 dagar från den dag då den begäran
som avses i punkt 2 i denna artikel ingavs.

4.
Den svarande parten ska skriftligen meddela den klagande parten om vilka framsteg den har gjort med att följa
skiljenämndens avgörande minst en månad innan den rimliga tidsperioden löper ut.

5.
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Den rimliga tidsperioden kan förlängas genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 313
Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande
1.
Den svarande parten ska före utgången av den rimliga tidsperioden till den klagande parten och handelskommittén
anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande.
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2.
Om det råder oenighet mellan parterna om huruvida en åtgärd som anmälts enligt punkt 1 har vidtagits eller är
förenlig med avtalet, får den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden
för avgörande. I en sådan begäran ska det anges vilken särskild åtgärd det gäller och de bestämmelser i avtalet med vilka
den klagande parten anser åtgärden vara oförenlig, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt
framgår. Skiljenämnden ska meddela sitt avgörande inom 45 dagar från det att begäran ingavs.

3.
Om den ursprungliga skiljenämnden eller några av dess ledamöter inte kan sammankallas ska förfarandena i
artikel 307 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för att meddela avgörandet ska vara 60 dagar från den dag då den begäran
som avses i punkt 2 i denna artikel ingavs.

Artikel 314
Åtgärder vid brådskande energitvister
1.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV i detta avtal, som av en part
anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan Ukraina och EU-parten helt eller delvis har
avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska följande särskilda bestämmelser om åtgärder gälla.

2.
Genom undantag från artiklarna 311, 312 och 313 i detta avtal får den klagande parten tillfälligt upphäva de
skyldigheter som följer av detta avtal i en omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner
som orsakats av att en part inte följt skiljenämndens avgörande inom 15 dagar efter att det meddelats. Detta tillfälliga
upphävande får börja gälla omedelbart. Ett sådant tillfälligt upphävande får bibehållas i högst tre månader, såvida den
svarande parten inte har följt skiljenämndens rapport.

3.
Om den svarande parten bestrider underlåtenhet att följa skiljenämndens avgörande eller omfattningen av det
tillfälliga upphävandet på grund av denna underlåtenhet, får den inleda ett förfarande enligt artiklarna 315 och 316
vilket ska handläggas snabbt. Den klagande parten ska inte anmodas att återta eller anpassa det tillfälliga upphävandet
förrän skiljenämnden har fattat beslut i ärendet, och får bibehålla det tillfälliga upphävandet i avvaktan på att förfarandena
avslutas.

Artikel 315
Tillfälliga åtgärder om skiljenämndens avgörande inte följs
1.
Om den svarande parten inte anmäler de åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande innan
den rimliga tidsperioden har löpt ut, eller om skiljenämnden fastställer att de åtgärder som anmälts enligt artikel 313.1 i
detta avtal inte är förenliga med den partens skyldigheter enligt de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304, ska
den svarande parten, om den klagande parten begär detta, erbjuda provisorisk kompensation.

2.
Om ingen överenskommelse om kompensation har kunnat nås inom 30 dagar från utgången av den rimliga
tidsfristen eller från skiljenämndens avgörande enligt artikel 313 i detta avtal om att en åtgärd som vidtagits för att
följa avgörandet är oförenlig med de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304, ska den klagande parten ha rätt
att efter anmälan till den svarande parten och till handelskommittén upphäva skyldigheter som följer av bestämmelser i
kapitlet om frihandelsområdet i en omfattning som motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner som
orsakats av den bristande efterlevnaden. Den klagande parten får börja tillämpa upphävandet närsomhelst tio dagar efter
den dag då anmälan gjordes, såvida inte den svarande parten har begärt skiljeförfarande enligt punkt 4 i denna artikel.

3.
I samband med det tillfälliga upphävandet av skyldigheter kan den klagande parten välja att höja sina tullsatser till
samma nivå som gäller för andra WTO-medlemmar på en handelsvolym som ska fastställas så att handelsvolymen
multiplicerad med ökningen av tullsatserna motsvarar värdet på det upphävande eller den minskning av förmåner
som orsakats av den bristande efterlevnaden.

4.
Om den svarande parten anser att omfattningen av det tillfälliga upphävandet av skyldigheterna inte motsvarar det
upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden, får den inge en skriftlig
begäran om att den ursprungliga skiljenämnden ska avgöra frågan. En sådan begäran ska anmälas till den klagande parten
och till handelskommittén före utgången av den period på tio dagar som avses i punkt 2 i denna artikel. Skiljenämnden
ska meddela parterna och handelskommittén sitt avgörande beträffande omfattningen av det tillfälliga upphävandet av
skyldigheter inom 30 dagar från den dag då begäran ingavs. Skyldigheter får inte upphävas förrän skiljenämnden har
meddelat sitt avgörande, och upphävandet ska vara förenligt med nämndens avgörande.
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5.
Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas, ska förfarandena i
artikel 307 i detta avtal tillämpas. I sådana fall ska tidsfristen för att meddela avgörandet vara 45 dagar från den dag då
den begäran som avses i punkt 4 i denna artikel ingavs.
6.
Upphävandet av förpliktelserna ska vara tillfälligt och får tillämpas endast till dess att den åtgärd som konstaterats
vara oförenlig med de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304 har upphävts eller ändrats på ett sådant sätt att
den blir förenlig med de bestämmelser i avtalet som avses i artikel 304, i enlighet med artikel 316, eller till dess att
parterna har enats om en lösning av tvisten.
Artikel 316
Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande efter det tillfälliga upphävandet av
skyldigheter
1.
Den svarande parten ska till den klagande parten och till handelskommittén anmäla alla åtgärder som den har
vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande samt sin begäran om att det upphävande av förpliktelser som tillämpas av
den klagande parten ska upphöra.
2.
Om parterna inte når en överenskommelse om huruvida den anmälda åtgärden gör att den svarande parten kan
anses uppfylla de bestämmelser i detta avtal som avses i artikel 304 i detta avtal inom 30 dagar från den dag då anmälan
ingavs, ska den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande.
En sådan begäran ska anmälas till den svarande parten och till handelskommittén samtidigt. Skiljenämndens avgörande
ska meddelas parterna och handelskommittén inom 45 dagar från den dag då begäran ingavs. Om skiljenämnden
fastställer att den svarande parten nu uppfyller bestämmelserna i detta avtal, eller om den klagande parten, inom 45
dagar från den dag då anmälan enligt punkt 1 i denna artikel ingavs, inte begär att frågan hänskjuts till den ursprungliga
skiljenämnden för avgörande, ska det tillfälliga upphävandet av skyldigheterna upphöra inom 15 dagar från skiljenämnä
dens avgörande eller från utgången av perioden på 45 dagar.
3.
Om den ursprungliga skiljenämnden, eller några av dess ledamöter, inte kan sammankallas, ska förfarandena i
artikel 307 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för att meddela avgörandet ska i det fallet vara 60 dagar från den dag då den
begäran som avses i punkt 2 i denna artikel ingavs.
Avsnitt 3
Gemensamma bestämmelser
Artikel 317
Ömsesidigt godtagbar lösning
Parterna får när som helst komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning på tvister som omfattas av detta kapitel.
De ska gemensamt anmäla en sådan lösning till handelskommittén och, i tillämpliga fall, skiljenämndens ordförande. Om
lösningen måste godkännas enligt relevanta inhemska förfaranden i någon av parterna ska detta krav anges i anmälan,
och skiljedomsförfarandet tillfälligt avbrytas. Om det inte krävs något sådant godkännande, eller vid anmälan av att de
inhemska godkännandeförfarandena slutförts, ska skiljedomsförfarandet vara avslutat.
Artikel 318
Arbetsordning
1.
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Tvistlösningsförfaranden enligt detta kapitel ska styras av arbetsordningen i bilaga XXIV till detta avtal.

2.
Utfrågningarna i skiljenämnden ska vara öppna för allmänheten i enlighet med arbetsordningen i bilaga XXIV till
detta avtal.
Artikel 319
Upplysningar samt råd i sakfrågor
På begäran av en part eller på eget initiativ får skiljenämnden inhämta upplysningar för förfarandet i skiljenämnden från
alla källor som den finner lämpliga, däribland från parterna i tvisten. Nämnden ska också ha rätt att begära relevanta
expertutlåtanden om den finner det lämpligt. Alla upplysningar som inhämtas på detta sätt ska delges båda parter, som
ska kunna lämna synpunkter. Berörda fysiska eller juridiska personer som är etablerade på parternas territorium har rätt
att i egenskap av sakkunniga (amicus curiae) informera nämnden i enlighet med arbetsordningen i bilaga XXIV till detta
avtal.
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Artikel 320
Tolkningsregler
En skiljenämnd ska tolka de bestämmelser som avses i artikel 304 i detta avtal i enlighet med sedvanliga folkrättsliga
tolkningsregler, inklusive de regler som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Om en skyldighet
enligt detta avtal är identisk med en skyldighet enligt WTO-avtalet, ska skiljenämnden anta en tolkning som är förenlig
med relevanta tolkningar i avgöranden från WTO:s tvistlösningsorgan. Skiljenämndens avgöranden kan inte utvidga eller
begränsa de rättigheter och skyldigheter som följer av detta avtal.

Artikel 321
Skiljenämndens beslut och avgöranden
1.
Skiljenämnden ska göra sitt yttersta för att fatta beslut i samförstånd. Om det inte går att uppnå enhällighet, ska
frågan avgöras genom enkel majoritet. Skiljemännens avvikande meningar får dock aldrig offentliggöras.

2.
Skiljenämndens avgöranden ska vara bindande för parterna och får inte ge upphov till några rättigheter eller
skyldigheter för fysiska eller juridiska personer. Skiljenämnden ska i sitt avgörande redovisa sakförhållandena, tillämpligä
heten av de relevanta bestämmelserna i avtalet samt de viktigaste skälen till nämndens undersökningsresultat och slutä
satser. Handelskommittén ska offentliggöra skiljenämndens avgöranden i sin helhet, såvida den inte beslutat att inte
offentliggöra dem.

Artikel 322
Tvistlösning beträffande tillnärmning av regelverket
1.
De förfaranden som fastställs i denna artikel ska tillämpas på tvister om tolkningen och tillämpningen av bestämä
melser i detta avtal som rör tillnärmning av regelverket enligt kapitel 3 (Tekniska handelshinder), kapitel 4 (Sanitära och
fytosanitära åtgärder), kapitel 5 (Tullar och förenklade handelsprocedurer), kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och
elektronisk handel), kapitel 8 (Offentlig upphandling) eller kapitel 10 (Konkurrens), eller som på annat sätt ålägger en part
en skyldighet som fastställs med hänvisning till en bestämmelse i EU:s lagstiftning.

2.
När det i en tvist uppstår en fråga om tolkningen av en sådan bestämmelse i EU:s lagstiftning som avses i punkt 1
ska skiljenämnden inte besluta i frågan utan begära att frågan hänskjuts till Europeiska unionens domstol för avgörande. I
sådana fall ska de tidsfrister som gäller för skiljenämndens avgöranden skjutas upp till dess att Europiska unionens
domstol har meddelat sitt avgörande. Domstolens avgörande ska vara bindande för skiljenämnden.

Avsnitt 4
Allmänna bestämmelser
Artikel 323
Skiljemän
1.
Handelskommittén ska senast sex månader efter detta avtals ikraftträdande sammanställa en förteckning över 15
personer som är villiga och har möjlighet att tjänstgöra som skiljemän. Varje part ska föreslå fem personer till skiljemän.
De båda parterna ska också utse fem personer som inte är medborgare i någon av parterna och som ska fungera som
ordförande för skiljenämnden. Handelskommittén ska se till att det alltid finns 15 personer i förteckningen.

2.
Förteckningen enligt punkt 1 i denna artikel ska ligga till grund för skiljenämndernas sammansättning i enlighet
med artikel 307 i detta avtal. Den ska omfatta skiljemän med specialkunskaper eller erfarenhet inom juridik och
internationell handel.

3.
De som utses till skiljemän i en skiljenämnd ska vara ska vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer
och inte ta emot instruktioner från någon organisation eller regering eller ha anknytning till någon av parternas
regeringar, samt följa uppförandekoden i bilaga XXV till detta avtal.
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Artikel 324
Förhållande till skyldigheter enligt WTO

1.
Tillämpningen av bestämmelserna om tvistlösning i detta kapitel ska inte utgöra något hinder för eventuella
åtgärder inom ramen för WTO, inklusive tvistlösningsåtgärder.

2.
Om en part har inlett ett tvistlösningsförfarande avseende en viss åtgärd, antingen i enlighet med artikel 306.1 i
detta avtal eller i enlighet med WTO-avtalet, får den emellertid inte inleda ett tvistlösningsförfarande avseende samma
åtgärd i det andra forumet förrän det första förfarandet har avslutats. När det gäller en skyldighet som är densamma enligt
detta avtal och enligt WTO-avtalet, får en part inte heller hävda sina rättigheter i båda dessa forum. När ett tvistlösä
ningsförfarande väl har inletts i ett sådant fall får parten inte hävda sina rättigheter i det andra forumet när det gäller
samma skyldighet enligt det andra avtalet, såvida inte det valda forumet, av skäl som rör förfarandet eller juridisk
behörighet, misslyckas med att få fram ett undersökningsresultat för de rättigheter som hävdas enligt den skyldigheten.

3.

För tillämpningen av punkt 2 gäller följande:

a) Tvistlösningsförfaranden enligt WTO-avtalet anses ha inletts genom att en part begär att en panel ska tillsättas enligt
artikel 6 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning i bilaga 2 i WTO-avtalet, och anses ha
avslutats när tvistlösningsorganet antar panelens rapport eller, i vissa fall, överprövningsorganets rapport, enligt
artiklarna 16 och 17.4 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.

b) Tvistlösningsförfaranden enligt detta kapitel anses ha inletts genom att en part begär att en skiljenämnd ska tillsättas
enligt artikel 306.1 i detta avtal och anses ha avslutats när skiljenämnden har meddelat parterna och handelskomä
mittén sitt avgörande.

4.
Ingenting i detta kapitel ska hindra en part från att genomföra ett upphävande av skyldigheter som godkänts av
tvistlösningsorganet. WTO-avtalet får inte åberopas för att hindra en part från att upphäva skyldigheter enligt detta
kapitel.

Artikel 325
Tidsfrister
1.
Alla tidsfrister som fastställs i detta kapitel, inklusive skiljenämndens tidsfrister för att meddela sina avgöranden, ska
räknas i kalenderdagar från och med dagen efter den dag då den åtgärd eller den händelse de avser inträffade.

2.
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Alla tidsfrister som anges i detta kapitel får förlängas genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 326
Ändring av kapitlet
Handelskommittén får besluta att ändra detta kapitel, arbetsordningen för skiljeförfaranden i bilaga XXIV till detta avtal
och uppförandekoden för ledamöter i skiljenämnder och för medlare i bilaga XXV till detta avtal.

KAPITEL 15

Medlingsmekanism
Artikel 327
Syfte och tillämpningsområde
1.
Syftet med detta kapitel är att underlätta att finna en ömsesidigt godtagbar lösning genom ett heltäckande och
snabbt förfarande med bistånd av en medlare.

2.
Detta kapitel ska tillämpas på alla åtgärder som omfattas av kapitel 1 i avdelning IV (Nationell behandling och
marknadstillträde för varor) i detta avtal och som har en negativ inverkan på handeln mellan parterna.
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3.
Detta kapitel ska inte tillämpas på åtgärder som omfattas av kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och
elektronisk handel), kapitel 7 (Löpande betalningar och kapitalrörelser), kapitel 8 (Offentlig upphandling), kapitel 9
(Immateriella rättigheter) and kapitel 13 (Handel och hållbar utveckling) i detta avtal. Handelskommittén får, efter
noggrant övervägande, besluta att denna mekanism ska tillämpas på någon eller några av dessa sektorer.

Avsnitt 1
Förfarande enligt medlingsmekanismen
Artikel 328
Begäran om upplysningar
1.
Innan medlingsförfarandet inleds får en part när som helst begära upplysningar om en åtgärd som har en negativ
inverkan på handeln eller på investeringarna mellan parterna. Den part som mottar en sådan begäran ska inom 20 dagar
från mottagandet av begäran lämna ett svar med sina synpunkter på upplysningarna i begäran. När så är möjligt ska
begäran och svar vara skriftliga.

2.
Om den svarande parten anser att det är omöjligt att svara inom 20 dagar ska den meddela den begärande parten
skälen till förseningen tillsammans med en bedömning om när den tidigast kan lämna sitt svar.

Artikel 329
Inledande av förfarandet
1.
En part får när som helst begära att parterna ska inleda ett medlingsförfarande. En sådan begäran ska sändas
skriftligen till den andra parten. Begäran ska vara så detaljerad att den tydligt redogör för den begärande partens ärende
och

a) ange den särskilda åtgärd som berörs,

b) innehålla en redogörelse för de påstådda negativa effekter som den begärande parten anser att åtgärden har, eller
kommer att ha, på handeln eller investeringarna mellan parterna, och

c) förklara på vilket sätt den begärande parten anser att dessa effekter har ett samband med åtgärden.

2.
Den part till vilken en sådan begäran riktas ska välvilligt beakta denna och skriftligen godta eller avslå begäran inom
tio dagar från mottagandet.

Artikel 330
Val av medlare
1.
När medlingsförfarandet har inletts ska parterna sträva efter att komma överens om en medlare senast 15 dagar
efter mottagandet av svaret på begäran.

2.
Om parterna inte kan komma överens om en medlare inom den fastställda tidsfristen, får endera parten begära att
ordföranden för handelskommittén eller dennes ställföreträdare utser medlaren genom lottning bland personerna i den
förteckning som upprättats enligt artikel 323 i detta avtal. Företrädare för båda parterna i tvisten ska i god tid i förväg
inbjudas att närvara vid lottningen. Lottningen ska under alla omständigheter genomföras med den eller de parter som är
närvarande.

3.
Ordföranden i handelskommittén eller dennes ställföreträdare ska därefter utse medlaren inom fem arbetsdagar efter
begäran från endera parten enligt punkt 2.
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4.
Om den förteckning som avses i artikel 323 i detta avtal inte har upprättats vid den tidpunkt då en begäran enligt
punkt 2 i denna artikel inges, ska medlaren utses genom lottning bland de personer som formellt har föreslagits av den
ena eller båda parterna.

5.

Parterna kan komma överens om att medlaren ska vara medborgare i en av parterna.

6.
Medlaren ska på ett opartiskt och öppet sätt bistå parterna när det gäller att bringa klarhet i åtgärden och dess
eventuella effekter på handeln, och att nå en överenskommelse. Uppförandekoden i bilaga XXV till detta avtal ska tillä
lämpas på medlare i enlighet med vad som föreskrivs i koden. Punkterna 3–7 (anmälningar) och 41–46 (översättning och
beräkning av tidsfrister) i arbetsordningen i bilaga XXIV till detta avtal ska också tillämpas.

Artikel 331
Regler för medlingsförfarandet
1.
Inom 10 dagar efter det att medlaren utsetts ska den part som begärt medlingsförfarandet skriftligen lägga fram en
detaljerad problembeskrivning för medlaren och den andra parten, särskilt om hur åtgärden i fråga fungerar och dess
inverkan på handeln. Inom 20 dagar efter den dag då denna beskrivning läggs fram får den andra parten skriftligen lämna
sina synpunkter på problembeskrivningen. Parterna får i sin problembeskrivning eller i sina synpunkter ta med alla
uppgifter som de bedömer vara relevanta.

2.
Medlaren får besluta om det lämpligaste tillvägagångssättet för att bringa klarhet i den aktuella åtgärden och om
dess eventuella effekter på handeln. Medlaren får särskilt organisera möten mellan parterna, samråda med parterna
gemensamt eller enskilt, söka bistånd från eller rådfråga relevanta experter och berörda parter samt tillhandahålla allt
ytterligare stöd som parterna begär. Medlaren ska dock samråda med parterna innan han eller hon söker bistånd från eller
samråder med relevanta experter och berörda aktörer.

3.
Medlaren kan ge råd och föreslå en lösning att ta ställning till för parterna, som kan godta eller förkasta denna eller
komma överens om en annan lösning. Medlaren får dock inte ge råd eller synpunkter på om den aktuella åtgärden är
förenlig med detta avtal.

4.
Förfarandet ska äga rum på den parts territorium till vilken begäran riktas, eller efter överenskommelse på annan
plats eller på annat sätt.

5.
Parterna ska sträva efter att nå en ömsesidigt godtagbar lösning inom 60 dagar från det att medlaren utsetts. I
avvaktan på en slutlig överenskommelse får parterna överväga eventuella tillfälliga lösningar, särskilt om åtgärden gäller
lättfördärvliga varor.

6.
Lösningen får antas genom ett beslut av handelskommittén. Varje part får för en sådan lösning sätta som krav att
alla nödvändiga interna förfaranden ska ha slutförts. Ömsesidigt godtagbara lösningar ska göras tillgängliga för allmänä
heten. Den version som offentliggörs får dock inte innehålla uppgifter som en part har angett som konfidentiella.

7.
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Förfarandet avslutas

a) genom att parterna antar en ömsesidigt godtagbar lösning, den dag då lösningen antas,

b) genom en skriftlig förklaring från medlaren, efter samråd med parterna, om att ytterligare medlingsarbete inte är
meningsfullt,
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c) genom en skriftlig förklaring från en part efter det att parterna har undersökt ömsesidigt godtagbara lösningar under
medlingsförfarandet och efter att ha övervägt eventuella råd och lösningsförslag från medlaren, eller
d) när som helst under förfarandet genom överenskommelse mellan parterna.
Avsnitt 2
Genomförande
Artikel 332
Genomförande av en ömsesidigt godtagbar lösning
1.
När parterna har kommit överens om en lösning ska varje part vidta de åtgärder som behövs för att genomföra den
ömsesidigt godtagbara lösningen inom den överenskomna tidsfristen.
2.
Den genomförande parten ska skriftligen underrätta den andra parten om alla steg eller åtgärder som vidtagits för
att genomföra den ömsesidigt godtagbara lösningen.
3.

På begäran av parterna ska medlaren utarbeta ett utkast till en skriftlig rapport med en kort sammanfattning av

a) den åtgärd som är föremål för dessa förfaranden,
b) tillämpade förfaranden samt
c) den eventuella ömsesidigt godtagbara lösning som blivit slutresultatet av förfarandena, inbegripet eventuella tillfälliga
lösningar.
Medlaren ska ge parterna 15 dagar på sig att lämna synpunkter på utkastet till rapport. Efter att ha övervägt de
synpunkter som parterna lämnats inom tidsfristen ska medlaren inom 15 dagar lämna en skriftlig slutrapport till
parterna. Denna rapport får inte innehålla någon tolkning av detta avtal.
Avsnitt 3
Allmänna bestämmelser
Artikel 333
Förhållande till tvistlösning
1.
Förfarandet enligt denna medlingsmekanism är inte avsett att ligga till grund för tvistlösningsförfaranden inom
ramen för detta eller något annat avtal. I sådana tvistlösningsförfaranden får en part inte stödja sig på eller lägga fram
som bevisning och en nämnd eller panel får inte beakta
a) den andra partens ståndpunkter under medlingsförfarandet,
b) det faktum att den andra parten har meddelat att den är beredd att godta en lösning rörande den åtgärd som
medlingen gäller, eller
c) råd eller förslag från medlaren.
2.

Medlingsmekanismen påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter enligt bestämmelserna om tvistlösning.

3.
Om inte parterna kommer överens om något annat, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 331.6 i detta
avtal ska alla steg i förfarandet, inbegripet alla råd eller förslag till lösningar, vara konfidentiella. En part får dock
offentliggöra att medling äger rum.
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Artikel 334
Tidsfrister

Tidsfristerna i detta kapitel får ändras genom överenskommelse mellan de parter som deltar i förfarandena.
Artikel 335
Kostnader
1.
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Varje parten ska stå för sina egna utgifter för deltagandet i medlingsförfarandet.

2.
Parterna ska dela de utgifter som rör organisatoriska aspekter lika, bland annat arvode och kostnadsersättning till
medlaren, medlarens eventuella assistenter samt, om parterna inte kan enas om ett gemensamt språk, kostnader i
samband med översättning. Medlarens arvode ska överensstämma med det som föreskrivs för ordföranden i en skiljeä
nämnd enligt punkt 8 i bilaga XXIV till detta avtal.
Artikel 336
Översyn
Fem år efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska parterna samråda med varandra om behovet av att ändra medlingsä
mekanismen mot bakgrund av den erfarenhet som vunnits och utvecklingen av motsvarande mekanism inom WTO.

AVDELNING V
EKONOMISKT SAMARBETE OCH SEKTORSSAMARBETE
KAPITEL 1

Energisamarbete inbegripet kärnenergifrågor
Artikel 337
1.
Parterna är överens om att fortsätta och intensifiera sitt nuvarande samarbete om energifrågor i syfte att öka
energitryggheten, konkurrenskraften och hållbarheten, som är avgörande för främjandet av ekonomisk tillväxt, och att
göra framsteg på vägen mot marknadsintegration, inklusive genom gradvis tillnärmning inom energisektorn och genom
deltagande i det regionala energisamarbetet. I regleringssamarbetet ska hänsyn tas till behovet av att se till att relevanta
skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster fullgörs, inbegripet åtgärder för att informera kunder om och skydda dem
från ohederliga försäljningsmetoder, samt att konsumenterna, också de mest utsatta medborgarna, har tillgång till energi
till överkomliga priser.
2.
Samarbetet ska grunda sig på ett övergripande partnerskap och vägledas av principerna om gemensamt intresse,
ömsesidighet, öppenhet och förutsägbarhet, i överensstämmelse med marknadsekonomin, energistadgefördraget från
1994, samförståndsavtalet om energisamarbete och andra multilaterala och därmed sammanhängande bilaterala avtal.
Artikel 338
Det ömsesidiga samarbetet ska bland annat omfatta följande områden:
a) Genomförande av energistrategier och energipolitik och utveckling/utarbetande av prognoser och scenarier, samt
förbättring av registreringssystemet för statistik inom energisektorn på grundval av snabbt och punktligt utbyte av
information om energibalanser och energiflöden, i överensstämmelse med internationell praxis, samt infrastrukturutä
veckling.
b) Inrättande av ändamålsenliga mekanismer för att hantera potentiella energikriser i solidarisk anda.
c) Modernisering och förbättring av befintlig energiinfrastruktur av gemensamt intresse, inbegripet kapaciteten att
generera energi och energinätens integritet och säkerhet, och en gradvis integration av Ukrainas elnät i EU:s elnät,
samt fullständig upprustning av infrastrukturen för transitering av energi och installation av gränsöverskridande
mätsystem vid Ukrainas yttre gränser, och inrättande av ny energiinfrastruktur av gemensamt intresse i syfte att
diversifiera energikällorna, leverantörerna, transportvägarna och transportmetoderna på ett ekonomiskt och miljömäsä
sigt sunt sätt.
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d) Utveckling av konkurrenskraftiga, öppna och icke-diskriminerande energimarknader i överensstämmelse med EU:s
regler och standarder genom reformer av regelverket.

e) Samarbete inom ramen för fördraget om upprättande av en energigemenskap från 2005.

f)

Ökad och stärkt långsiktig stabilitet och säkerhet i fråga om handel, transitering, prospektering, utvinning, raffinering,
produktion, lagring, transport, överföring, distribution och saluföring av energi, eller försäljning av energimaterial och
energiprodukter på ömsesidigt fördelaktiga och icke-diskriminerande grunder, i överensstämmelse med internationella
regler, särskilt energistadgefördraget från 1994, WTO-avtalet och detta avtal.

g) Framsteg mot ett attraktivt och stabilt investeringsklimat genom att ta itu med institutionella, rättsliga, skattemässiga
och andra villkor och genom att uppmuntra ömsesidiga investeringar inom energiområdet på icke-diskriminerande
grunder.

h) Effektivt samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling
(EBRD) och andra internationella finansiella organisationer och instrument till stöd för energisamarbetet mellan
parterna.

i)

Främjande av energieffektivitet och energibesparingar, inbegripet genom utarbetande av politik för energieffektivitet
samt rättsliga ramar och regelverk, i syfte att åstadkomma stora förbättringar som motsvarar EU:s standarder,
inbegripet effektiv generering, produktion, transport, distribution och användning av energi, och som är förenliga
med marknadsmekanismernas funktion, samt effektiv energianvändning i apparater, belysning och byggnader.

j)

Utveckling av och stöd till förnybar energi på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt, samt till alternativa bränslen,
inbegripet hållbar produktion av biobränslen och samarbete om regleringsfrågor, certifiering och standardisering samt
om teknisk och kommersiell utveckling.

k) Främjande av mekanismen för gemensamt genomförande inom ramen för Kyotoprotokollet till Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar från 1997 för att minska utsläppen av växthusgaser genom energieffektivitet
och projekt för förnybar energi.

l)

Vetenskaplig och tekniskt samarbete och informationsutbyte för utveckling och förbättring av teknik inom produkä
tion, transport, leverans och slutanvändning av energi, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt energieffektiv och
miljövänlig teknik, inbegripet avskiljning och lagring av koldioxid samt effektiv och ren kolteknik, i överensstämmelse
med vedertagna principer som bland annat anges i avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska
gemenskapen och Ukraina.

m) Samarbete inom ramen för europeiska och internationella standardiseringsorgan inom energiområdet.

Artikel 339
Parterna ska utbyta information och erfarenheter, samt ge relevant stöd till processen för reformer av regelverket, vilket
inbegriper omstrukturering av kolsektorn (energikol, kokskol och brunkol) för att öka dess konkurrenskraft, förbättra
säkerheten i gruvorna och arbetarskyddet samt minska dess inverkan på miljön, samtidigt som man beaktar de regionala
och sociala konsekvenserna. För att öka effektiviteten, konkurrenskraften och hållbarheten måste omstruktureringsproä
cessen omfatta kolets hela värdekedja, dvs. från prospektering via produktion och bearbetning till omvandling och
hantering av rester från bearbetning och förbränning av kol. Denna strategi inbegriper återvinning och användning av
metanutsläpp från kolgruvor, samt från olje- och gasverksamhet, deponier och jordbrukssektorn, bland annat i enlighet
med det globala metaninitiativet som parterna är partner i.

Artikel 340
Härmed upprättar parterna en mekanism för tidig varning i enlighet med bilaga XXVI till kapitel 1 (Energisamarbete
inbegripet kärnenergifrågor) i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal.
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Artikel 341

Den gradvisa tillnärmningen ska fortskrida i överensstämmelse med en tidsplan som anges i bilaga XXVII till detta avtal.

Artikel 342
1.
Samarbetet inom den civila kärnenergisektorn ska bedrivas genom att specifika avtal som parterna ingått eller ska
ingå inom detta område genomförs, i enlighet med de respektive befogenheterna och behörigheterna för EU och dess
medlemsstater, eller för Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och dess medlemsstater, och i enlighet med varje
parts rättsliga förfaranden.

2.
Samarbetet ska säkerställa en hög nivå av kärnsäkerhet, ren och fredlig användning av kärnenergi, och ska omfatta
all verksamhet inom det civila kärnenergiområdet och alla steg i bränslecykeln, inbegripet produktion av och handel med
kärnmaterial, säkerhetsaspekterna på kärnenergi samt olycksberedskap, samt hälsorelaterade frågor, miljöfrågor och ickespridning. Mot denna bakgrund ska samarbetet också inbegripa en vidareutveckling av strategier och rättsliga ramar och
regelverk som grundar sig på EU:s lagstiftning och praxis, samt på Internationella atomenergiorganets (IAEA) standarder.
Parterna ska främja civil vetenskaplig forskning inom kärnsäkerhetsområdet, inbegripet gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet samt utbildning och rörlighet för forskare.

3.
Samarbetet ska gälla de problem som har uppstått till följd av Tjernobylkatastrofen, samt avvecklingen av kärnä
kraftverket i Tjernobyl, särskilt

a) planen för inkapsling som syftar till att omvandla den befintliga förstörda enhet 4 (föremålet för inkapslingen) till ett
miljösäkert system,

b) hantering av förbrukat kärnbränsle,

c) sanering av landområdena,

d) hantering av radioaktivt avfall,

e) miljöövervakning,

f) andra områden som parterna gemensamt kan komma överens om, såsom medicinska, vetenskapliga, ekonomiska,
regleringsmässiga, sociala och administrativa aspekter på ansträngningarna att begränsa katastrofens effekter.

KAPITEL 2

Makroekonomiskt samarbete
Artikel 343
EU och Ukraina ska underlätta den ekonomiska reformprocessen genom att samarbeta för att förbättra förståelsen för
grunddragen i deras respektive ekonomier och för hur den ekonomiska politiken utformas och genomförs i marknadsä
ekonomier. Ukraina ska sträva efter att upprätta en fungerande marknadsekonomi och att gradvis närma sin politik till
EU:s politik, i överensstämmelse med de vägledande principerna om makroekonomisk stabilitet, sunda offentliga finanser
och en hållbar betalningsbalans.

Artikel 344
I syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 343 i detta avtal ska parterna samarbeta för att

a) utbyta information om makroekonomiska resultat och prognoser och om utvecklingsstrategier,
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b) tillsammans analysera ekonomiska frågor av gemensamt intresse, bland annat ekonomisk-politiska åtgärder och
instrumenten för att genomföra dem, såsom metoder för ekonomiska prognoser och utarbetande av strategiska
policydokument, i syfte att stärka Ukrainas utformning av politiken i enlighet med EU:s principer och praxis,
c) utbyta expertis inom det makroekonomiska området,
d) samarbetet också ska inbegripa informationsutbyte om den ekonomiska och monetära unionens (EMU) principer och
funktionssätt.
Artikel 345
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 2 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
KAPITEL 3

Förvaltning av de offentliga finanserna: budgetpolitik, intern kontroll och extern revision
Artikel 346
Samarbetet på området förvaltning av de offentliga finanserna ska syfta till att sörja för utvecklingen av budgetpolitiken
och sunda system för intern kontroll och extern revision av den offentliga sektorn, på grundval av internationella
standarder, och som är förenliga med de grundläggande principerna om redovisningsskyldighet, öppenhet, ekonomi,
effektivitet och ändamålsenlighet.
Artikel 347
Parterna ska utbyta information, erfarenheter, bästa praxis och vidta andra åtgärder, särskilt när det gäller följande:
1. Inom budgetområdet:
a) Utveckling av prognos- eller planeringssystem för budgeten på medellång sikt.
b) Förbättring av programinriktade strategier i budgetprocessen och analys av effektiviteten och ändamålsenligheten i
genomförandet av budgetprogrammen.
c) Förbättring av informations- och erfarenhetsutbytet om planeringen och genomförandet av budgeten och om
statsskulden.
2. Inom området för extern revision:
— Genomförandet av Internationella organisationen för högre revisionsorgans (Intosai) standarder och metoder samt
utbyte av EU:s bästa praxis inom området extern kontroll och revision av de offentliga finanserna, varvid särskild
uppmärksamhet ägnas åt självständigheten hos parternas berörda organ.
3. Inom området för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn:
— Vidareutveckling av systemet för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn genom harmonisering med
internationellt överenskomna standarder (Institute of Internal Auditors (IIA), Internationella revisorsförbundet (Ifac),
Intosai) och metoder, samt EU:s bästa praxis för intern kontroll och intern revision i statliga organ.
4. Inom området för bedrägeribekämpning:
— Förbättring av metoderna för att bekämpa och förebygga bedrägerier och korruption inom det område som
omfattas av kapitel 3 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal, inbegripet samä
arbete mellan berörda förvaltningsorgan.
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Artikel 348
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 3 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 4

Beskattning
Artikel 349
Parterna ska samarbeta för att stärka den goda samhällsstyrningen på skatteområdet, i syfte att ytterligare förbättra de
ekonomiska förbindelserna, handeln, investeringarna och den sunda konkurrensen.

Artikel 350
Med avseende på artikel 349 i detta avtal erkänner parterna principerna om god samhällsstyrning inom skatteområdet,
dvs. principerna om öppenhet, informationsutbyte och lojal skattekonkurrens, och förbinder sig att genomföra dem, i
enlighet med medlemsstaternas åtagande på EU-nivå. Utan att detta ska påverka EU:s eller medlemsstaternas befogenheter
ska parterna därför förbättra det internationella samarbetet på skatteområdet, underlätta rättmätig skatteuppbörd och
utarbeta åtgärder för att effektivt genomföra ovannämnda principer.

Artikel 351
Parterna ska också öka och stärka sitt samarbete i syfte att förbättra och utveckla Ukrainas skattesystem och skatteä
förvaltning, vilket inbegriper en förbättring av uppbörds- och kontrollkapaciteten, med särskild inriktning på förfaranden
för återbetalning av mervärdesskatt (moms), för att undvika ackumulering av betalningseftersläpningar, säkerställa en
effektiv skatteuppbörd och stärka kampen mot skattebedrägerier och skatteflykt. Parterna ska sträva efter att utöka
samarbetet och utbyta erfarenheter i fråga om bekämpning av skattebedrägerier, särskilt karusellbedrägerier.

Artikel 352
Parterna ska utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och
smuggling av punktskattepliktiga varor. Samarbetet ska bland annat omfatta en gradvis tillnärmning av punktskatteä
satserna på tobaksprodukter, så långt som detta är möjligt med tanke på de restriktioner som det regionala sammanä
hanget ger upphov till, bland annat genom en dialog på regional nivå och i enlighet med Världshälsoorganisationens
ramkonvention om tobakskontroll från 2003. I detta syfte ska parterna sträva efter att stärka sitt samarbete inom det
regionala sammanhanget.

Artikel 353
Den gradvisa tillnärmningen till den beskattningsstruktur som fastställs i EU:s regelverk ska genomföras i enlighet med
bilaga XXVIII till detta avtal.

Artikel 354
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 4 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 5

Statistik
Artikel 355
Parterna ska utveckla och intensifiera sitt samarbete i statistikfrågor och därigenom bidra till att man uppnår det
långsiktiga målet att få fram lämpliga, internationellt jämförbara och tillförlitliga statistikuppgifter. Ett hållbart, effektivt
och fackmässigt oberoende nationellt statistiksystem förväntas frambringa information som är relevant för medborgare,
företag och beslutsfattare i Ukraina och EU och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut. Det nationella
statistiksystemet bör respektera FN:s grundläggande principer för officiell statistik, med beaktande av EU:s regelverk på
statistikområdet som inbegriper riktlinjerna för europeisk statistik, i syfte att harmonisera det nationella statistiksystemet
med europeiska normer och standarder. Regelverket på statistikområdet fastställs i kompendiet över statistikkrav som
uppdateras varje år och som parterna anser vara fogat till detta avtal (Bilaga XXIX).
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Artikel 356
Samarbetet ska inriktas på att

a) ytterligare stärka det nationella statistiksystemets kapacitet, med inriktning på en sund rättslig grund, en lämplig
strategi för spridning av uppgifter och metadata samt användarvänlighet,

b) gradvis närma Ukrainas statistiksystem till det europeiska statistiksystemet,

c) finjustera tillhandahållandet av uppgifter till EU, med hänsyn till tillämpningen av relevanta internationella och
europeiska metoder, inbegripet klassificering,

d) stärka de inhemska statistikernas yrkesmässiga kapacitet och förvaltningskapacitet för att underlätta tillämpningen av
EU:s statistiska standarder och bidra till utvecklingen av Ukrainas statistiksystem,

e) utbyta erfarenheter mellan parterna om utveckling av statistikkunnandet,

f) främja offensiv kvalitetsutveckling av alla statistikframställningsprocesser och av all spridning av statistik.

Artikel 357
Parterna ska samarbeta inom ramen för det europeiska statistiksystemet, där Eurostat är EU:s statistikmyndighet. Samä
arbetet ska bland annat inriktas på följande områden:

a) Befolkningsstatistik, inbegripet folkräkningar.

b) Jordbruksstatistik, inbegripet jordbruksinventeringar och miljöstatistik.

c) Företagsstatistik, inbegripet företagsregister och användning av administrativa källor för statistiska syften.

d) Energi, inbegripet energibalanser.

e) Nationalräkenskaper.

f) Utrikeshandelsstatistik.

g) Regional statistik.

h) Offensiv kvalitetsutveckling av alla statistikframställningsprocesser och av all spridning av statistik.

Artikel 358
Parterna ska bland annat utbyta information och expertis, och ska utveckla sitt samarbete, med hänsyn till de erfarenheter
som redan förvärvats när det gäller att reformera statistiksystemet inom ramen för olika biståndsprogram. Ansträngningä
arna ska inriktas på en fortsatt gradvis tillnärmning till EU:s regelverk på statistikområdet på grundval av den nationella
strategin för utveckling av Ukrainas statistiksystem, samtidigt som hänsyn tas till utvecklingen av det europeiska staä
tistiksystemet. Tonvikten i processen för framställning av statistiska uppgifter ska ligga på vidareutveckling av urvalsä
undersökningarna, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att minska belastningen på uppgiftslämnarna. Uppgifterna ska
vara relevanta för utformningen och övervakningen av politiken på alla centrala områden av det sociala och ekonomiska
livet.
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Artikel 359

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 5 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal. I möjligaste mån ska den verksamhet som genomförs inom det europeiska statistikä
systemet vara öppen för Ukraina enligt de normala reglerna för tredjeländers deltagande.
KAPITEL 6

Miljö
Artikel 360
Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om miljöfrågor och därigenom bidra till det långsiktiga målet hållbar
utveckling och en grön ekonomi. Det förväntas att ett stärkt miljöskydd kommer att gynna medborgarna och företagen i
Ukraina och i EU, också genom förbättrad folkhälsa, bevarade naturresurser, ökad ekonomisk och miljömässig effektivitet,
integration av miljöfrågorna i andra politikområden samt ökad produktion som ett resultat av modern teknik. Samarbetet
ska bedrivas med parternas bästa för ögonen på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samtidigt som hänsyn tas till
det ömsesidiga beroendet mellan parterna inom området för miljöskydd och därmed sammanhängande multilaterala avtal.
Artikel 361
Samarbetet ska syfta till att bevara, skydda, förbättra och återställa miljöns kvalitet, skydda människors hälsa, utnyttja
naturresurserna varsamt och rationellt och främja internationella åtgärder för att ta itu med regionala och globala
miljöproblem, bland annat inom följande områden:
a) Klimatförändringar.
b) Miljöförvaltning och horisontella frågor, däribland allmän och yrkesinriktad utbildning, samt tillgång till miljöinforä
mation och beslutsprocesser.
c) Luftkvalitet.
d) Förvaltning av vattenkvalitet och vattenresurser, inbegripet den marina miljön.
e) Avfallshantering och resursförvaltning;
f)

Naturskydd, inbegripet bevarande och skydd av den biologiska mångfalden och ett varierat landskap (eco-networks).

g) Industriella föroreningar och industriella risker.
h) Kemikalier.
i)

Genetiskt modifierade organismer, också inom jordbruket.

j)

Buller.

k) Civilskydd, inbegripet risker kopplade till naturfenomen eller till människans verksamhet.
l)

Stadsmiljön.

m) Miljöavgifter.
Artikel 362
1.

Parterna ska bland annat

a) utbyta information och sakkunskap,
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b) genomföra gemensam forskningsverksamhet och informationsutbyte om renare teknik,

c) planera för hanteringen av katastrofer och andra nödsituationer,

d) genomföra gemensam verksamhet på regional och internationell nivå, också avseende multilaterala miljöavtal som
parterna ratificerat och vid behov gemensam verksamhet inom ramen för relevanta organ.

2.

Parterna ska ägna särskild uppmärksamhet åt gränsöverskridande frågor.

Artikel 363
Det gradvisa närmandet av Ukrainas lagstiftning till EU:s lagstiftning och politik inom miljöområdet ska fortskrida i
enlighet med bilaga XXX till detta avtal.

Artikel 364
Samarbetet inom sektorn för civilskydd ska bedrivas genom att specifika avtal mellan parterna inom detta område
genomförs, i enlighet med de respektive befogenheterna och behörigheterna för EU och dess medlemsstater och i enlighet
med varje parts rättsliga förfaranden. Syftet med samarbetet ska bland annat ha vara att

a) underlätta det ömsesidiga biståndet vid nödsituationer,

b) på dygnet runt-basis utbyta varningar i ett tidigt skede och uppdaterad information om gränsöverskridande nödsiä
tuationer, inbegripet ansökningar och erbjudanden om bistånd,

c) bedöma katastrofers inverkan på miljön,

d) bjuda in experter till särskilda tekniska seminarier och symposier om civilskyddsfrågor,

e) efter en bedömning från fall till fall bjuda in observatörer till särskilda övningar och kurser som anordnas av EU
och/eller Ukraina,

f) stärka det befintliga samarbetet om det effektivaste sättet att använda den tillgängliga civilskyddskapaciteten.

Artikel 365
Samarbetet ska bland annat ha följande mål:

a) Utveckling av en övergripande miljöstrategi som omfattar planerade institutionella reformer (med tidsplaner) för att se
till att miljölagstiftningen genomförs och verkställs; fördelning av befogenheter för miljöförvaltningen på nationell,
regional och lokal nivå; förfaranden för beslutsfattande och genomförande av beslut; förfaranden för att främja
integration av miljöfrågor i andra politikområden; fastställande av de nödvändiga personalresurserna och ekonomiska
resurserna samt en översynsmekanism.

b) Utveckling av sektorsstrategier om luftkvalitet; förvaltning av vattenkvalitet och vattenresurser, inbegripet den marina
miljön; avfallshantering och resursförvaltning; naturskydd; industriella föroreningar och industriella risker samt kemiä
kalier, inbegripet klart definierade tidsplaner och delmål för genomförandet, administrativa ansvarsområden samt
finansieringsstrategier för investeringar i infrastruktur och teknik.

c) Utarbetande och genomförande av en klimatförändringsstrategi, särskilt enligt förteckningen i bilaga XXXI till detta
avtal.

SV

29.5.2014

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella
Artikel 366

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 6 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 7

Transporter
Artikel 367
Parterna ska

a) utöka och stärka sitt transportsamarbete för att bidra till utvecklingen av hållbara transportsystem,

b) främja effektiva och säkra transporter samt intermodalitet och interoperabilitet mellan transportsystemen,

c) sträva efter att förbättra de viktigaste transportförbindelserna mellan sina territorier.

Artikel 368
1.
Samarbetet mellan parterna ska syfta till att underlätta omstruktureringen och moderniseringen av Ukrainas transä
portsektor och en gradvis tillnärmning till driftsstandarder och driftsstrategier som är jämförbara med de som tillämpas i
EU, särskilt genom att genomföra de åtgärder som anges i bilaga XXXII till detta avtal, utan att det påverkar de
skyldigheter som följer av särskilda transportavtal som ingåtts mellan parterna. Genomförandet av ovannämnda åtgärder
ska inte strida mot parternas rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal som de är parter i, eller deras
deltagande i internationella organisationer.

2.
Samarbetet ska också syfta till att förbättra rörligheten för passagerare och varor, underlätta transportflödena mellan
Ukraina, EU och tredjeländer i regionen genom att avskaffa administrativa, tekniska, gränsöverskridande och andra hinder,
förbättra transportnäten och uppgradera infrastrukturen, särskilt på de huvudtransportleder som förbinder parterna.
Samarbetet ska inbegripa åtgärder för att underlätta gränspassager.

3.
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Samarbetet ska inbegripa informationsutbyte och gemensam verksamhet

— på regional nivå, särskilt med hänsyn till och genom att införliva framsteg som gjorts inom ramen för olika typer av
regionalt transportsamarbete, t.ex. transportpanelen för det östliga partnerskapet, transportkorridoren Europa–Kaukaä
sien–Asien (Traceca), Bakuprocessen och andra transportinitiativ,

— på internationell nivå, också med beaktande av internationella transportorganisationer och internationella avtal och
konventioner som parterna ratificerat, inom ramen för EU:s olika transportorgan.

Artikel 369
Samarbetet ska bland annat omfatta följande områden:

a) Utveckling av en hållbar nationell transportpolitik som omfattar alla transportsätt, särskilt för att säkerställa effektiva
och säkra transportsystem och stödja integrationen av transportaspekter i andra politikområden.

b) Utveckling av sektorsstrategier mot bakgrund av den nationella transportpolitiken (bland annat rättsliga krav på
uppgradering av teknisk utrustning och transportmedel för att uppfylla högsta internationella normer) för transport
på inre vattenvägar och väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransport samt intermodalitet, bland annat tidtabeller och delmål
för genomförandet, administrativa ansvarsområden och finansieringsplaner.
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c) Utveckling av det multimodala transportnätet som är förbundet med det transeuropeiska transportnätet och förbättä
ring av infrastrukturpolitiken för att bättre identifiera och utvärdera infrastrukturprojekt inom de olika transportsätten.
Utveckling av finansieringsstrategier med tyngdpunkt på underhåll, kapacitetsflaskhalsar och de delar som saknas i
infrastrukturen samt aktivering och främjande av den privata sektorns deltagande i transportprojekt i enlighet med
bilaga XXXIII till detta avtal.

d) Anslutning till relevanta internationella transportorganisationer och transportavtal, bland annat förfaranden för att
säkerställa ett strikt genomförande och effektivt verkställande av internationella transportavtal och transportkonvenä
tioner.

e) Vetenskapligt och tekniskt samarbete och informationsutbyte för att utveckla och förbättra teknik, t.ex. intelligenta
transportsystem.

f) Främjande av användningen av intelligenta transportsystem och informationsteknik vid förvaltning och drift av alla
transportsätt samt stöd till intermodalitet och samarbete vid användningen av rymdsystem och kommersiella tillä
lämpningar som underlättar transport.

Artikel 370
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 7 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 8

Rymdforskning
Artikel 371
1.
Parterna ska främja ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete om civil rymdforskning och rymdtillämpningar, särskilt
inom följande områden:

a) Globala satellitbaserade navigationssystem.

b) Jordobservation och global övervakning.

c) Rymdvetenskap och rymdutforskning.

d) Tillämpad rymdteknik, bland annat uppskjutnings- och framdrivningsteknik.

2.
Parterna ska uppmuntra och främja erfarenhetsutbyte om rymdpolitik, rymdförvaltning och rättsliga aspekter, samt
om industriell omstrukturering och kommersiellt utnyttjande av rymdteknik.

Artikel 372
1.
Inom ramen för samarbetet ska parterna utbyta information om varandras politik och program och om möjligheter
till samarbete och gemensamma projekt, däribland medverkan av ukrainska enheter i temaområdena för rymdforskning
och transporter i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

2.

Parterna ska uppmuntra och stödja forskarutbyte och inrättandet av relevanta nätverk.

3.
Samarbetet ska också omfatta erfarenhetsutbyte om förvaltning av rymdforskning och vetenskapliga institutioner,
samt utveckling av gynnsamma forskningsbetingelser och tillämpningen av ny teknik och ett tillfredsställande skydd av
relevanta immateriella, industriella och kommersiella äganderätter.
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Artikel 373

En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 8 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal, bland annat vid behov samordning och samarbete med Europeiska rymdorganisationen
om dessa och andra relevanta frågor.

KAPITEL 9

Vetenskapligt och tekniskt samarbete
Artikel 374
Parterna ska utveckla och stärka sitt vetenskapliga och tekniska samarbete både för att bidra till den vetenskapliga
utvecklingen i sig och för att stärka sin vetenskapliga potential för att kunna bidra till att bemöta nationella och globala
utmaningar. Parterna ska sträva efter att bidra till framstegen när det gäller att förvärva vetenskaplig och teknisk kunskap
som rör hållbar ekonomisk utveckling, genom att stärka sin forskningskapacitet och mänskliga potential. Samlandet och
utbytet av vetenskaplig kunskap kommer att bidra till parternas konkurrenskraft genom att deras ekonomier bättre kan
generera och ta tillvara kunskap för att saluföra nya produkter och tjänster. Parterna ska också utveckla sin vetenskapliga
potential för att fullgöra sina globala skyldigheter och åtaganden inom områden såsom hälsorelaterade frågor, miljöskydd,
inbegripet klimatförändringar, och andra globala utmaningar.

Artikel 375
1.
Samarbetet ska ta hänsyn till den nuvarande formella ram för samarbetet som inrättats genom avtalet om tekniskt
och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina, samt till Ukrainas mål om ett gradvis
närmande till EU:s politik och lagstiftning om vetenskap och teknik.

2.

207

L 161/147

Samarbetet mellan parterna ska syfta till att underlätta Ukrainas medverkan i det europeiska forskningsområdet.

3.
Samarbetet ska bistå Ukraina i arbetet med att reformera och omorganisera landets system för styrning av vetenä
skaplig forskning och dess forskningsinstitutioner (bl.a. stärkande av dess kapacitet för forskning och teknisk utveckling)
för att stödja utvecklingen av en konkurrenskraftig ekonomi och ett kunskapssamhälle.

Artikel 376
Samarbetet ska särskilt ske genom

a) informationsutbyte om parternas respektive vetenskaps- och teknikpolitik,

b) deltagande i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020,

c) gemensamt genomförande av vetenskapliga program och forskningsverksamheter,

d) gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet avsedd att uppmuntra vetenskaplig utveckling och överföring av
teknik och kunnande,

e) utbildning inom program för rörlighet för forskare och specialister,

f) anordnande av gemensamma evenemang och åtgärder för vetenskaplig och teknisk utveckling,

g) genomförande av åtgärder som syftar till att utveckla en miljö som är befordrande för forskning och tillämpning av ny
teknik samt tillfredsställande skydd av immateriell äganderätt till forskningsresultat,
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h) ökat samarbete på regional och internationell nivå, särskilt i Svartahavsområdet och i multilaterala organisationer, t.ex.
Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco), Organisationen för ekonomiskt samä
arbete och utveckling (OECD) och G8-gruppen (G8), samt inom ramen för multilaterala avtal såsom Förenta natioä
nernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) från 1992,

i) utbyte av expertkunskaper om administration av forskningsinstitutioner och vetenskapliga institutioner med syftet att
öka dessas kapacitet för att leda och delta i vetenskapliga forskningsprojekt.

Artikel 377
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 9 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 10

Industri- och näringslivspolitik
Artikel 378
Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om industri- och näringslivspolitik och därigenom förbättra företagskä
limatet för alla ekonomiska aktörer, men med särskild tonvikt på små och medelstora företag. Det utökade samarbetet ska
förbättra den administrativa ramen och regelverket för företag från både Ukraina och EU som är verksamma i Ukraina
och i EU, och bör grundas på EU:s industripolitik och politik för små och medelstora företag, med hänsyn till internaä
tionellt erkända principer och metoder inom detta område.

Artikel 379
I syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 378 i detta avtal ska parterna samarbeta för att

a) genomföra strategier för utveckling av små och medelstora företag på grundval av principerna i den europeiska
stadgan för småföretag, och övervaka genomförandet genom årliga rapporter och dialog; samarbetet ska också inriktas
på mikro- och hantverksföretag som är extremt viktiga för både EU:s och Ukrainas ekonomi,

b) skapa bättre ramvillkor genom utbyte av information och bästa praxis, och därigenom bidra till större konkurrensä
kraft; samarbetet ska inbegripa hantering av strukturförändringar (omstrukturering) samt miljö- och energifrågor, t.ex.
energieffektivitet och renare produktion,

c) förenkla och rationalisera reglerna och regleringspraxis, med särskild inriktning på utbyte av god praxis när det gäller
regleringsmetoder, däribland EU:s principer,

d) uppmuntra utvecklingen av en innovationspolitik genom utbyte av information och god praxis avseende kommersiellt
utnyttjande av forskning och utveckling (inbegripet instrument för att stödja teknikbaserade nystartade företag),
klusterutveckling och tillgång till finansiering,

e) uppmuntra fler kontakter mellan företag i EU och Ukraina och mellan dessa företag och myndigheterna i Ukraina och
i EU,

f) stödja inrättandet av exportfrämjande verksamhet i Ukraina,

g) underlätta moderniseringen och omstruktureringen av industrin i såväl Ukraina som EU inom vissa sektorer.

Artikel 380
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 10 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal. Detta ska inbegripa företrädare för näringslivet i EU och Ukraina.
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KAPITEL 11

Gruvindustri och metaller
Artikel 381
Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete i förhållande till gruv- och metallindustrin i syfte att främja ömsesidig
förståelse, förbättrat företagsklimat, informationsutbyte och samarbete om frågor som inte rör energi, framför allt i
samband med brytning av malm och industrimineral. Samarbetet påverkar inte tillämpningen av de bestämmelser om
kol som avses i artikel 339 i detta avtal.

Artikel 382
I syfte att uppnå de mål som fastställs i artikel 381 i detta avtal ska parterna samarbeta för att

a) utbyta information om utgångsläget för sina gruv- och metallindustrier,

b) utbyta information om utsikterna för gruv- och metallindustrin i EU och Ukraina när det gäller konsumtion, proä
duktion och marknadsprognoser,

c) utbyta information om åtgärder som parterna vidtar för att underlätta omstruktureringen inom dessa sektorer,

d) utbyta information och bästa praxis när det gäller hållbar utveckling av gruv- och metallindustrin i Ukraina och i EU.

KAPITEL 12

Finansiella tjänster
Artikel 383
Parterna inser att det krävs en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder inom området finansiella tjänster för att
inrätta en fungerande marknadsekonomi och främja handeln sig emellan, och är överens om att samarbeta inom området
finansiella tjänster i syfte att

a) stödja processen för anpassning av regleringen av finansiella tjänster till behoven i en öppen marknadsekonomi,

b) säkerställa ett ändamålsenligt och tillfredsställande skydd av investerare och andra konsumenter av finansiella tjänster,

c) säkerställa det globala finansiella systemets stabilitet och integritet,

d) främja samarbete mellan olika aktörer i det finansiella systemet, bland annat tillsyns- och kontrollmyndigheter,

e) säkerställa en oberoende och ändamålsenlig tillsyn.

Artikel 384
1.
Parterna ska uppmuntra samarbetet mellan relevanta tillsyns- och kontrollmyndigheter, vilket omfattar inforä
mationsutbyte, utbyte av expertkunskaper om finansmarknader och andra sådana åtgärder.

2.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt utvecklingen av sådana myndigheters administrativa kapacitet, bland annat
genom personalutbyte och gemensam fortbildning.
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Artikel 385
Parterna ska främja ett gradvis närmande till erkända internationella standarder för reglering och tillsyn inom området
finansiella tjänster. Relevanta delar av EU:s regelverk inom området finansiella tjänster omfattas av kapitel 6 (Etablering,
handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Artikel 386
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 12 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 13

Bolagsrätt, företagsstyrning, redovisning och revision
Artikel 387
1.
Parterna inser vikten av en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder inom områdena bolagsrätt och företagsä
styrning, samt inom redovisning och revision, för att inrätta en fungerande marknadsekonomi och främja handel och är
därför överens om att samarbeta om

a) skydd för aktieägare, borgenärer och andra berörda parter i enlighet med EU:s regler inom detta område, enligt
förteckningen i bilaga XXXIV till detta avtal,

b) införande av relevanta internationella standarder på nationell nivå och ett gradvis närmande till EU:s lagstiftning inom
området redovisning och revision, enligt förteckningen i bilaga XXXV till detta avtal,

c) vidareutveckling av politiken för företagsstyrning i enlighet med internationella standarder, samt ett gradvis närmande
till EU:s regler och rekommendationer inom detta område, enligt förteckningen i bilaga XXXVI till detta avtal.

2.
Parterna ska sträva efter att utbyta information och expertkunskaper om såväl befintliga system som relevanta nya
utvecklingstendenser inom detta område. Parterna ska också sträva efter att förbättra informationsutbytet mellan Ukrainas
nationella register och företagsregistren i EU-medlemsstaterna.

Artikel 388
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 13 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 14

Informationssamhället
Artikel 389
Parterna ska öka samarbetet om utvecklingen av informationssamhället till förmån för allmänhet och företag genom att
göra informations- och kommunikationstekniken (IKT) görs allmänt tillgänglig och genom en högre kvalitet på tjänsterna
till överkomliga priser. Samarbetet ska också underlätta tillträdet till marknaderna för elektroniska kommunikationsä
tjänster samt uppmuntra konkurrensen och investeringarna inom sektorn.

Artikel 390
Samarbetet ska syfta till att genomföra de nationella strategierna för informationssamhället, utveckla ett övergripande
regelverk för elektronisk kommunikation och öka Ukrainas deltagande i EU:s forskningsverksamhet inom IKT-området.
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Artikel 391
Samarbetet ska omfatta följande områden:

a) Främjande av bredbandsåtkomst, förbättrad nätsäkerhet och mer utbredd användning av IKT av allmänhet, företag och
förvaltningar genom utveckling av lokalt innehåll för internet och införande av onlinetjänster, särskilt e-handel, eförvaltning, e-hälsa och e-lärande.

b) Samordning av politiken för elektronisk kommunikation för en optimal användning av radiospektrumet och interä
operabiliteten mellan näten i Ukraina och EU.

c) Stärkande av oberoendet och den administrativa kapaciteten för den nationella tillsynsmyndigheten inom kommuniä
kationsområdet för att säkerställa dess förmåga att vidta lämpliga regleringsåtgärder och verkställa sina egna beslut och
alla tillämpliga regler, samt att garantera sund konkurrens på marknaderna. Den nationella tillsynsmyndigheten inom
kommunikationsområdet bör samarbeta med konkurrensmyndigheten om övervakningen av dessa marknader.

d) Främjande av gemensamma forskningsprojekt inom området informations- och kommunikationsteknik i EU:s nästa
ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Artikel 392
Parterna ska utbyta information, bästa praxis och erfarenheter, vidta gemensamma åtgärder för att utveckla ett överä
gripande regelverk och se till att marknaderna för elektronisk kommunikation fungerar väl och att konkurrensen på dessa
marknader inte snedvrids.

Artikel 393
Parterna ska främja samarbete mellan Ukrainas nationella tillsynsmyndighet inom kommunikationsområdet och de
nationella tillsynsmyndigheterna i EU.

Artikel 394
1.
Parterna ska främja ett gradvis närmande till EU:s lagstiftning och regelverk inom området informationssamhället
och elektronisk kommunikation.

2.
Relevanta bestämmelser samt EU:s regelverk om informationssamhället och elektronisk kommunikation omfattas av
tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster) till kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

Artikel 395
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 14 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 15

Audiovisuell politik
Artikel 396
1.
Parterna ska samarbeta för att främja den audiovisuella industrin i Europa och uppmuntra till samproduktion på
film- och televisionsområdet.

2.
Samarbetet ska bland annat inbegripa fortbildning för journalister och andra yrkesverksamma inom såväl tryckta
och elektroniska medier, samt stöd till media (offentliga och privata) i syfte att stärka deras oberoende, professionalism
och förbindelser med andra europeiska medier i överensstämmelse med europeiska normer, bland annat Europarådets
normer.
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Artikel 397
Det gradvisa närmandet till EU:s lagstiftning och regelverk samt internationella instrument för politiken på det audioviä
suella området ska särskilt genomföras såsom anges i bilaga XXXVII till detta avtal.
Artikel 398
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 15 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
KAPITEL 16

Turism
Artikel 399
Parterna ska samarbeta inom turismområdet för att utveckla en mer konkurrenskraftig turistnäring, som en drivkraft för
ekonomisk tillväxt och egenmakt, sysselsättning och utbyte med utlandet.
Artikel 400
1.

Samarbetet på bilateral, regional och europeisk nivå skulle bygga på följande principer:

a) Respekt för de lokala samhällenas integritet och intressen, särskilt i landsbygdsområden.
b) Kulturarvets betydelse.
c) Ett positivt samspel mellan turism och bevarande av miljön.
2.
Relevanta bestämmelser om researrangörer finns i kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel)
i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Relevanta bestämmelser om rörlighet för personer
omfattas av artikel 19 i detta avtal.
Artikel 401
Samarbetet ska inriktas på följande aspekter:
a) Utbyte av information, bästa praxis och erfarenheter samt överföring av kunnande, inbegripet om innovativ teknik.
b) Inrättande av strategiska partnerskap mellan offentliga och privata intressen och de lokala samhällenas intressen för att
säkra en hållbar utveckling av turismen.
c) Främjande och utveckling av turistprodukter och marknader, infrastruktur, mänskliga resurser och institutionella
strukturer.
d) Utveckling och genomförande av effektiv politik och effektiva strategier, inbegripet lämpliga rättsliga, administrativa
och finansiella aspekter.
e) Utbildning och kapacitetsuppbyggnad inom turismområdet i syfte att förbättra tjänsternas kvalitet.
f) Utveckling och främjande av lokalt förankrad turism.
Artikel 402
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 16 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
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KAPITEL 17

Jordbruk och landsbygdsutveckling
Artikel 403
Parterna ska samarbeta för att främja jordbruk och landsbygdsutveckling, särskilt genom gradvis tillnärmning av politik
och lagstiftning.

Artikel 404
Samarbetet mellan parterna inom området jordbruk och landsbygdsutveckling ska bland annat omfatta följande områden:

a) Underlättande av den ömsesidiga förståelsen av politiken för jordbruk och landsbygdsutveckling.

b) Stärkande av den administrativa kapaciteten på central och lokal nivå för planering, utvärdering och genomförande av
politiken.

c) Främjande av modern och hållbar jordbruksproduktion som respekterar miljön och djurskyddet, inbegripet ökad
användning av ekologiska produktionsmetoder och användning av bioteknik, bland annat genom genomförande av
bästa praxis inom dessa områden.

d) Utbyte av kunskap och bästa praxis när det gäller politik för landsbygdsutveckling för att främja landsbygdssamhälä
lenas välstånd.

e) Förbättring av jordbrukssektorns konkurrenskraft och av marknadernas effektivitet och öppenhet samt av investeringsä
villkoren.

f) Kunskapsspridning genom utbildnings- och informationsevenemang.

g) Stimulering av innovation genom forskning och främjande av rådgivningsverksamhet för lantbruket.

h) Ökad harmonisering av frågor som behandlas i internationella organisationer.

i) Utbyte av bästa praxis när det gäller stödmekanismer för jordbrukspolitik och landsbygdsområden.

j) Främjande av politiken för jordbruksprodukters kvalitet inom områdena produktstandarder, produktionskrav och
kvalitetssystem.

Artikel 405
Inom ramen för ovannämnda samarbete ska parterna, utan att det påverkar tillämpningen av avdelning IV (Handel och
handelsrelaterade frågor) i detta avtal, stödja ett gradvis närmande till EU:s relevanta lagstiftning och regleringsnormer,
särskilt den lagstiftning och de normer som förtecknas i bilaga XXXVIII till detta avtal.

Artikel 406
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 17 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
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KAPITEL 18

Fiskeri- och havspolitik
Avsnitt 1
Fiskeripolitik
Artikel 407
1.
Parterna ska samarbeta om frågor inom fiskerisektorn som kan ge ömsesidiga fördelar och är av gemensamt
intresse, bland annat bevarande och förvaltning av levande akvatiska resurser, inspektion och kontroll, datainsamling
samt bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.
2.
Samarbetet ska respektera parternas internationella skyldigheter när det gäller förvaltning och bevarande av levande
akvatiska resurser.
Artikel 408
Parterna ska vidta gemensamma åtgärder, utbyta information och stödja varandra för att främja
(a) goda styrelseformer och bästa praxis inom fiskeriförvaltning för att se till att fiskbestånden bevaras och förvaltas på
ett hållbart sätt, utifrån en ekosystembaserad strategi,
(b) ansvarsfullt fiske och ansvarsfull fiskeriförvaltning som är förenliga med principerna om hållbar utveckling, för att
bevara fiskbestånden och ekosystemen i ett gott tillstånd,
(c) samarbete genom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.
Artikel 409
Med hänvisning till artikel 408 i detta avtal och med hänsyn till bästa möjliga vetenskapliga underlag ska parterna
intensifiera sitt samarbete och samordningen av sin verksamhet inom området förvaltning och bevarande av levande
akvatiska resurser i Svarta havet. Parterna ska främja ett bredare internationellt samarbete i Svartahavsområdet i syfte att
utveckla förbindelserna inom en lämplig regional fiskeriförvaltningsorganisation.
Artikel 410
Parterna ska stödja initiativ, såsom ömsesidigt utbyte av erfarenheter och tillhandahållande av stöd, som syftar till att
säkerställa genomförandet av en hållbar fiskeripolitik på grundval av de prioriterade områdena i EU:s regelverk inom detta
område, bland annat följande:
a) Förvaltning av levande akvatiska resurser, fiskeansträngningar och tekniska åtgärder.
b) Inspektion och kontroll av fiskeverksamhet, med användning av nödvändig övervakningsutrustning, däribland ett
kontrollsystem för fartyg, samt utveckling av motsvarande administrativa och rättsliga strukturer som gör det möjligt
att vidta lämpliga åtgärder.
c) Harmoniserad insamling av uppgifter om fångster, landningar och flottor samt biologiska och ekonomiska uppgifter.
d) Förvaltning av fiskekapaciteten, inbegripet ett fungerande register över fiskeflottan.
e) Förbättring av marknadernas effektivitet, särskilt genom främjande av producentorganisationer och information till
konsumenter samt genom saluföringsnormer och spårbarhet.
f) Utveckling av en strukturpolitik för fiskerisektorn, med särskild tonvikt på hållbar utveckling av kustsamhällen.
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Avsnitt 2
Havspolitik
Artikel 411
Med hänsyn till sitt samarbete inom fiskeri-, transport- och miljöpolitiken och andra havsrelaterade politikområden ska
parterna också utveckla samarbetet om en integrerad havspolitik, särskilt när det gäller att
a) främja ett integrerat synsätt på havsfrågor, goda styrelseformer och utbyte av bästa praxis vid användning av marina
områden,
b) inrätta en ram för att göra avvägningar mellan konkurrerande mänskliga verksamheter och hantera deras inverkan på
den marina miljön genom att främja fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för förbättrat beslutsä
fattande,
c) främja hållbar utveckling av kustområden och sjöfartsindustrin som en motor för ekonomisk tillväxt och sysselsättä
ning, inbegripet genom utbyte av bästa praxis,
d) främja strategiska allianser mellan sjöfartsindustrin, sjöfartstjänster och vetenskapliga institutioner som är specialiserade
på havs- och sjöfartsforskning, bland annat inrättande av sektorsövergripande sjöfartskluster,
e) arbeta för att förbättra åtgärderna för sjöfartssäkerhet och sjöfartsskydd och för att stärka den gränsöverskridande och
sektorsövergripande övervakningen till havs för att hantera de ökande risker som följer av intensiv sjöfart, driftsutsläpp
från fartyg, sjöolyckor och olaglig verksamhet till sjöss på grundval av erfarenheterna från samordnings- och inforä
mationscentret i Burgas,
f) inrätta en regelbunden dialog och främja olika nätverk mellan sjöfartsaktörer.
Artikel 412
Samarbetet ska inbegripa
a) utbyte av information, bästa praxis och erfarenheter samt överföring av sjöfartskunnande, inbegripet om innovativ
teknik inom sjöfartssektorerna,
b) utbyte av information och bästa praxis om finansieringsalternativ för projekt, bland annat offentlig-privata partnerä
skap,
c) utökat samarbete mellan parterna i relevanta internationella forum för maritima frågor.
Avsnitt 3
Regelbunden dialog om fiskeri- och havspolitik
Artikel 413
En regelbunden dialog ska äga rum mellan parterna om de frågor som omfattas av avsnitten 1 och 2 i kapitel 18 i
avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal.
KAPITEL 19

Donau
Artikel 414
Med tanke på Donaubäckenets gränsöverskridande karaktär och dess historiska betydelse i samhällena utmed floden, ska
parterna
a) på ett striktare sätt genomföra de internationella åtaganden som EU:s medlemsstater och Ukraina gjort inom omä
rådena navigering, fiske och skydd av miljön, särskilt av akvatiska ekosystem, inbegripet bevarande av levande akvaä
tiska resurser, för att uppnå god ekologisk status, samt inom andra relevanta områden av mänsklig verksamhet,
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b) vid behov stödja initiativ för att utveckla bilaterala och multilaterala avtal och arrangemang, i syfte att uppmuntra
hållbar utveckling, med särskild hänsyn till den traditionella livsstilen i samhällena utmed floden och utövandet av
ekonomisk verksamhet genom integrerad användning av Donaubäckenet.
KAPITEL 20

Konsumentskydd
Artikel 415
Parterna ska samarbeta för att sörja för en hög nivå på konsumentskyddet och för att deras konsumentskyddssystem ska
bli förenliga.
Artikel 416
För att uppnå dessa mål ska samarbetet bland annat omfatta följande:
a) Främjande av informationsutbyte om konsumentskyddssystem.
b) Tillhandahållande av sakkunskap om den kapacitet hos rättsväsendet och den tekniska kapacitet som behövs för att
genomföra lagstiftning och system för marknadsövervakning.
c) Förbättring av informationen till konsumenterna.
d) Utbildning av tjänstemän inom förvaltningen och personer som företräder konsumentintressen.
e) Uppmuntra utvecklingen av oberoende konsumentorganisationer och kontakter mellan företrädare för konsumenter.
Artikel 417
Ukraina ska gradvis närma sin lagstiftning till EU:s regelverk i enlighet med bilaga XXXIX till detta avtal, och samtidigt
undvika handelshinder.
Artikel 418
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 20 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
KAPITEL 21

Samarbete om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter
Artikel 419
Med hänsyn till kapitel 13 (Handel och hållbar utveckling) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta
avtal ska parterna stärka sin dialog och sitt samarbete om främjandet av agendan för anständigt arbete, sysselsättningsä
politiken, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, dialogen mellan arbetsmarknadens parter, socialt skydd, social delaktighet,
jämställdhet och icke-diskriminering.
Artikel 420
Samarbetet inom det område som omfattas av artikel 419 i detta avtal ska syfta till att uppnå följande mål:
a) Att förbättra människornas livskvalitet.
b) Att bemöta gemensamma utmaningar, såsom globaliseringen och demografiska förändringar.
c) Att sträva efter fler och bättre arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor.
d) Att främja social rättvisa och samtidigt reformera arbetsmarknaderna.
e) Att främja arbetsmarknadsvillkor där flexibilitet kombineras med säkerhet.
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Att främja aktiva arbetsmarknadsåtgärder och effektivisera arbetsförmedlingarna så att arbetsmarknadens behov tillä
godoses på ett bättre sätt.

g) Att arbeta för mer inkluderande arbetsmarknader där missgynnade personer integreras.
h) Att minska den informella ekonomin genom att omvandla svart arbete.
i)

Att höja skyddsnivån när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, bland annat genom utbildning och fortbildä
ning om hälso- och säkerhetsfrågor, främjande av förebyggande åtgärder, förebyggande av allvarliga olycksrisker,
hantering av giftiga kemikalier och utbyte av god praxis och forskning inom detta område.

j)

Att förbättra det sociala skyddet och modernisera de sociala trygghetssystemen i fråga om kvalitet, tillgänglighet och
finansiell hållbarhet.

k) Att minska fattigdomen och stärka den sociala sammanhållningen.
l)
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Att sträva efter jämställdhet och säkerställa lika möjligheter för kvinnor och män inom sysselsättning, allmän och
yrkesinriktad utbildning, ekonomi och samhälle samt beslutsfattande.

m) Att bekämpa all slags diskriminering.
n) Att stärka kapaciteten hos arbetsmarknadens parter och främja dialogen mellan dem.
Artikel 421
Parterna ska uppmuntra alla berörda parter, särskilt arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer, att
delta i Ukrainas politiska reformer och i samarbetet mellan parterna inom ramen för detta avtal.
Artikel 422
Parterna ska främja företagens sociala ansvar och redovisningsskyldighet och uppmuntra ansvarsfulla affärsmetoder, t.ex.
de som stöds genom FN:s initiativ Global Compact från 2000, Internationella arbetsorganisationens (ILO) trepartsförä
klaring om principerna för multinationella företag och socialpolitik från 1977, i dess ändrade lydelse från 2006, samt
OECD:s riktlinjer för multinationella företag från 1976, i dess ändrade lydelse från 2000.
Artikel 423
Parterna ska sträva efter att utöka samarbetet om frågor som rör sysselsättning och socialpolitik i alla berörda regionala,
multilaterala och internationella forum och organisationer.
Artikel 424
Ukraina ska sörja för ett gradvis närmande till EU:s lagstiftning, normer och metoder inom området sysselsättning,
socialpolitik och lika möjligheter, i enlighet med bilaga XL till detta avtal.
Artikel 425
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 21 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
KAPITEL 22

Folkhälsa
Artikel 426
Parterna ska utveckla sitt samarbete inom folkhälsoområdet för att höja nivån på folkhälsan och skyddet av människors
hälsa som en förutsättning för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.
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Artikel 427
1.

Samarbetet ska särskilt omfatta följande områden:

a) Stärkande av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och dess kapacitet i Ukraina, särskilt genom genomförande av
reformer, vidareutveckling av primärvården och utbildning av personal.
b) Förebyggande och kontroll av överförbara sjukdomar, såsom hiv/aids och tuberkulos, ökad beredskap för utbrott av
högpatogena sjukdomar och genomförande av internationella hälsoreglementet.
c) Förebyggande och kontroll av icke-överförbara sjukdomar, genom utbyte av information och bästa praxis, främjande
av en hälsosam livsstil, åtgärder avseende viktiga bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoproblem, t.ex. mödrars och
barns hälsa, psykisk hälsa samt beroende av alkohol, narkotika och tobak, inbegripet genomförande av ramkonvenä
tionen om tobakskontroll från 2003.
d) Kvalitet och säkerhet när det gäller ämnen av mänskligt ursprung, t.ex. blod, vävnader och celler.
e) Information och kunskap om hälsa, bland annat om strategin ”hälsa inom alla politikområden”.
2.
I detta syfte ska parterna utbyta uppgifter och bästa praxis samt genomföra annan gemensam verksamhet, bland
annat via strategin ”hälsa inom alla politikområden” och genom att gradvis integrera Ukraina i de europeiska nätverken
inom folkhälsoområdet.
Artikel 428
Ukraina ska gradvis närma sin lagstiftning och praxis till principerna i EU:s regelverk, särskilt när det gäller överförbara
sjukdomar, blod, vävnader och celler samt tobak. En förteckning över valda delar av EU:s regelverk ingår i bilaga XLI till
detta avtal.
Artikel 429
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 22 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
KAPITEL 23

Allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrågor
Artikel 430
Samtidigt som parterna till fullo respekterar sitt ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisaä
tion och kulturella och språkliga mångfald, ska de främja samarbete inom området för allmän och yrkesinriktad utbildä
ning samt ungdomsfrågor i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen, främja interkulturell dialog och öka kunskapen om
varandras kulturer.
Artikel 431
Parterna ska åta sig att intensifiera samarbetet inom den högre utbildningen, särskilt i syfte att
a) reformera och modernisera systemen för högre utbildning,
b) främja konvergensen inom den högre utbildningen i enlighet med Bolognaprocessen,
c) förbättra kvaliteten på och relevansen hos den högre utbildningen,
d) stärka samarbetet mellan de högre utbildningsanstalterna,
e) bygga upp de högre utbildningsanstalternas kapacitet,
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f) öka rörligheten för studerande och lärare; uppmärksamhet kommer att ägnas åt samarbetet inom utbildningsområdet
för att underlätta tillträdet till högre utbildning.
Artikel 432
Parterna ska sträva efter att öka utbytet av information och sakkunskap för att uppmuntra närmare samarbete inom
yrkesutbildningsområdet, särskilt i syfte att
a) utarbeta system för yrkesutbildning, och vidareutbildning under hela arbetslivet, som ett svar på den föränderliga
arbetsmarknadens behov,
b) upprätta en nationell ram för att förbättra tydligheten i och erkännandet av kvalifikationer och kompetens, när så är
möjligt på grundval av erfarenheter från EU.
Artikel 433
Parterna ska undersöka möjligheten att utveckla sitt samarbete inom andra områden, såsom sekundärutbildning, distansä
undervisning och livslångt lärande.
Artikel 434
Parterna är överens om att uppmuntra närmare samarbete och erfarenhetsutbyte inom området ungdomspolitik och ickeformell utbildning för ungdomar, i syfte att
a) underlätta ungdomarnas integration i samhället genom att uppmuntra deras aktiva medborgarskap och initiativförä
måga,
b) hjälpa ungdomar att förvärva kunskap, färdigheter och kompetens utanför utbildningssystemen, inbegripet genom
frivilligarbete, och erkänna värdet av sådana erfarenheter,
c) uppmuntra samarbete med tredjeländer,
d) främja samarbete mellan ungdomsorganisationer i Ukraina och i EU och dess medlemsstater,
e) främja en hälsosam livsstil, särskilt för ungdomar.
Artikel 435
Parterna ska i sitt samarbete ta hänsyn till bestämmelserna i de rekommendationer som förtecknas i bilaga XLII till detta
avtal.
Artikel 436
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 23 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
KAPITEL 24

Kultur
Artikel 437
Parterna ska åta sig att främja kulturellt samarbete, för att stärka den ömsesidiga förståelsen och främja kulturutbyten, och
öka rörligheten för konst och konstnärer från EU och Ukraina.
Artikel 438
Parterna ska uppmuntra interkulturell dialog mellan enskilda och organisationer som företräder organiserade institutioner
i det civila samhället och kulturinstitutioner i EU och i Ukraina.
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Artikel 439
Parterna ska samarbeta nära i relevanta internationella forum, däribland Förenta nationernas organisation för utbildning,
vetenskap och kultur (Unesco) och Europarådet, bland annat för att utveckla den kulturella mångfalden samt bevara och
tillvarata det kulturella och historiska arvet.

Artikel 440
Parterna ska sträva efter att utveckla en regelbunden politisk dialog om kultur för att främja kulturnäringens utveckling i
EU och i Ukraina. I detta syfte ska parterna på ett korrekt sätt genomföra Unescos konvention om skydd för och
främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005.

KAPITEL 25

Samarbete inom området idrott och fysisk aktivitet
Artikel 441
1.
Parterna ska samarbeta inom området idrott och fysisk aktivitet för att bidra till att utveckla en hälsosam livsstil
inom alla åldersgrupper, främja idrottens sociala funktioner och fostrande värderingar samt bekämpa hoten mot idrotten,
t.ex. dopning, uppgjorda matcher, rasism och våld.

2.

Samarbetet ska särskilt inbegripa utbyte av information och god praxis inom följande områden:

a) Främjande av fysisk aktivitet och idrott genom utbildningssystemet, i samarbete med offentliga institutioner och ickestatliga organisationer.

b) Deltagande i idrott och fysisk aktivitet som ett sätt att bidra till en hälsosam livsstil och allmänt välbefinnande.

c) Utveckling av nationella system för kompetens och kvalifikationer inom idrottssektorn.

d) Integration av missgynnade grupper genom idrott.

e) Kamp mot dopning.

f) Kamp mot uppgjorda matcher.

g) Säkerhet vid större internationella idrottsevenemang.

Artikel 442
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 25 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 26

Samarbete med det civila samhället
Artikel 443
Parterna ska främja samarbete med det civila samhället, vilket ska sträva efter att uppnå följande mål:

a) stärka kontakterna och uppmuntra ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan alla sektorer i det civila samhället i EU:s
medlemsstater och Ukraina,
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b) involvera det civila samhällets organisationer i genomförandet av detta avtal, inbegripet dess övervakning, och i
utvecklingen av de bilaterala förbindelserna mellan EU och Ukraina,

c) sörja för ökad kunskap om och förståelse av Ukraina, inbegripet landets historia och kultur, i EU:s medlemsstater,

d) sörja för ökad kunskap och förståelse av Europeiska unionen i Ukraina, inbegripet de värderingar som unionen bygger
på, dess funktionssätt och politik.

Artikel 444
Parterna ska främja dialog och samarbete mellan berörda parter i det civila samhället från bägge sidor som en integrerad
del av förbindelserna mellan EU och Ukraina, genom att

a) stärka kontakterna och det ömsesidiga erfarenhetsutbytet mellan det civila samhällets organisationer i EU:s medlemsä
stater och Ukraina, särskilt genom yrkesinriktade seminarier, fortbildning etc.,

b) underlätta institutionsuppbyggnaden och befästandet av det civila samhällets organisationer, bland annat genom
opinionsbildning, informellt nätverksarbete, besök, workshoppar etc.,

c) göra det möjligt för Ukrainas företrädare att bekanta sig med samrådsprocesser och dialog mellan arbetsmarknadens
parter och det civila samhället i EU, för att integrera det civila samhället i den politiska processen i Ukraina.

Artikel 445
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 26 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.

KAPITEL 27

Gränsöverskridande och regionalt samarbete
Artikel 446
Parterna ska främja ömsesidig förståelse och bilateralt samarbete inom det regionalpolitiska området, om metoder för att
utforma och genomföra regionalpolitik, inbegripet flernivåstyrning och partnerskap, med särskild tonvikt på utveckling av
missgynnade områden och territoriellt samarbete, och härigenom inrätta kommunikationskanaler och öka informationsä
utbytet mellan nationella, regionala och lokala myndigheter, socio-ekonomiska aktörer och det civila samhället.

Artikel 447
Parterna ska stödja och stärka lokala och regionala myndigheters medverkan i gränsöverskridande och regionalt samarbete
samt därmed sammanhängande förvaltningsstrukturer i syfte att stärka samarbetet genom inrättande av en möjliggörande
rättslig ram, i syfte att vidmakthålla och utveckla kapacitetsfrämjande åtgärder samt i syfte att främja ett stärkande av
gränsöverskridande och regionala ekonomiska nätverk och företagsnätverk.

Artikel 448
Parterna ska sträva efter att utveckla gränsöverskridande och regionala aspekter, bland annat när det gäller transport,
energi, kommunikationsnät, kultur, utbildning, turism, hälsa och andra områden som omfattas av detta avtal och som har
betydelse för gränsöverskridande och regionalt samarbete. Parterna ska särskilt uppmuntra utvecklingen av gränsöverä
skridande samarbete när det gäller att modernisera, utrusta och samordna larmtjänster.

Artikel 449
En regelbunden dialog ska äga rum om de frågor som omfattas av kapitel 27 i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och
sektorssamarbete) i detta avtal.
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KAPITEL 28

Deltagande i europeiska unionens organ och program
Artikel 450
Ukraina ska ges möjlighet att delta i EU-organ som är relevanta för genomförandet av detta avtal och andra EU-organ, om
detta är tillåtet enligt förordningarna om organens inrättande, och i enlighet med dessa förordningar. Ukraina ska ingå
separata avtal med EU för att göra det möjligt för landet att delta i varje sådant organ och fastställa storleken på dess
ekonomiska bidrag.

Artikel 451
Ukraina ska ha rätt att delta i alla unionens pågående och framtida program som är öppna för Ukrainas deltagande i
enlighet med de relevanta bestämmelserna om antagande av dessa program. Ukrainas deltagande i unionens program ska
ske i överensstämmelse med bestämmelserna i det bifogade protokoll III om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och
Ukraina om allmänna principer för Ukrainas deltagande i unionsprogram från 2010.

Artikel 452
EU ska underrätta Ukraina om nya EU-organ och nya unionsprogram inrättas, samt om ändringar när det gäller
deltagandet i unionsprogram och organ, enligt artiklarna 450 och 451 i detta avtal.

AVDELNING VI
FINANSIELLT SAMARBETE MED BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Artikel 453
Ukraina ska erhålla ekonomiskt stöd genom EU:s berörda finansieringsmekanismer och finansieringsinstrument. Det
ekonomiska stödet ska bidra till att uppnå målen för detta avtal och ska tillhandahållas i enlighet med följande artiklar
i detta avtal.

Artikel 454
Huvudprinciperna för det ekonomiska stödet ska vara de som anges i förordningarna för EU:s berörda finansieringsä
instrument.

Artikel 455
De prioriterade områden som parterna har enats om för EU:s ekonomiska bistånd ska anges i relevanta vägledande
program som avspeglar de överenskomna politiska prioriteringarna. De vägledande stödbelopp som fastställs i dessa
vägledande program ska ta hänsyn till Ukrainas behov, sektoriella kapacitet och framsteg med reformerna.

Artikel 456
För att på bästa sätt använda de tillgängliga resurserna ska parterna sträva efter att EU-stödet ska genomföras i nära
samarbete och samordning med andra givarländer, givarorganisationer och internationella finansinstitut, och i enlighet
med internationella principer om biståndseffektivitet.

Artikel 457
Den rättsliga, administrativa och tekniska grunden för det ekonomiska stödet ska fastställas inom ramen för relevanta
avtal mellan parterna.

Artikel 458
Associeringsrådet ska underrättas om framstegen när det gäller det ekonomiska stödet och om genomförandet av detta,
samt om stödets inverkan på uppnåendet av målen för detta avtal. I detta syfte ska parternas berörda organ på permanent
och ömsesidig basis tillhandahålla lämplig information avseende övervakning och utvärdering.
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1.
Parterna ska genomföra stödet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och ska samarbeta för att
skydda EU:s och Ukrainas ekonomiska intressen i enlighet med bilaga XLIII till detta avtal. Parterna ska vidta verkningsä
fulla åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet, bl.a. genom
ömsesidigt administrativt bistånd och ömsesidig rättslig hjälp på de områden som omfattas av detta avtal.

2.
I detta syfte ska Ukraina också gradvis tillnärma sin lagstiftning i enlighet med de bestämmelser som anges i bilaga
XLIV till detta avtal.

3.
Bilaga XLIII till detta avtal ska vara tillämplig på eventuella ytterligare avtal eller finansieringsinstrument som ingås
av parterna, och eventuella andra EU-finansieringsinstrument som Ukraina kan vara associerat med, utan att det påverkar
tillämpningen av andra ytterligare bestämmelser som rör revisioner, kontroller på plats, inspektioner, kontroller och
åtgärder mot bedrägerier, bland annat de som vidtas av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska
revisionsrätten.

AVDELNING VII
INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER
KAPITEL 1

Institutionell ram
Artikel 460
1.
Den politiska och strategiska dialogen på högsta nivå mellan parterna ska ske i form av toppmöten. Toppmötena
ska i princip äga rum en gång per år. Toppmötena ska ge övergripande riktlinjer för genomförandet av detta avtal och
vara ett tillfälle att diskutera eventuella bilaterala eller internationella frågor av ömsesidigt intresse.

2.
På ministernivå ska regelbunden politisk och strategisk dialog föras inom det associeringsråd som inrättas genom
artikel 461 i detta avtal och, efter överenskommelse, inom ramen för regelbundna möten mellan företrädare för parterna.

Artikel 461
1.
Härmed inrättas ett associeringsråd. Det ska övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta
avtal samt periodiskt se över hur detta avtal fungerar mot bakgrund av dess mål.

2.
Associeringsrådet ska regelbundet sammanträda på ministernivå, åtminstone en gång per år, och när omständigä
heterna så kräver. Associeringsrådet ska sammanträda i alla nödvändiga konstellationer, efter överenskommelse.

3.
Förutom att övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta avtal ska associeringsrådet unä
dersöka alla viktiga frågor som uppstår inom ramen för detta avtal och övriga bilaterala och internationella frågor av
ömsesidigt intresse.

Artikel 462
1.
Associeringsrådet ska bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen,
å ena sidan, och ledamöter av den ukrainska regeringen, å andra sidan.

2.

Associeringsrådet ska självt fastställa sin arbetsordning.

3.
Ordförandeskapet i associeringsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för unionen och en företrädare för
Ukraina.

4.

Vid behov och efter överenskommelse ska andra organ delta som observatörer i associeringsrådets arbete.
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Artikel 463
1.
För att målen i detta avtal ska uppnås ska associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets tillämpä
ningsområde i de fall som föreskrivs i avtalet. Besluten ska vara bindande för parterna och dessa ska vidta lämpliga
åtgärder, om nödvändigt också åtgärder i särskilda organ som inrättats inom ramen för detta avtal, för att genomföra de
beslut som fattats. Associeringsrådet får även avge rekommendationer. Det ska anta sina beslut och rekommendationer
genom överenskommelse mellan parterna, efter det att de respektive interna förfarandena har slutförts.

2.
I enlighet med det mål om ett gradvis närmande av Ukrainas lagstiftning till unionslagstiftningen som uppställts i
detta avtal kommer associeringsrådet att vara ett forum för utbyte av information om Europeiska unionens och Ukrainas
rättsakter, såväl sådana som håller på att utarbetas som sådana som är i kraft, och om åtgärder för genomförande,
verkställande och efterlevnad.

3.
I detta syfte får associeringsrådet uppdatera eller ändra bilagorna till detta avtal, med beaktande av utvecklingen hos
EU-lagstiftningen och de tillämpliga standarder som fastställts i internationella instrument som parterna anser vara
relevanta, utan att detta påverkar eventuella särskilda bestämmelser i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor)
i detta avtal.

Artikel 464
1.
Härmed inrättas en associeringskommitté. Den ska biträda associeringsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter.
Denna bestämmelse påverkar inte ansvarsområdena för de olika forumen för genomförandet av den politiska dialogen
i enlighet med artikel 5 i detta avtal.

2.

Associeringskommittén ska bestå av företrädare för båda parterna, i princip på högre tjänstemannanivå.

3.
Ordförandeskapet i associeringskommittén ska växelvis innehas av en företrädare för unionen och en företrädare för
Ukraina.

Artikel 465
1.
Associeringsrådet ska i sin arbetsordning fastställa associeringskommitténs uppgifter och funktionssätt, varvid komä
mittén bland annat ska ansvara för att förbereda associeringsrådets möten. Associeringskommittén ska sammanträda
minst en gång per år.

2.
Associeringsrådet får delegera vilken som helst av sina befogenheter till associeringskommittén, inklusive befogenä
heten att fatta bindande beslut.

3.
Associeringskommittén ska ha befogenhet att anta beslut i de fall som anges i detta avtal och inom områden där
associeringsrådet har delegerat befogenheter till den. Dessa beslut ska vara bindande för parterna, som ska vidta lämpliga
åtgärder för att genomföra dem. Associeringskommittén ska anta sina beslut i samförstånd mellan parterna.

4.
Associeringskommittén ska sammanträda i en särskild konstellation för att hantera alla frågor som har samband
med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Associeringskommittén ska sammanträda i denna
konstellation minst en gång per år.

Artikel 466
1.

Associeringskommittén ska bistås av de underkommittéer som inrättats inom ramen för detta avtal.

2.
Associeringsrådet får besluta att inrätta särskilda kommittéer eller organ inom särskilda områden som är nödvändiga
för genomförandet av detta avtal, och ska fastställa sådana organs sammansättning, uppgifter och funktionssätt. Dessutom
får sådana kommittéer och organ föra diskussioner om frågor som de anser vara relevanta utan att det påverkar någon av
de särskilda bestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
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3.
Associeringskommittén får också inrätta underkommittéer som ska bedöma de framsteg som gjorts i de regelä
bundna dialoger som avses i avdelning V (Ekonomiskt samarbete och sektorssamarbete) i detta avtal.
4.
Underkommittéerna ska ha befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i detta avtal. De ska regelbundet och efter
behov rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén.
5.
De underkommittéer som inrättats inom ramen för avdelning IV i detta avtal ska underrätta associeringskommittén
i den konstellation för handelsfrågor som anges i artikel 465.4 i detta avtal om datumet och dagordningen för sina
sammanträden i tillräckligt god tid före sammanträdena. De ska rapportera om sin verksamhet vid varje reguljärt
sammanträde i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor i enlighet med artikel 465.4 i detta avtal.
6.
Förekomsten av en eller flera underkommittéer ska inte utgöra ett hinder för någon av parterna att ta upp en fråga
direkt med den associeringskommitté som inrättats i enlighet med artikel 464 i detta avtal, också i dess konstellation för
handelsfrågor.
Artikel 467
1.
Härmed inrättas en parlamentarisk associeringskommitté. Den ska vara ett forum för ledamöter av Europaparlaä
mentet och Ukrainas Verchovna Rada där de kan mötas och utbyta åsikter. Den ska sammanträda med de intervaller som
den själv bestämmer.
2.
Den parlamentariska associeringskommittén ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet, å ena sidan, och ledaä
möter av Ukrainas Verchovna Rada, å andra sidan.
3.

Den parlamentariska associeringskommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.
Ordförandeskapet i den parlamentariska associeringskommittén ska innehas växelvis av en företrädare för Europaä
parlamentet och en företrädare för Ukrainas Verchovna Rada, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i kommitténs
arbetsordning.
Artikel 468
1.
Den parlamentariska associeringskommittén får begära relevanta upplysningar om avtalets genomförande från
associeringsrådet som då ska tillhandahålla de begärda upplysningarna.
2.

Den parlamentariska associeringskommittén ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer.

3.

Den parlamentariska associeringskommittén får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.

4.

Den parlamentariska associeringskommittén får inrätta underkommittéer.
Artikel 469

1.
Parterna ska också främja regelbundna möten med företrädare för sina civila samhällen, i syfte att hålla dem
informerade om och inhämta deras synpunkter när det gäller genomförandet av detta avtal.
2.
Härmed inrättas en plattform för det civila samhället. Den ska bestå av ledamöter av Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén (EESK), å ena sidan, och företrädare för det civila samhället i Ukraina, å andra sidan, och vara ett
forum där de kan mötas och utbyta åsikter. Plattformen för det civila samhället ska sammanträda med de intervaller som
den själv bestämmer.
3.
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Plattformen för det civila samhället ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.
Ordförandeskapet i plattformen för det civila samhället ska växelvis innehas av en företrädare för Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och företrädare för det civila samhället i Ukraina, i enlighet med de bestämmelser
som fastställs i plattformens arbetsordning.
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Artikel 470
1.

Plattformen för det civila samhället ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer.

2.

Plattformen för det civila samhället får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.

3.
Associeringskommittén och den parlamentariska associeringskommittén ska anordna regelbundna kontakter med
företrädare för plattformen för det civila samhället för att inhämta deras åsikter om hur målen för detta avtal ska kunna
uppnåtts.
KAPITEL 2

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser
Artikel 471
Tillgång till domstolar och administrativa organ
Inom ramen för detta avtal åtar sig varje part att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan
diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har tillgång till dess behöriga domstolar och administrativa organ
för att kunna försvara sina personliga rättigheter och sin äganderätt.
Artikel 472
Åtgärder i samband med väsentliga säkerhetsintressen
Inget i detta avtal ska hindra en part från att vidta åtgärder som
a) den anser nödvändiga för att hindra att uppgifter som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen utlämnas,
b) rör produktion av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller rör forskning, utveckling eller proä
duktion som är oumbärlig för försvarsändamål, förutsatt att åtgärderna inte försämrar konkurrensvillkoren för proä
dukter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål,
c) den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag
och ordning, under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för fullgörandet av
skyldigheter som den har påtagit sig i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.
Artikel 473
Icke-diskriminering
1.
På de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av någon specialbestämmelse i
detta
a) får de förfaranden som Ukraina tillämpar med avseende på unionen eller dess medlemsstater inte ge upphov till att
medlemsstaterna, deras medborgare eller företag diskrimineras,
b) får de förfaranden som unionen eller dess medlemsstater tillämpar med avseende på Ukraina inte ge upphov till att
ukrainska medborgare eller företag diskrimineras.
2.
Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattebetalare
som har olika bostadsort.
Artikel 474
Gradvis tillnärmning
I överensstämmelse med målen för detta avtal såsom de fastställs i artikel 1 ska Ukraina gradvis närma sin lagstiftning till
EU-lagstiftningen i enlighet med bilagorna I–XLIV till detta avtal, på grundval av de åtaganden som anges i avdelningarna
IV, V och VI i detta avtal, och i enlighet med bestämmelserna i dessa bilagor. Denna bestämmelse ska inte påverka
tillämpningen av eventuella särskilda principer och skyldigheter avseende tillnärmning av regelverket enligt avdelning IV
(Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
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Artikel 475
Övervakning
1.
Med övervakning avses en fortlöpande bedömning av framstegen med att genomföra och verkställa de åtgärder som
omfattas av detta avtal.

2.
Övervakningen ska inbegripa bedömningar av den ukrainska lagstiftningens närmande till EU-lagstiftningen i
enlighet med detta avtal, inbegripet aspekter av genomförandet och verkställandet. Dessa bedömningar kan genomföras
individuellt eller, efter överenskommelse, gemensamt av parterna. För att underlätta bedömningsprocessen ska Ukraina
rapportera till EU om framstegen när det gäller tillnärmningen, när så är lämpligt före utgången av de övergångsperioder
som anges i detta avtal vad gäller EU-rättsakterna. Vid rapporteringen och bedömningen, också när det gäller faststälä
landet av metoder för bedömningarna och hur ofta dessa ska göras, ska hänsyn tas till särskilda förfaranden som
fastställts i detta avtal eller i beslut av de institutionella organ som inrättats enligt detta avtal.

3.
Övervakningen får inbegripa kontroller på plats, med medverkan av EU:s institutioner, organ och byråer, ickestatliga organ, tillsynsmyndigheter, oberoende experter och andra vid behov.

4.
Resultaten av övervakningen, inbegripet bedömningarna av tillnärmningen enligt punkt 2 i denna artikel, ska
diskuteras i alla relevanta organ som inrättats enligt detta avtal. Sådana organ får efter enhällig överenskommelse anta
gemensamma rekommendationer, som ska föreläggas associeringsrådet.

5.
Om parterna är överens om att de nödvändiga åtgärder som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal har genomförts och håller på att verkställas, ska associeringsrådet, i enlighet med de befogenheter som
det tilldelats genom artikel 463 i detta avtal, enas om ytterligare öppning av marknaderna enligt definitionen i avdelning
IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

6.
En gemensam rekommendation enligt punkt 4 i denna artikel som föreläggs associeringsrådet, eller avsaknad av
enighet om en sådan rekommendation, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel
och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Ett beslut som fattas av det berörda institutionella organet, eller avsaknad av ett
sådant beslut, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal.

Artikel 476
Fullgörande av skyldigheter
1.
Parterna ska vidta alla generella eller särskilda åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta
avtal. De ska se till att de mål som uppställs i detta avtal uppnås.

2.
Parterna är överens om att, på begäran av någondera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om
avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro och andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig.

3.
Varje part ska till associeringsrådet hänskjuta eventuella tvister i samband med tolkningen, genomförandet eller
tillämpningen i god tro av detta avtal i enlighet med artikel 477 i detta avtal. Associeringsrådet får bilägga en tvist genom
ett bindande beslut.

Artikel 477
Tvistlösning
1.
Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro ska endera parten inge en
formell begäran till den andra parten och associeringsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas. Genom undantag ska
tvister som rör tolkningen, genomförandet eller tillämpningen i god tro av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal uteslutande regleras av kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i
detta avtal.
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2.
Parterna ska sträva efter att lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i associeringsrådet och övriga relevanta
organ enligt artiklarna 461, 465 och 466 i detta avtal, i syfte att så snart som möjligt nå en för båda parterna godtagbar
lösning.

3.
Parterna ska förse associeringsrådet och övriga relevanta organ med alla upplysningar som krävs för att grundligt
undersöka situationen.

4.
Så länge som en tvist inte är löst ska den diskuteras vid varje sammanträde i associeringsrådet. En tvist ska anses
vara löst när associeringsrådet har fattat ett bindande beslut om att lösa frågan i enlighet med artikel 476.3 i detta avtal
eller när det har förklarat att tvisten är slut. Samråd om en tvist kan också genomföras vid vilket som helst av de
sammanträden som hålls av associeringskommittén eller något annat relevant organ som avses i artiklarna 461, 465 och
466 i detta avtal, efter överenskommelse mellan parterna eller på begäran av någon av parterna. Samråd får också äga
rum i skriftlig form.

5.

All information som lämnas ut under samrådet ska betraktas som konfidentiell.

Artikel 478
Lämpliga åtgärder om skyldigheter inte fullgörs
1.
En part får vidta lämpliga åtgärder om den berörda frågan inte har lösts inom tre månader efter dagen för anmälan
av en formell begäran om tvistlösning enligt artikel 477 i detta avtal och om den klagande parten fortfarande anser att
den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt detta avtal. Kravet på en samrådsperiod på tre månader ska inte
gälla för de undantagsfall som anges i punkt 3 i denna artikel.

2.
Vid valet av lämpliga åtgärder ska i första hand sådana åtgärder väljas som stör avtalets funktion så lite som möjligt.
Utom i de fall som beskrivs i punkt 3 i denna artikel får sådana åtgärder inte inbegripa det tillfälliga upphävandet av
någon av de rättigheter eller skyldigheter som föreskrivs enligt bestämmelser i detta avtal och som nämns i avdelning IV
(Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Dessa åtgärder ska omedelbart anmälas till associeringsrådet och vara
föremål för samråd i enlighet med artikel 476.2 i detta avtal och för tvistlösning i enlighet med artiklarna 476.3 och 477
i detta avtal.

3.

De undantag som avses i punkterna 1 och 2 ovan ska avse

a) en uppsägning av avtalet, vilken inte sanktioneras av allmänna folkrättsliga regler, eller

b) en överträdelse från den andra partens sida av någon av de väsentliga delar i avtalet som anges i artikel 2 i detta avtal.

Artikel 479
Förhållande till andra avtal
1.
Härmed upphävs avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater,
å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 14 juni 1994 och trädde i kraft den
1 mars 1998 samt dess protokoll.

2.
Detta associeringsavtal ersätter förutnämnda avtal. Hänvisningar till det upphävda avtalet i alla andra avtal mellan
parterna ska anses som hänvisningar till det här avtalet.

3.
Detta avtal ska inte påverka de rättigheter som enskilda och marknadsaktörer garanteras genom befintliga avtal
mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, förrän likvärdiga rättigheter för dessa har
uppnåtts enligt detta avtal.
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4.
Befintliga avtal på de särskilda samarbetsområden som omfattas av det här avtalet ska anses utgöra en del av de
samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del av en gemensam institutionell ram.

5.
Parterna får komplettera detta avtal genom att ingå särskilda avtal på de områden som faller inom ramen för avtalet.
Sådana särskilda avtal ska utgöra en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del
av en gemensam institutionell ram.

6.
Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen och
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får varken detta avtal eller någon åtgärd som vidtas inom ramen för
detta avtal påverka medlemsstaternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete med Ukraina eller att, i förekomä
mande fall, ingå nya samarbetsavtal med Ukraina.

Artikel 480
Bilagor och protokoll
Bilagorna och protokollen till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 481
Varaktighet
1.
Detta avtal ingås på obestämd tid. Parterna ska genomföra en övergripande översyn av uppnåendet av målen enligt
detta avtal inom fem år efter dess ikraftträdande och vid varje annan tidpunkt efter överenskommelse mellan parterna.

2.
Vardera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex
månader efter dagen för mottagande av en sådan anmälan.

Artikel 482
Definition av parterna
I detta avtal avses med parter unionen eller dess medlemsstater, eller unionen och dess medlemsstater, i enlighet med deras
respektive befogenheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.
När så är lämpligt avses Euratom, i enlighet med dess befogenheter enligt Euratomfördraget.

Artikel 483
Territoriell tillämpning
Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag och, å andra sidan, på Ukrainas territorium.

Artikel 484
Depositarie för avtalet
Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd ska vara depositarie för detta avtal.

Artikel 485
Giltiga texter
Detta avtal är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska,
litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska,
tyska, ungerska och ukrainska, vilka alla texter är lika giltiga.
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Artikel 486
Ikraftträdande och provisorisk tillämpning
1.
Parterna ska ratificera eller godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden. Ratificerings- eller godkänä
nandeinstrumenten ska deponeras hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.
2.
Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den dag då det sista ratificerings- eller
godkännandeinstrumentet har deponerats.
3.
Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 är unionen och Ukraina överens om att provisoriskt tillämpa de delar av
detta avtal som unionen fastställt, i enlighet med punkt 4 i denna artikel och i enlighet med deras respektive tillämpliga
interna förfaranden och lagstiftning.
4.
Den provisoriska tillämpningen får verkan från och med den första dagen i den andra månad som följer på dagen
för depositariens mottagande av följande:
— Unionens anmälan om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts med angivande av vilka
delar av avtalet som ska tillämpas provisoriskt.
— Ukrainas ratificeringsinstrument som deponerats i enlighet med landets förfaranden och tillämplig lagstiftning.
5.
I de relevanta bestämmelserna i detta avtal, inbegripet dess respektive bilagor och protokoll, ska alla hänvisningar i
sådana bestämmelser till ”dagen för detta avtals ikraftträdande” anses vara hänvisningar till ”den dag från vilken detta avtal
tillämpas provisoriskt” i enlighet med punkt 3.
6.
Under den period då avtalet tillämpas provisoriskt ska de bestämmelser i det avtal om partnerskap och samarbete
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, som undertecknades
i Luxemburg den 14 juni 1994 och trädde i kraft den 1 mars 1998, som inte omfattas av den provisoriska tillämpningen
av detta avtal, fortsätta att gälla.
7.
Vardera parten får genom skriftlig anmälan meddela depositarien sin avsikt att avbryta den provisoriska tillämpä
ningen av detta avtal. Upphävandet av den provisoriska tillämpningen får verkan sex månader efter depositariens
mottagande av anmälan.
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SLUTAKT

mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller associeringsavtalet
Företrädarna för
KONUNGARIKET BELGIEN,
REPUBLIKEN BULGARIEN,
REPUBLIKEN TJECKIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
REPUBLIKEN ESTLAND,
IRLAND,
REPUBLIKEN GREKLAND,
KONUNGARIKET SPANIEN,
REPUBLIKEN FRANKRIKE,
REPUBLIKEN KROATIEN,
REPUBLIKEN ITALIEN,
REPUBLIKEN CYPERN,
REPUBLIKEN LETTLAND,
REPUBLIKEN LITAUEN,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
UNGERN,
REPUBLIKEN MALTA,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
REPUBLIKEN POLEN,
REPUBLIKEN PORTUGAL,
RUMÄNIEN,
REPUBLIKEN SLOVENIEN,
REPUBLIKEN SLOVAKIEN,
REPUBLIKEN FINLAND,
KONUNGARIKET SVERIGE,
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
EUROPEISKA UNIONEN,
EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

å ena sidan, och
UKRAINA,

å andra sidan,
(nedan tillsammans kallade signatärerna),
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församlade i Bryssel den tjugosjunde juni år tvåtusenfjorton,
för att underteckna de delar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, (nedan kallat avtalet) som inte undertecknades den
21 mars 2014,
erinrar om att de vid det toppmöte som hölls i Bryssel den 21 mars 2014 undertecknade texten till följande politiska
bestämmelser i avtalet:
1. Ingress.
2. Artikel 1.
3. Avdelningarna I, II och VII.
Signatärerna har fortskridit med undertecknandet av följande bestämmelser i avtalet:
— avdelningarna III, IV, V och VI, och därtill hörande bilagor och protokoll,
och intygar att avtalet utgör ett enda rättsinstrument.
Signatärerna är överens om att artikel 486.4 i avtalet om provisorisk tillämpning ska tillämpas på motsvarande delar av
avtalet i enlighet med denna slutakt.
Signatärerna är överens om att avtalet ska tillämpas på hela Ukrainas enligt folkrätten erkända territorium och att
samråd ska föras i syfte att fastställa avtalets verkan i fråga om det olagligt annekterade territoriet Autonoma republiken
Krim och staden Sevastopol där Ukrainas regering för närvarande inte utövar faktisk kontroll.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjunde juni år tvåtusenfjorton.

SV

29.5.2014

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella
BILAGA XVI TILL KAPITEL 6

FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING; FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM
GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER; FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR
TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ KONTRAKTSBASIS OCH OBEROENDE
YRKESUTÖVARE
EU-parten

1. Förbehåll enligt artikel 88.2 (etablering): bilaga XVI-A
2. Förteckning över åtaganden enligt artikel 95.1 (gränsöverskridande tillhandahållande): bilaga XVI-B
3. Förbehåll enligt artiklarna 101 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis) och 102 (oberoende
yrkesutövare): bilaga XVI-C
Ukraina

4. Förbehåll enligt artikel 88.3 (etablering): bilaga XVI-D
5. Förteckning över åtaganden enligt artikel 95.1 (gränsöverskridande tillhandahållande): bilaga XVI-E
6. Förbehåll enligt artiklarna 101 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis) och 102 (oberoende
yrkesutövare): bilaga XVI-F
7. Följande förkortningar används i bilagorna XVI-A, XVI-B och XVI-C:
AT

Österrike

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjeckien

DE

Tyskland

DK

Danmark

EU

Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrike

EL

Grekland

HR

Kroatien

HU Ungern
IE

Irland
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IT

Italien

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederländerna

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SK

Slovakien

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket
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8. Följande förkortningar används i bilagorna XVI-D, XVI-E och XVI-F:
UA Ukraina
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BILAGA XVI-A TILL KAPITEL 6
EU-partens FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING

(som avses i artikel 88.2)
1. I nedanstående förteckning anges de ekonomiska verksamheter där förbehåll i fråga om nationell behandling eller
förmånligast behandling från EU:s sida enligt artikel 88.2 gäller för företag och investerare från Ukraina.
Förteckningen består av följande:
a) En förteckning över horisontella förbehåll som gäller alla sektorer eller undersektorer.
b) En förteckning över sektors- eller undersektorsspecifika förbehåll med angivelse av den berörda sektorn eller
undersektorn tillsammans med de tillämpliga förbehållen.
Ett förbehåll som gäller en verksamhet som inte liberaliserats (obundet) uttrycks på följande sätt: ”Inga krav på
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation”.
Om ett förbehåll enligt a eller b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll fullgör de medlemsstater som
inte anges där åtagandena enligt artikel 88.2 för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika
förbehåll för en viss sektor påverkar inte eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll
som gäller hela EU).
2. I enlighet med artikel 85.3 i avtalet innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna beviljat.
3. För de sektorer som berörs av tillnärmning av lagstiftning enligt bilaga XVII ska de restriktioner som förtecknas nedan
hävas i enlighet med artikel 4.3 i bilaga XVII.
4. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
Horisontella förbehåll
Samhällsnyttiga tjänster

EU: Ekonomisk verksamhet som betraktas som samhällsnyttiga tjänster på nationell eller lokal nivå kan omfattas av
offentliga monopol eller ensamrätt för privata operatörer.
Investeringar och typer av etablering

EU: Behandling som beviljats dotterbolag (till ukrainska bolag) som stiftats enligt en medlemsstats lag och har sitt säte, sin
centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i unionen utsträcks inte till att omfatta ett ukrainskt bolags filialer
eller agenturer i en medlemsstat.
EU: Bolagsbildning i EU krävs i en del medlemsstater för etablering i vissa tjänstesektorer (1).
EE: Om inte minst hälften av ledamöterna i styrelsen för det privata eller publika aktiebolaget är bosatta i Estland, en
annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz ska företaget förse registrator med uppgifter
(inklusive adress) om en person som är bosatt i Estland och har rätt att på företagets vägnar ta emot rättegångshandlingar
och avsiktsförklaringar riktade till företaget.
AT: Verkställande direktörer för filialer till juridiska personer ska vara bosatta i Österrike; de fysiska personer inom en
juridisk person eller en filial som har ansvar för att den österrikiska handelslagen (Handelsgesetzbuch) iakttas ska ha sin
hemvist i Österrike.
(1) För tydlighetens skull ska bolagsbildning avse etablering av en juridisk person.
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FI: En utländsk juridisk person som bedriver näringsverksamhet i egenskap av partner i ett finländskt kommandit- eller
handelsbolag måste ha ett näringstillstånd från Patent- och registerstyrelsen, om den juridiska personen inte redan är
etablerad i EES. Om en utländsk organisation avser att bedriva näringsverksamhet eller handel genom att öppna en filial i
Finland krävs näringstillstånd. För alla sektorer ska minst en av de ordinarie styrelseledamöterna och suppleanterna vara
bosatta i EES. Undantag kan dock medges för vissa företag.
FI: Utländska ägares förvärv av aktier som ger mer än en tredjedel av rösterna i ett större finländskt bolag eller ett större
företag (med mer än 1 000 anställda eller med en omsättning på över 168 miljoner EUR eller en balansomslutning på
över 168 miljoner EUR) måste godkännas av de finländska myndigheterna. Godkännande kan endast vägras om ett
viktigt nationellt intresse är i fara. Dessa begränsningar gäller inte telekommunikationstjänster, utom kravet på bosättning
för styrelseledamöter.
SK: En utländsk fysisk person vars namn ska registreras i handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla
på näringsidkarens (företagets) vägnar måste lämna in ett tillfälligt uppehållstillstånd för Slovakien.
HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för förvärv av statligt ägd egendom.
PL: Alla sektorer utom juridiska tjänster och tjänster som tillhandahålls av sjukvårdsinrättningar: utländska tjänsteleveä
rantörer får endast etableras genom kommanditbolag eller aktiebolag.
Köp av fast egendom

I följande medlemsstater omfattas köp av fast egendom av restriktioner.
AT: För utländska fysiska och juridiska personers förvärv, köp, hyra och arrende av fast egendom krävs godkännande från
behöriga regionala myndigheter (Länder), som tar ställning till huruvida viktiga ekonomiska, sociala eller kulturella
intressen påverkas eller inte.
BG: Utländska fysiska eller juridiska personer (inbegripet filialer) får inte förvärva äganderätt till mark. Bulgariska juridiska
personer med utländskt delägarskap får inte förvärva äganderätt till jordbruksmark. Utländska juridiska personer och
utländska medborgare med permanent bosättning utomlands får förvärva äganderätt till byggnader samt, i begränsad
omfattning, till fast egendom (nyttjanderätt, rätt att bygga, rätt att uppföra en stor anläggning samt servitutsrätt).
CZ: Jordbruks- och skogsmark kan bara förvärvas av utländska juridiska personer med permanent bosättning i Tjeckien.
Särskilda regler gäller för statligt ägd jordbruks- och skogsmark. Dessa restriktioner gäller under sju år efter Tjeckiens
anslutning till EU.
DK: Begränsningar av i landet icke-hemmahörande fysiska och juridiska personers rätt till köp av fast egendom. Begränsä
ningar av utländska fysiska och juridiska personers rätt till köp av jordbruksfastigheter.
HU: Med förbehåll för undantagen enligt lagstiftningen om åkermark får utländska fysiska och juridiska personer inte
förvärva åkermark. För att utlänningar ska få förvärva fast egendom krävs tillstånd från den nationella myndighet som är
behörig med utgångspunkt i den fasta egendomens belägenhet.
EE: Begränsningar av rätten att förvärva jordbruksmark, skogsmark och gränsnära mark
EL: Enligt lag nr 1892/90 krävs tillstånd från försvarsministeriet för förvärv av mark i områden nära gränser. Enligt
administrativ praxis är det lätt att få tillstånd för direktinvesteringar.
HR: Obundet när det gäller förvärv av fast egendom av tjänsteleverantörer som inte är etablerade och registrerade i
Kroatien. Förvärv av fast egendom som är nödvändig för tillhandahållande av tjänster är tillåten för företag som är
etablerade och registrerade i Kroatien som juridiska personer. För förvärv av fast egendom som är nödvändig för
tillhandahållande av tjänster av filialer krävs godkännande av justitieministeriet. Jordbruksmark får inte förvärvas av
utländska juridiska eller fysiska personer.
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MT: Maltas lagstiftning och regelverk rörande förvärv av fast egendom ska fortsätta att gälla.

LT: Förvärv av mark, inre vatten och skogar ska tillåtas för utländska fysiska och juridiska personers som uppfyller
kriterierna för europeisk och transatlantisk integration. Förfarandet, villkoren och restriktionerna för markförvärv ska
fastställas i författningsrätten.

LV: Restriktioner för förvärv av mark i landsbygdsområden och mark i städer eller tätortsområden.

PL: Tillstånd krävs för direkt eller indirekt förvärv av fast egendom. Tillstånd utfärdas genom ett administrativt beslut av
en minister som är behörig i inrikes frågor, med försvarsministerns medgivande och, när det gäller jordbruksfastigheter,
även med medgivande från ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling.

RO: Fysiska personer som inte har vare sig rumänskt medborgarskap eller hemvist i Rumänien, liksom juridiska personer
som inte är av rumänsk nationalitet och inte har sitt huvudkontor i Rumänien, får inte förvärva äganderätt till någon
form av mark genom handlingar inter vivos.

SI: Filialer som inrättats i Slovenien av utländska personer får bara förvärva fast egendom, förutom mark, som är
nödvändig för att utöva den ekonomiska verksamhet filialerna inrättats för.

SK: Jordbruks- och skogsmark får inte förvärvas av utländska juridiska eller fysiska personer. Särskilda regler gäller för
vissa andra kategorier av fast egendom.

Sektorsspecifika förbehåll
Jordbruk, jakt

FR: Det krävs tillstånd för att investerare från länder utanför EU ska få bilda jordbruksföretag och förvärva vingårdar.

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller jordbruksverksamhet.

Fiske och vattenbruk

EU: Tillträde till och användning av biologiska resurser och fiskevatten belägna i de havsvatten som omfattas av
medlemsstaternas suveränitet eller jurisdiktion får begränsas till fiskefartyg som för en medlemsstats flagga, om inte
annat föreskrivs.

Utvinning av mineral

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridiska personer i Ukraina
som kontrolleras (1) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller
naturgas (2), såvida inte EU ger heltäckande tillgång till denna sektor för fysiska eller juridiska personer i detta land inom
ramen för ett avtal om ekonomisk integration med landet i fråga.

Tillverkning

Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (3)
IT: Krav på medborgarskap för ägare av förlag och tryckerier.
(1) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en
majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett innehav på över 50 % av
ägarintressena i en juridisk person anses utgöra kontrollerande innehav.
2
( ) Baserat på uppgifter som publicerats av generaldirektoratet med ansvar för energi i EU:s senaste pocketbok om energistatistik: import
av råolja uttryckt i vikt, import av gas uttryckt i energivärde.
(3) Sektorn är begränsad till tillverkning. Den omfattar inte verksamhet som rör audiovisuella tjänster eller har kulturellt innehåll.
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HR: Krav på medborgarskap för förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar.
Petroleumraffinering (1)
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridiska personer i Ukraina
som kontrolleras (2) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller
naturgas (3), såvida inte EU ger heltäckande tillgång till denna sektor för fysiska eller juridiska personer i detta land inom
ramen för ett avtal om ekonomisk integration med landet i fråga.
Produktion, överföring och distribution för egen räkning av elektricitet, gas, ånga och varmvatten (4) (utom kärnkraftsä
baserad elproduktion)
Produktion av el; överföring och distribution av el för egen räkning
Gasframställning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät för egen räkning
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när de gäller produktion, överföring och
distribution för egen räkning av elektricitet samt framställning av gas och distribution av gasformiga bränslen.
Produktion, överföring och distribution av ånga och varmvatten
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridiska personer som
kontrolleras (5) av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av EU:s import av olja,
elektricitet eller naturgas. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs).
Företagstjänster
Yrkesmässiga tjänster

EU (6): Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridisk rådgivning samt
juridiska handlings- och intygstjänster som tillhandahålls av jurister som anförtrotts offentliga uppgifter, t.ex. notarier.
AT: När det gäller juridiska tjänster får utländska juristers (som måste vara fullt kvalificerade enligt lagstiftningen i sina
hemländer) aktieägande och andelar i rörelseresultatet för en advokatbyrå inte överstiga 25 %. De får inte ha ett
avgörande inflytande på beslutsfattandet. För utländska minoritetsinvesterare eller deras kvalificerade personal är tillä
handahållande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt och rätten i varje jurisdiktion endast tillåtet om de är behöriga
att vara verksamma som jurist. För tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsä
statens rättsordning) och för att uppträda som ombud inför domstolar krävs fullt medlemskap i advokatsamfundet, vilket
är förenat med ett krav på medborgarskap.
(1) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller.
(2) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en
majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett innehav på över 50 % av
ägarintressena i en juridisk person anses utgöra kontrollerande innehav.
3
( ) Baserat på uppgifter som publicerats av generaldirektoratet med ansvar för energi i EU:s senaste pocketbok om energistatistik: import
av råolja uttryckt i vikt, import av gas uttryckt i energivärde.
(4) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller.
(5) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person (eller personer) om denna (eller dessa) har rätt att utse en
majoritet av direktörerna eller på annat sätt avgöra hur verksamheten ska bedrivas. Framför allt ska ett innehav på över 50 procent av
ägarintressena i en juridisk person anses utgöra kontrollerande innehav.
6
( ) Tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt, EU-rätt och rätten i varje jurisdiktion är endast tillåtet om investeraren eller
dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga
villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga
om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om
inte erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förä
enklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet.
Juridiska tjänster i fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i unionen
och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om rättsordningen i en av Europeiska unionens medlemsstater ska i princip
utföras av eller genom en advokat som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan
därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i den aktuella medlemsstaten i Europeiska unionen för att uppträda som ombud
inför domstolar och andra behöriga myndigheter i EU eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I
vissa medlemsstater är utländska jurister som inte är fullvärdiga medlemmar i advokatsamfundet emellertid tillåtna att uppträda som
ombud i civilrättsliga förfaranden för en part som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke.
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När det gäller rådgivningstjänster som avser redovisning, bokföring, revision och beskattning får aktieägande och röä
strätter för personer som enligt utländsk lag har rätt att utöva yrket inte överstiga 25 %. Inga krav på nationell behandling
och behandling som mest gynnad nation för läkarvård (utom tandvård och psykologer och psykoterapeuter) och
veterinärtjänster.
BG: När det gäller juridiska tjänster är vissa typer av företagsformer (advokatsko sadrujie och advokatsko drujestvo) förbehållna
advokater med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Bulgarien. När det gäller arkitekttjänster, stadsplanering och
landskapsarkitektur, ingenjörstjänster och integrerade byggtekniska tjänster får utländska fysiska och juridiska personer
som enligt sin nationella lagstiftning har kompetens som erkända formgivare självständigt övervaka och formge byggä
nader i Bulgarien endast om de vunnit i ett konkurrensutsatt förfarande och valts som byggnadsentreprenör enligt
villkoren och förfarandet i lagen om offentlig upphandling.
FR: När det gäller juridiska tjänster är vissa företagsformer (association d’avocats och société en participation d’avocat) förä
behållna jurister med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Frankrike. När det gäller arkitekttjänster, läkarvård (även
psykologer) och tandvård, barnmorsketjänster samt tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och
paramedicinsk personal kan utländska investerare endast verka genom företagsformerna société d'exercice liberal och société
civile professionnelle.
HR: Obundet, utom för rådgivning om nationell, utländsk och internationell rätt. Parterna kan företrädas i domstol endast
av medlemmar av Kroatiens advokatsamfund (odvjetnici). Krav på medborgarskap för medlemskap i advokatsamfundet. I
förfaranden som inbegriper internationella aspekter kan parterna i skiljedomstolar och särskilda domstolar företrädas av
advokater som är medlemmar i andra länders advokatsamfund.
Tillstånd krävs för att tillhandahålla revisionstjänster. Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla arkitekttjänster och
ingenjörstjänster efter godkännande av Kroatiens arkitektkammare respektive ingenjörskammare.
Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkesä
organisationen.
HU: Etablering ska ske i form av partnerskap med en ungersk advokat (ügyvéd) eller ett advokatkontor (ügyvédi iroda)
eller representationskontor.
PL: Andra företagsformer är öppna för advokater från andra EU-medlemsstater, men utländska advokater kan endast
verka genom handelsbolag eller kommanditbolag.
FI: För revision gäller krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag.
LT: När det gäller revision ska minst ¾ av aktierna i ett revisionsföretag tillhöra revisorer eller revisionsföretag i EU eller
EES. För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsä
statens rättsordning), gäller ett krav på medborgarskap.
LV: I ett företag med auktoriserade revisorer ska mer än 50 % av kapitalandelarna med rösträtter ägas av auktoriserade
revisorer eller företag med auktoriserade revisorer från länder som är medlemmar i EU eller EES.

Forsknings- och utvecklingstjänster

EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som
är medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer med säte i unionen.

Uthyrning/leasing utan operatör

EU: När det gäller uthyrning och leasing av luftfartyg måste luftfartyget, även om dispens kan beviljas för kortfristiga
leasingkontrakt, ägas av antingen fysiska personer som uppfyller särskilda medborgarskapskriterier eller juridiska personer
som uppfyller särskilda kriterier rörande kapitalägande och kontroll (inbegripet styrelseledamöternas medborgarskap).
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Andra företagstjänster

AT: När det gäller personalförmedling och personaluthyrning kan tillstånd endast ges till juridiska personer med säte i
EES, och styrelseledamöter eller delägare/aktieägare med rätt att företräda den juridiska personen måste vara EES-medä
borgare och ha sin hemvist i EES.
BE: När det gäller säkerhetstjänster krävs EU-medborgarskap och bosättning i EU för chefer.
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller kringtjänster (medicinska
tjänster, inkl. psykolog- och tandvårdstjänster; barnmorsketjänster, sjukgymnastik och paramedicinsk personal).
EL: Ingen nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tandtekniker.
LV: När det gäller spanings- och detektivtjänster kan tillstånd beviljas endast till detektivföretag där ledningen och alla
som har en befattning vid de administrativa avdelningarna är EU- eller EES-medborgare. När det gäller säkerhetstjänster
krävs för tillstånd att minst hälften av det egna kapitalet ägs av fysiska och juridiska personer i EU eller EES.
LT: Verksamhet med säkerhetstjänster får endast bedrivas av personer som är medborgare i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller ett Natoland.
EE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för säkerhetstjänster.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för platsförmedlings-, utrednings- och
säkerhetstjänster.
PL: När det gäller spanings- och detektivtjänster får tillstånd ges till en företagare som är en fysisk person eller till en
befullmäktigad med yrkeskvalifikationer (detektivtillstånd). Om företagaren inte är en fysisk person ska yrkeskvalifikatioä
nerna innehas av minst en av de ledamöter som har rätt att företräda företagaren eller av en befullmäktigad. Yrkestillstånd
kan ges till en person med polskt medborgarskap eller till en medborgare i en annan EU-medlemsstat, EES eller Schweiz.
När det gäller säkerhetstjänster kan tillstånd ges till en företagare som är en fysisk person som innehar yrkestillstånd av
andra graden, till en företagare som inte är en fysisk person om tillståndet innehas av minst en ledamot som är partner i
ett handels- eller kommanditbolag, en styrelseledamot, ett ombud eller en befullmäktigad som anlitas av en företagare för
att leda den verksamhet som anges i tillståndet. Yrkestillstånd kan ges bara till en person med polskt medborgarskap eller
till en medborgare i en annan EU-medlemsstat, EES eller Schweiz.
PL: Chefredaktören för tidningar och tidskrifter måste ha polskt medborgarskap.
DK: När det gäller säkerhetstjänster ska chefer och en majoritet av styrelsen vara bosatta i Danmark.
SK: När det gäller spanings- och detektivtjänster och säkerhetstjänster får tillstånd endast beviljas om det inte finns någon
säkerhetsrisk och om alla chefer är medborgare i EU, EES eller Schweiz.
ES: För säkerhetstjänster krävs förhandstillstånd.
FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tilldelning av rättigheter
inom personalförmedling.
PT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för spanings- och detektivtjänster.
Distributionstjänster

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av vapen,
ammunition och sprängämnen.
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HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av tobaksvaror.

FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller beviljande av ensamrätt för
detaljhandelsförsäljning av tobak.

FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av alkohol och
läkemedel.

AT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av läkemedel.

Finansiella tjänster (1)

EU: Endast företag med säte i Europeiska unionen kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar. För
förvaltning av värdepappersfonder och investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag med
huvudkontor och säte i samma medlemsstat.

BG: Pensionsförsäkringar ska tillhandahållas genom försäkringsbolag registrerade som juridiska personer. Varaktig bosättä
ning i Bulgarien krävs för ordföranden i styrelsen och ledningen. En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera en
filial eller ett ombud i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsklasser måste ha haft tillstånd för samma försäkringsklasser i
sitt ursprungsland i minst fem år.

HR: Inga, utom för clearing- och avvecklingstjänster, som enbart tillhandahålls av den centrala registreringsbyrån i
Kroatien. Tillgång till den centrala registreringsbyråns tjänster kommer att beviljas utan åtskillnad för personer som
inte är bosatta i Kroatien.

HU: Tjänster som rör förvaltning av tillgångar till inhemska obligatoriska privata pensionsfonder och till frivilliga
ömsesidiga försäkringskassor är förbehållna företag med säte i en EU-medlemsstat eller deras filialer.

PT: Pensionsfondsförvaltning får bedrivas endast av specialiserade förvaltningsbolag registrerade som juridiska personer i
Portugal för det ändamålet och av försäkringsbolag etablerade i Portugal som fått tillstånd att bedriva livförsäkringsverkä
samhet eller av organ med tillstånd att förvalta pensionsfonder i andra EU-medlemsstater.

Utländska försäkringsbolag som önskar inrätta en filial i Portugal måste kunna visa att de har minst fem års erfarenhet av
försäkringsverksamhet.

FI: Minst hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet i företag som tillhandahåller lagstadgad
pensionsförsäkring ska vara bosatta i EU, såvida inte de behöriga myndigheterna har beviljat undantag.

För andra försäkringsbolag än de som tillhandahåller lagstadgad pensionsförsäkring gäller krav på bosättning för minst en
medlem av styrelsen och tillsynsrådet.

IT: Endast banker, försäkringsbolag, investeringsföretag och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
som harmoniserats enligt EU-lagstiftningen och har sitt säte i unionen samt företag för kollektiva investeringar i överä
låtbara värdepapper som är registrerade i Italien får förvalta pensionsfonders tillgångar. För hemförsäljning måste melä
lanhänder använda auktoriserade säljare av finansiella tjänster som är förtecknade i det italienska registret. Utländska
mellanhänders representationskontor får inte tillhandahålla investeringstjänster.

LT: Endast bolag med säte eller filial i Litauen kan verka som förvaringsinstitut för pensionsfonder.
(1) Den horisontella begränsningen i fråga om olika behandling mellan filialer och dotterbolag gäller. Utländska filialer kan endast få
tillstånd att verka på en medlemsstats territorium på de villkor som anges i den medlemsstatens tillämpliga lagstiftning och kan
därför vara skyldiga att uppfylla ett antal specifika verksamhetskrav.
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Hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentligt finansierade
hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster. För privatfinansierade utbildningstjänster kan medä
borgarskap krävas för en majoritet av styrelseledamöterna.

FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för privatfinansierade hälso- och sjukvårdsä
tjänster och sociala tjänster.

BG: Utländska högskolor får inte öppna avdelningar på Bulgariens territorium. Utländska högskolor får öppna fakulteter,
avdelningar, institut och skolor i Bulgarien endast inom den bulgariska högskolestrukturen och i samarbete med bulä
gariska högskolor.

EL: När det gäller högre utbildningstjänster finns inga krav på nationell behandling eller behandling som mest gynnad
nation för etablering av utbildningsinstitutioner som utfärdar erkända statliga utbildningsbevis. Inga krav på nationell
behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tandtekniker.

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller primärskoleutbildning.

Turism och reserelaterade tjänster

PT: Krav på bildande av företag med säte i Portugal för resebyråer och researrangörer.

HR: För platser i skyddade områden av särskilt historiskt och konstnärligt intresse och i national- eller landskapsparker
krävs godkännande av Kroatiens regering, vilket kan nekas.

Fritids-, kultur- och sporttjänster
Nyhetsbyråer

FR: För nyhetsbyråer omfattas nationell behandling för etablering av juridiska personer av ömsesidighet.

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentliga bibliotek, arkiv,
museer och annan offentlig kulturverksamhet.

Sport och andra rekreationstjänster

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller spel- och vadhållningsä
tjänster. Av rättssäkerhetsskäl klargörs att inget marknadstillträde ges.

AT: När det gäller skidskolor och bergsguidetjänster ska verkställande direktörer för juridiska personer vara EES-medä
borgare.

Transporttjänster

Sjötransport
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt sjöfartscabotage.

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat företag för
att driva en flotta som för etableringsstatens flagg.
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FI: Kringtjänster för sjötransport får endast tillhandahållas av fartyg som för finsk flagg.

HR: När det gäller kringtjänster för sjötransport måste utländska juridiska personer bilda ett företag i Kroatien som ska
beviljas en koncession av hamnmyndigheten efter ett offentligt anbudsförfarande. Antalet tjänsteleverantörer får begränsas
med hänsyn till hamnkapaciteten.

Sjöfart på inre vattenvägar (1)
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt cabotage.
Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av
Rhen-Main-Donau-kanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och
uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på
Rhen gäller.

HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport på inre
vattenvägar.

AT, HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat
företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg.

AT: När det gäller inre vattenvägar beviljas en koncession endast till juridiska personer i EES, och mer än 50 % av
aktiekapitalet, rösträtterna och majoriteten i styrelserna är reserverade för EES-medborgare.

Lufttransporttjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för nationella och internationella
lufttransporttjänster, såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning till utövandet av trafikä
rättigheter, med undantag av reparation och underhåll av flygplan, försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,
CRS-tjänster och andra kringtjänster för lufttransport, t.ex. marktjänster på flygplatser, uthyrning av luftfartyg med
besättning samt flygplatsledningstjänster. Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde på lufttransportområdet ska behandä
las i avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftfartsä
område.

Uthyrning av luftfartyg med besättning
EU: Luftfartyg som används av ett EU-flygbolag måste vara registrerade i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för
flygbolaget eller i ett annat EU-land. När det gäller uthyrning av luftfartyg med besättning måste luftfartyget ägas antingen
av fysiska personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa krav som
rör ägande av kapital och inflytande. Luftfartyget måste drivas av flygbolag som ägs av antingen fysiska personer som
uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och
inflytande.

Datoriserade bokningssystem
EU: När det gäller tjänster som rör datoriserade bokningssystem kan, om EU-flygbolag inte medges likvärdig behandä
ling (2) som den som ges i EU av leverantörer av CRS-tjänster utanför EU, eller om leverantörer av CRS-tjänster i EU inte
medges likvärdig behandling som den som ges i EU av flygbolag utanför EU, åtgärder vidtas för att medge likvärdig
behandling för flygbolagen utanför EU av leverantörerna av CRS-tjänster i EU respektive för leverantörerna av CRStjänster utanför EU av EU-flygbolagen.

Järnvägstransport
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller passagerar- och godsä
transporter och andra bogserings- och påskjutningstjänster än den behandling som fastställs i artikel 136 kapitel 6
(Handel med tjänster, etablering och elektronisk handel) avdelning IV i detta avtal.
(1) Inklusive kringtjänster för transport på inre vattenvägar.
(2) Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster.
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Vägtransport
EU: När det gäller passagerartransport (CPC 7121 och CPC 7122) får utländska investerare inte tillhandahålla transportä
tjänster inom en medlemsstat (cabotage), utom när det gäller uthyrning av icke-reguljära busstransporter med förare.
Energisektorn

EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer i Ukraina som
kontrolleras (1) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller
naturgas (2), såvida inte EU ger omfattande tillträde till denna sektor till fysiska eller juridiska personer i landet inom
ramen för ett avtal om ekonomisk integration som ingåtts med landet.
EU: Certifiering av systemansvariga för överföringssystem som kontrolleras av en eller flera fysiska eller juridiska personer
från ett eller flera tredjeländer kan vägras om operatören inte har bevisat att beviljande av certifiering inte kommer att
äventyra energiförsörjningen i en medlemsstat och/eller EU, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och artikel 11 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden
för naturgas.
BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK och SI: Inga krav på nationell behandling och
behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av bränsle i rörledning, utom konsulttjänster.
LV: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av naturgas i
rörledning, utom konsulttjänster.
BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO och SK: Inga krav på nationell behandling och
behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidistribution, utom konsulttjänster.
SI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidisä
tribution, utom tjänster som rör distribution av gas.
CY: Förbehåller sig rätten att kräva ömsesidighet för licensiering som rör prospektering och utvinning av kolväten.

(1) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av
styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av mer än 50 % av aktiekapitalet i en
juridisk person anses utgöra kontroll.
2
( ) Baserat på uppgifter som offentliggjorts av generaldirektoratet för energi i EU:s senaste statistiska pocketbok om energi: råoljeimport
uttryckt i vikt, gasimport uttryckt i värmevärde.
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BILAGA XVI-B TILL KAPITEL 6
FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER

(som avses I Artikel 95)
EU-Parten

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges de tjänstesektorer som liberaliserats av EU enligt artikel 95 och, i
form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller för tjänster och
tjänstleverantörer från Ukraina inom dessa näringsgrenar. Förteckningen består av följande:

a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som avtalspartens åtagande gäller och räckvidden av de
liberaliseringar som förbehållen avser.

b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.

Om kolumnen enligt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll gör de medlemsstater som inte anges där
åtaganden för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor påverkar inte
eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll som gäller hela EU).

Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan.

2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med

a) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors
statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N° 77, CPC prov, 1991,

b) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, N° 77, CPC ver. 1.0,
1998.

3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt villä
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling
enligt artiklarna 93 och 94 i avtalet. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla samhällä
somfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina,
inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljöområden
eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för investerare
från den andra parten.

4. Förteckningen nedan påverkar inte genomförbarheten av leveranssätt 1 i vissa tjänstesektorer och undersektorer och
påverkar inte heller förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt enligt förteckningen över åtaganden rörande
etablering.

5. I enlighet med artikel 85.3 i avtalet innehåller förteckningen inte åtgärder rörande subventioner som parterna beviljat.

6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (selfexecuting) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
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7. För de sektorer som berörs av tillnärmning av lagstiftning enligt bilaga XVII ska de restriktioner som förtecknas nedan
hävas i enlighet med artikel 4.3 i bilaga XVII.
Sektor eller undersektor

1.

Beskrivning av förbehåll

FÖRETAGSTJÄNSTER

A. Professionella tjänster
a) Juridiska tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 861) (1)

AT, CY, ES, EL, LT, MT och SK: För fullt medlemskap i advokatsamfundet,
som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsä
(utom juridisk rådgivning samt juriä statens rättsordning), gäller ett krav på medborgarskap.
diska handlings- och intygstjänster
som tillhandahålls av jurister som anä BE och FI: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juriä
förtrotts offentliga uppgifter, t.ex. noä diska representationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap tillsammans
tarier, huissiers de justice och andra med krav på bosättning. I BE tillämpas kvoter för att uppträda inför Cour
officiers publics et ministériels)
de cassation i icke-brottmål.
BG: Utländska jurister kan endast tillhandahålla juridiska representationsä
tjänster åt en medborgare från sitt hemland; det ställs även krav på ömä
sesidighet och samarbete med en bulgarisk jurist. För juridiska medlingsä
tjänster krävs permanent bosättning.
FR: Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de Cassation och
avocat auprès du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det ställs även krav
på medborgarskap.
HU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet gäller ett krav på medborä
garskap tillsammans med krav på bosättning. För utländska advokater är
den juridiska verksamheten begränsad till att tillhandahålla juridisk rådgivä
ning.
LV: Krav på medborgarskap för advokater som avlagt advokateden, vilka
förbehålls juridisk representation i brottmål.
DK: Endast advokater med dansk auktorisation och advokatbyråer som är
registrerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster. För
att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk examen.
SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att använda
yrkestiteln advokat, gäller ett krav på bosättning.
För leveranssätt 1
HR: Inga för rådgivning om utländsk och internationell rätt. Obundet för
verksamhet enligt kroatisk lag.
b) 1. Redovisningstjänster

och

bokföringsä För leveranssätt 1

FR, HU, IT, MT, RO och SI: Obundet.
(CPC 86212 utom ”revision”, CPC
86213, CPC 86219 och CPC 86220) AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.
För leveranssätt 2
Alla medlemsstater utom DE: Inga.
DE: Lagstadgade revisioner får endast utföras av revisorer eller revisionsä
företag som utför lagstadgade revisioner och är godkända i Tyskland.
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Sektor eller undersektor

b) 2. Revision

Beskrivning av förbehåll

För leveranssätt 1

(CPC 86211 och 86212 utom redoä BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI och UK:
Obundet.
visning)
AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda österriä
kiska lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen).
SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad
revision i vissa juridiska enheter, bl.a. alla aktiebolag. Endast sådana perä
soner får vara delägare i eller bilda bolag som bedriver kvalificerad reviä
sionsverksamhet (för officiella ändamål). Krav på bosättning för godkänä
nande.
HR: Utländska revisionsbyråer får tillhandahålla revisionstjänster inom
Kroatiens territorium om de har etablerat ett dotterbolag i enlighet med
bestämmelserna i bolagslagen.
För leveranssätt 2
Inga.
c) Skatterådgivning
(CPC 863) (2)

För leveranssätt 1
AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.
CY: Taxeringsinspektörer måste vara godkända av finansministeriet. Godä
kännandet sker efter ekonomisk behovsprövning. De kriterier som tillä
lämpas motsvarar dem som används för att bevilja tillstånd till utländska
investeringar (som listas i det horisontella avsnittet), eftersom de gäller
denna undersektor, i samtliga fall med beaktande av sysselsättningssituaä
tionen i undersektorn.
BG, MT, RO och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

d) Arkitekttjänster
och

För leveranssätt 1
AT: Obundet utom för planeringstjänster.

e) Stadsplanering och landskapsarkitekä BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT och SI: Obundet.
tur
DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för alla
tjänster som tillhandahålls från utlandet.
(CPC 8671 och CPC 8674)
HU och RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.
HR: Arkitekttjänster: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla arä
kitekttjänster efter godkännande av Kroatiens arkitektkammare. Planer eller
projekt som utarbetats utomlands måste godkännas (valideras) av en beä
hörig fysisk eller juridisk person i Kroatien så att de uppfyller kraven i den
kroatiska lagen. Godkännandet (valideringen) utfärdas av byggnads- och
stadsplaneringsministeriet.
Stadsplanering: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla stadsplaä
neringstjänster efter godkännande av byggnads- och stadsplaneringsminisä
teriet.
För leveranssätt 2
Inga.
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Sektor eller undersektor

f)

Ingenjörstjänster och

g) Integrerade tekniska tjänster
(CPC 8672 och CPC 8673)

29.5.2014

Beskrivning av förbehåll

För leveranssätt 1
AT och SI: Obundet utom för rena planeringstjänster.
BG, CY, EL, IT, MT, PT: Obundet.
HR: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla dessa tjänster efter
godkännande av Kroatiens ingenjörskammare. Planer eller projekt som
utarbetats utomlands måste godkännas (valideras) av en behörig fysisk
eller juridisk person i Kroatien så att de uppfyller kraven i den kroatiska
lagen. Godkännandet (valideringen) utfärdas av byggnads- och stadsplaneä
ringsministeriet.
För leveranssätt 2
Inga.

h) Läkar-, tandläkar- och psykologtjänsä För leveranssätt 1
ter
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK
(CPC 9312 och ingår i CPC 85201) och UK: Obundet.
SI: Obundet för socialmedicin, sanitära, epidemiologiska och miljömediä
cinska tjänster, tillhandahållande av blod, blodprodukter och transplantat
samt obduktion.
HR: Obundet, utom för telemedicin: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.
i)

Veterinärtjänster

För leveranssätt 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT,
RO, SI och SK: Obundet.
UK: Obundet utom för veterinärlaboratorietjänster och veterinärtekniska
tjänster som tillhandahålls till veterinärer, allmän rådgivning, vägledning
och information rörande exempelvis näring, beteende och skötsel av sällä
skapsdjur.
För leveranssätt 2
Inga.

j)

j)

1. Barnmorsketjänster

För leveranssätt 1

(ingår i CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PT, RO, SI, SK och UK: Obundet.

2. Tjänster som tillhandahålls av
sjuksköterskor,
sjukgymnaster FI, PL: Obundet, utom för sjuksköterskor.
och paramedicinsk personal
HR: Obundet, utom för telemedicin: Inga
(ingår i CPC 93191)
För leveranssätt 2
Inga.
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Sektor eller undersektor

Beskrivning av förbehåll

k) Detaljhandelsförsäljning av läkemedel För leveranssätt 1
och detaljhandelsförsäljning av sjukä
vårdsartiklar
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO,
SK, SE, SI och UK: Obundet.
(CPC 63211)
LV, LT: Obundet utom för postorder.
och andra tjänster som tillhandahålls
av farmaceuter (3)

HU: Obundet utom för CPC 63211
För leveranssätt 2
Inga.

B. Datatjänster och tillhörande tjänster
(CPC 84)

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

C. Forsknings- och utvecklingstjänster
a) FoU-tjänster inom samhällsvetenskap För leveranssätt 1 och 2
och humaniora
EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/
(CPC 852 utom psykologtjänster) (4) eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en EUmedlemsstat och juridiska personer med säte i unionen.
b) FoU-tjänster inom naturvetenskap
(CPC 851) och
c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster
(CPC 853)
D. Tjänster avseende fast egendom (5)
a) Som rör egen eller hyrd egendom
(CPC 821)

För leveranssätt 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.
HR: Kommersiell närvaro krävs.
För leveranssätt 2
Inga.

b) Med fast lön eller på kontraktsbasis För leveranssätt 1
(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.
HR: Kommersiell närvaro krävs.
För leveranssätt 2
Inga.
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Beskrivning av förbehåll

E. Uthyrning/leasing utan operatör
a) Som rör fartyg
(CPC 83103)

För leveranssätt 1
BG, CY, DE, HU, MT och RO: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

b) Som rör luftfartyg
(CPC 83104)

För leveranssätt 1
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet.
För leveranssätt 2
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE och
UK: Luftfartyg som används av ett EU-flygbolag måste vara registrerade i
den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i ett annat
EU- land. Dispens kan beviljas för kortfristiga leasingkontrakt eller under
exceptionella omständigheter.

c) Som rör annan transportutrustning

För leveranssätt 1

(CPC 83101, CPC 83102 och CPC BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO och SI: Obundet.
83105)
SE: Tillhandahållare av uthyrnings- eller leasingtjänster för bilar och vissa
terrängmotorfordon utan förare, som hyrs ut eller leasas för en kortare
period än ett år, är skyldiga att utse någon som ansvarar bl.a. för att
verksamheten drivs i enlighet med gällande regler och föreskrifter och
att trafiksäkerhetsbestämmelserna följs. Den ansvariga personen ska vara
bosatt i Sverige.
För leveranssätt 2
Inga.
d) Som rör andra maskiner eller annan För leveranssätt 1
utrustning
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO och SK: Obundet.
(CPC 83106, CPC 83107, CPC
83108 och CPC 83109)

För leveranssätt 2
Inga.

e) Som rör hushållsartiklar och varor För leveranssätt 1 och 2
för personligt bruk
(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
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f)

Beskrivning av förbehåll

Uthyrning av telekommunikationsä För leveranssätt 1 och 2
utrustning
Ingen.
(CPC 7541)

F. Andra företagstjänster
a) Reklam
(CPC 871)

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

b) Marknads- och opinionsundersökä För leveranssätt 1 och 2
ningar
Inga.
(CPC 864)
c) Organisationskonsulttjänster
(CPC 865)

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

d) Tjänster i anslutning till organisaä För leveranssätt 1 och 2
tionskonsulttjänster
HU: Obundet för medlings- och förlikningstjänster
(CPC 866)
(CPC 86602).
e) Teknisk provning och analys
(CPC 8676)

För leveranssätt 1
IT: Obundet för biologer och kemianalytiker.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.
För leveranssätt 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.

f)

Rådgivnings- och konsulttjänster som För leveranssätt 1
rör jordbruk, jakt och skogsbruk
IT: Obundet för aktiviteter som är förbehållna agronomer och periti agrari.
(ingår i CPC 881)
EE, MT, RO och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

g) Rådgivnings- och konsulttjänster röä För leveranssätt 1
rande fiske
LV, MT, RO och SI: Obundet.
(ingår i CPC 882)
För leveranssätt 2
Inga.
h) Rådgivnings- och konsulttjänster röä För leveranssätt 1 och 2
rande tillverkning
Inga.
(ingår i CPC 884 och i CPC 885)
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i)

Rekrytering och förmedling av persoä
nal

i)

1. Rekrytering av chefer

För leveranssätt 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI och
SE: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.

i)

2. Personalförmedling

För leveranssätt 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT,
NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI och SK: Obundet.

i)

3. Förmedling av kontorspersonal

För leveranssätt 1

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SK och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.

i)

4. Förmedling av hemtjänstpersonal, För leveranssätt 1 och 2
andra handels- eller industriarbeä
tare, vårdpersonal och annan perä
Alla medlemsstater utom HU: Obundet.
sonal
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

j)

j)

HU: Inga.

1. Spanings- och detektivtjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI och UK: Obundet.

2. Säkerhetstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 87302, CPC 87303, CPC HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305
87304 och CPC 87305)
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI och SK:
Obundet.
För leveranssätt 2
HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI och SK: Obundet.
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k) Vetenskapliga och tekniska konsultä För leveranssätt 1
tjänster
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI och UK:
(CPC 8675)
Obundet för prospektering.
HR: Inga, förutom att geologisk, geodetisk och gruvrelaterad grundforskä
ning och därmed sammanhängande miljöskyddstjänster inom Kroatiens
territorium bara får genomföras tillsammans med eller via inhemska juriä
diska personer.
För leveranssätt 2
Inga.
l)

1. Underhåll och reparation av fartyg För leveranssätt 1
(ingår i CPC 8868)

För transportfartyg: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT,
SI och UK: Obundet.
För transportfartyg på inre vattenvägar: EU utom EE, HU, LV och PL:
Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

l)

2. Underhåll och reparation av utä För leveranssätt 1
rustning för järnvägstransport
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SE, SI, SK och UK: Obundet.
(ingår i CPC 8868)
För leveranssätt 2
Inga.

l)

3. Underhåll och reparation av moä För leveranssätt 1 och 2
torfordon, motorcyklar, snöskotä
rar och vägtransportutrustning
Inga.
(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC
8867 och i CPC 8868)

l)

4. Underhåll och reparation av luftä För leveranssätt 1
fartyg och delar till luftfartyg
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT,
(ingår i CPC 8868)
RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

l)

5. Underhåll och reparation av meä För leveranssätt 1 och 2
tallvaror, maskiner (inte kontorsä
maskiner), utrustning (inte transä Inga.
port- och kontorsutrustning)
samt hushållsartiklar och personä
liga artiklar (6)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861,
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865
och CPC 8866)
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m) Tjänster som omfattar rengöring av För leveranssätt 1
byggnader
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL,
(CPC 874)
PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
n) Fototjänster
(CPC 875)

För leveranssätt 1
BG, EE, MT och PL: Obundet för tillhandahållande av flygfototjänster
HR, LV: Obundet för specialfototjänster
(CPC 87504)
För leveranssätt 2
Inga.

o) Paketeringstjänster
(CPC 876)
p) Tryckning och förlagsverksamhet
(CPC 88442)
q) Konferenstjänster
(ingår i CPC 87909)

För leveranssätt 1 och 2
Inga.
För leveranssätt 1 och 2
Inga.
För leveranssätt 1 och 2
Inga.

r) Övrigt
r) 1. Översättar- och tolktjänster
(CPC 87905)

För leveranssätt 1
PL: Obundet för auktoriserade översättare och tolkar.
HU och SK: Obundet för officiell översättning och tolkning.
HR: Obundet för officiella dokument.
För leveranssätt 2
Inga.

r) 2. Inredningsdesign och specialdeä För leveranssätt 1
sign
DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för alla
(CPC 87907)
tjänster som tillhandahålls från utlandet.
HR: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
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För leveranssätt 1 och 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.

r) 4. Tjänster avseende kreditupplysä För leveranssätt 1 och 2
ning
(CPC 87901)
r) 5. Kopieringstjänster
(CPC 87904) (7)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

r) 6. Telekommunikationstjänster
(CPC 7544)
r) 7. Telefonpassning
(CPC 87903)
2.

För leveranssätt 1 och 2
Inga.
För leveranssätt 1 och 2
Inga.

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

A. Post- och budtjänster
(Tjänster som rör hantering (8) av
postförsändelser (9) enligt följande
lista över undersektorer, oavsett om
de skickas inom landet eller till utlanä
det:
i) Hantering av adresserade skriftliga För leveranssätt 1 och 2
meddelanden på vilket fysiskt meä
dium som helst (10), däribland
Inga (12).
hybridpost och direktpost
ii) Hantering av adresserade paket (11)
iii) Hantering av adresserade pressproä
dukter (13)
iv) Hantering av de försändelser som avä
ses i i–iii ovan som rekommenderade
eller assurerade brev
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v) Expressutdelning (14) av de försändelä
ser som avses i i–iii ovan
vi) Hantering av icke-adresserade försänä
delser
vii) Dokumentutväxling (15)
Undersektorerna i, iv och v undantas
dock när de faller inom ramen för de
tjänster som får omfattas av förä
behåll, dvs. för brevförsändelser vars
pris är mindre än 2,5 gånger den
allmänna basavgiften, under förä
utsättning att de väger mindre än
50 gram (16), samt den rekommendeä
rade post som används i samband
med rättsliga och administrativa förä
faranden.)
(ingår i CPC 751, i CPC 71235 (17)
och i CPC 73210 (18))
B. Telekommunikationstjänster
(Dessa tjänster omfattar inte ekonoä
misk verksamhet som består av tillä
handahållande av innehåll som kräver
telekommunikationstjänster för överä
föring)

a) Tjänster som består i vidarebefordran För leveranssätt 1 och 2
och mottagande av signaler på elekä
tromagnetisk väg (19), utom radioInga.
och tv-utsändningar (20)
b) Satellitsändningstjänster (21)

För leveranssätt 1 och 2
EU: Inga, utom att tjänsteleverantörer i denna sektor kan omfattas av
skyldigheter för att skydda mål som avser allmänintresset i samband
med överföring av innehåll genom deras nätverk i linje med EU-lagstiftä
ningen om elektronisk kommunikation.
BE: Obundet.

3.

BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER

Byggtjänster och tillhörande ingenjörsä För leveranssätt 1 och 2
tjänster
Inga.
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,
CPC 515, CPC 516, CPC 517 och CPC
518)
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DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
(utom distribution av vapen, ammunition, sprängämnen och annat krigsmateriel)

A. Tjänster som utförs på provisionsä För leveranssätt 1 och 2
basis
EU utom AT, SI, SE och FI: Obundet för distribution av kemiska produkter
a) Tjänster på provisionsbasis som samt ädelmetaller (och stenar).
rör motorfordon, motorcyklar
och snöskotrar samt reservdelar AT: Obundet för distribution av pyrotekniska produkter, lättantändliga
artiklar, spränganordningar och giftiga ämnen.
och tillbehör till dessa
(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 AT och BG: Obundet för distribution av produkter avsedda för medicinska
ändamål, t.ex. medicinsk och kirurgisk apparatur, läkemedelssubstanser
och i CPC 6121)
och föremål avsedda för medicinska ändamål.
b) Övriga tjänster som utförs på proä
HR: Obundet för distribution av tobaksvaror.
visionsbasis
För leveranssätt 1

(CPC 621)

AT, BG, FR, PL och RO: Obundet för distribution av tobak och tobaksä
produkter.

B. Partihandelstjänster

a) Partihandel med motorfordon, IT: För partihandel: statligt tobaksmonopol.
motorcyklar och snöskotrar samt
reservdelar och tillbehör till dessa BG, FI, PL, RO: Obundet för detaljhandelsdistribution av alkoholhaltiga
drycker.
(ingår i CPC 61111, i CPC 6113
och i CPC 6121)
SE: Obundet för distribution av alkoholhaltiga drycker.
b) Partihandel
utrustning

med

teleterminalä AT, BG, CZ, FI, RO, SK och SI: Obundet för distribution av läkemedel.
BG, HU och PL: Obundet för tjänster som utförs på provisionsbasis.

(ingår i CPC 7542)
c) Övrig partihandel

FR: För tjänster som utförs på provisionsbasis: obundet för handlare och
mäklare som är verksamma inom 17 marknader av nationellt intresse
beträffande färska livsmedel. Obundet för partihandel med läkemedel.

(CPC 622 utom partihandel med MT: Obundet för tjänster som utförs på provisionsbasis.
energiprodukter (22))
C. Detaljhandel (23)
Detaljhandel med motorfordon, moä
torcyklar och snöskotrar samt reservä
delar och tillbehör till dessa
(CPC 61112, ingår i CPC 6113 och i
CPC 6121)
Detaljhandel med teleterminalutrustä
ning
(ingår i CPC 7542)
Detaljhandel med livsmedel
(CPC 631)
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Detaljhandel med andra produkter (ej
energi), utom detaljhandel med läkeä
medel och sjukvårdsartiklar (24)
(CPC 632 utom 63211 och 63297)
D. Franchising
(CPC 8929)
5.

UTBILDNINGSTJÄNSTER
(endast privatfinansierade)

A. Primärutbildning
(CPC 921)

För leveranssätt 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE och SI: Obundet.

B. Sekundärutbildning
(CPC 922)

För leveranssätt 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO och SE: Obundet.
För leveranssätt 2
CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
För leveranssätt 1 och 2
LV: Obundet för utbildningstjänster som rör gymnasial yrkesutbildning för
studerande med funktionsnedsättning
(CPC 9224).

C. Högre utbildning
(CPC 923)

För leveranssätt 1
AT, BG, CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare från tredjeländer kan
emellertid få tillstånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en
utbildningsinstitution samt att undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utä
färda erkända statliga utbildningsbevis.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
För leveranssätt 1 och 2
CZ och SK: Obundet för högre utbildning, utom för teknisk och yrkesä
inriktad högskoleutbildning
(CPC 92310).
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För leveranssätt 1 och 2
CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
AT: Obundet för vuxenundervisning genom radio eller tv.

E. Övriga utbildningstjänster
(CPC 929)

För leveranssätt 1 och 2
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 1:
HR: Inga för utbildning via korrespondens eller telekommunikation.
För leveranssätt 2:
Inga.

6.

MILJÖTJÄNSTER

A. Avloppshantering
(CPC 9401) (25)

För leveranssätt 1
EU: Obundet utom för konsulttjänster.

B. Hantering av fast/farligt avfall, utom
transport över gränserna av farligt avä För leveranssätt 2
fall
a) Avfallshantering
(CPC 9402)
b) Renhållning och liknande tjänster
(CPC 9403)
C. Skydd av luft och klimat
(CPC 9404) (26)
D. Sanering och rening av mark och vatä
ten
a) Behandling, sanering av mark och
vatten som kontaminerats/föroreä
nats
(ingår i CPC 94060) (27)
E. Buller- och vibrationsdämpning
(CPC 9405)

Inga.
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F. Skydd av biologisk mångfald och
landskap
a) Skydd av naturen och landskapet
(ingår i CPC 9406)
G. Övriga miljötjänster och stödtjänster
(CPC 94090)
7.

FINANSIELLA TJÄNSTER

A. Försäkringstjänster och försäkringsä För leveranssätt 1 och 2
relaterade tjänster
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE,
SI och UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av
risker som rör
i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transporä
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och
ii) gods i internationell transittrafik.
AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för ett dotä
terbolag som inte är etablerat i Europeiska unionen eller för en filial som
inte är etablerad i Österrike (utom för återförsäkring och retrocession) är
förbjudna. Obligatorisk lufttransportförsäkring, utom försäkring av interä
nationell kommersiell lufttrafik, kan tillhandahållas endast av ett dotterboä
lag som är etablerat i unionen eller av en filial som är etablerad i Österrike.
DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av boä
lag som är etablerade i Europeiska unionen. Endast försäkringsbolag som
fått tillstånd genom dansk lagstiftning eller av danska behöriga myndigheä
ter får i kommersiellt syfte i Danmark tillhandahålla direktförsäkring för
personer som är bosatta i Danmark, för danska fartyg eller för egendom i
Danmark.
DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av ett
dotterbolag som är etablerat i Europeiska unionen eller av en filial som är
etablerad i Tyskland. Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en
filial i Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell
transport endast genom denna filial.
FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får tillhandahållas
endast av försäkringsbolag som är etablerade i Europeiska unionen.
PL: Obundet, utom för återförsäkring, retrocession och försäkring av varor
i internationell transport.
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PT: Luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov och
ansvar får endast tillhandahållas av bolag som är etablerade i EU. Endast
personer och bolag som är etablerade i EU får agera som försäkringsförä
medlare för sådan försäkringsverksamhet i Portugal.
För leveranssätt 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI
och UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av
risker som rör
i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transporä
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och
ii) gods i internationell transittrafik.
BG: Obundet för direkt försäkring, utom för tjänster som tillhandahålls av
utländska leverantörer till utländska personer i Bulgarien. Transportförsäkä
ring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i
samband med risker i Bulgarien får inte tillhandahållas direkt av utländska
försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag får ingå försäkringsavtal
endast genom en filial. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande erä
sättningssystem samt obligatoriska försäkringar.
CY, LV och MT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkä
ring av risker som rör
i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transporä
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och
ii) gods i internationell transittrafik.
LT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av risker
som rör
i) sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något
eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som transporä
terar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer därav; och
ii) varor i internationell transittrafik, utom när det gäller landtransport där
risken finns i Litauen.
BG, LV, LT och PL: Obundet för försäkringsförmedling.
FI: Bara försäkringsbolag med säte i EU eller filial i Finland får tillhandaä
hålla direkta försäkringstjänster (även koassurans). Försäkringsmäklartjänsä
ter får tillhandahållas av ett bolag eller en person som har permanent
etablering i EU.
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HU: Försäkringsbolag som inte är etablerade i EU får tillhandahålla direkta
försäkringstjänster i Ungern endast genom en filial registrerad i Ungern.
IT: Obundet när det gäller aktuarietjänster. Transportförsäkring avseende
varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband med
risker i Italien får tillhandahållas endast av försäkringsbolag som är etaä
blerade i Europeiska unionen. Detta förbehåll gäller inte för internationell
transport som inbegriper import till Italien.
SE: Tillhandahållande av direktförsäkring tillåts endast genom ett försäkä
ringsbolag med koncession i Sverige, under förutsättning att den utländska
tjänsteleverantören och det svenska försäkringsbolaget tillhör samma konä
cern eller har ingått samarbetsavtal.
ES: För aktuarietjänster gäller ett krav på bosättning och tre års relevant
erfarenhet.
HR: Obundet för direkta försäkrings- och försäkringsförmedlingstjänster
utom för
a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska persoä
ner som är bosatta i Kroatien;
b) skadeförsäkring: för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än anä
svarsförsäkring för fordon till utländska personer som är bosatta i
Kroatien;
c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring.
För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SE, SI och UK: Obundet för förmedling.
BG: För direkt försäkring: Bulgariska fysiska och juridiska personer och
utländska personer som bedriver ekonomisk verksamhet i Bulgarien kan
ingå försäkringsavtal i fråga om sin verksamhet i Bulgarien endast med
tjänsteleverantörer som har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i
Bulgarien. Försäkringskompensation på grundval av sådana avtal ska betaä
las ut i Bulgarien. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättä
ningssystem samt obligatoriska försäkringar.
IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och
ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får tillhandahållas endast
av försäkringsbolag som är etablerade i Europeiska unionen. Detta förä
behåll gäller inte för internationell transport som inbegriper import till
Italien.
HR: Obundet för direkta försäkrings- och försäkringsförmedlingstjänster
utom för
a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska persoä
ner som är bosatta i Kroatien;
b) skadeförsäkring:
i) för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än ansvarsförsäkring för
fordon till utländska personer som är bosatta i Kroatien;
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ii) person- eller sakförsäkring som inte finns tillgänglig i Kroatien; – föä
retag som köper försäkring utomlands i samband med investeringsä
arbete utomlands, inkl. utrustning för sådant arbete; – för att garantera
avkastning på utländska lån (kollateral försäkring); – person och sakä
försäkring av helt ägt företag och samriskföretag som bedriver näringsä
verksamhet utomlands, om det ske i enlighet med bestämmelserna i det
landet eller det krävs för att registrera företaget; – fartyg under byggä
nation eller reparation, om så föreskrivs i avtalet med den utländska
kunden (köparen);
c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring.
B. Bankverksamhet och andra finansiella För leveranssätt 1
tjänster
(med undantag av försäkringstjänster)
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AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE
och UK: Obundet utom för tillhandahållande av finansiell information och
bearbetning av finansiella data samt rådgivning och andra relaterade tjänsä
ter, med undantag för förmedling.

BE: För att bedriva investeringsrådgivning krävs etablering i Belgien.

BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunikaä
tionsnätverket kan förekomma.

CY: Obundet utom för handel med överlåtbara värdepapper, tillhandahålä
lande av finansiell information och bearbetning av finansiella data samt
rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling.

EE: För inlåning krävs godkännande från den estniska finansinspektionen
och registrering enligt estnisk lag som aktiebolag, dotterbolag eller filial.

För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat
förvaltningsbolag. Endast företag med säte i unionen kan verka som förä
varingsinstitut för investeringsfonders tillgångar.

HR: Obundet, utom för utlåning, finansiell leasing, betalnings- och penä
ningförmedlingstjänster, garantier och åtaganden, penningmäkleri, tillhanä
dahållande och överföring av finansiell information samt rådgivning och
andra finansiella kringtjänster, med undantag för förmedling.

LT: För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat
förvaltningsbolag. Endast företag med säte eller filial i Litauen kan verka
som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.

IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsrådgivning
krävs antingen i) tillstånd i Irland, vilket normalt förutsätter att tillhandaä
hållaren är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskilt företag, i vardera fallet
med huvudkontor/säte i Irland (i vissa fall kan det hända att tillstånd inte
krävs, t.ex. när en tillhandahållare av tjänster från tredje land inte har
någon kommersiell närvaro i Irland och tjänsten inte tillhandahålls privatä
personer) eller ii) tillstånd i en annan medlemsstat i enlighet med EU:s
direktiv om investeringstjänster.
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IT: Obundet för säljare av finansiella tjänster (promotori di servizi finanä
ziari).
LV: Obundet utom för medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapä
per, tillhandahållande av finansiell information och bearbetning av finanä
siella data samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för
förmedling
LT: Kommersiell närvaro krävs för pensionsfondsförvaltning.
MT: Obundet utom för inlåning, utlåning av alla slag, tillhandahållande av
finansiell information och bearbetning av finansiella data samt rådgivning
och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling.
PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och
bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på att
använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät.
RO: Obundet för finansiell leasing och för handel med penningmarknadsä
instrument, utländsk valuta, derivatinstrument, valuta- och ränteinstruä
ment, överlåtbara värdepapper och andra överlåtbara instrument och fiä
nansiella tillgångar, medverkan vid utfärdande av alla slags värdepapper,
förvaltning av tillgångar, samt clearing- och avvecklingstjänster rörande
finansiella tillgångar. Betalnings- och penningförmedlingstjänster tillåts enä
dast genom en bank som är etablerad lokalt.
SI:
i) Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser och pensionsfondsä
förvaltning: Obundet.
ii) Alla övriga undersektorer, utom tillhandahållande och överföring av
finansiell information och när det gäller för inhemska juridiska persoä
ner och enskilda näringsidkare att motta krediter (all form av uppä
låning) och att acceptera borgensförbindelser och garantier från utä
ländska kreditinstitut samt rådgivningstjänster och andra till finansiella
tjänster relaterade tjänster: Obundet. Medlemmar i värdepappersbörsen i
Slovenien måste vara registrerade som juridiska personer i Slovenien
eller vara filialer till utländska investeringsbolag eller banker.
För leveranssätt 2
BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunikaä
tionsnätverket kan förekomma.
PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och
bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på att
använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät.
8.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER OCH SOCIALA TJÄNSTER
(endast privatfinansierade)

A. Sjukhustjänster
(CPC 9311)

För leveranssätt 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL,
PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.

C. Vård på andra behandlingshem än
sjukhus
HR: Obundet, utom för telemedicin.
(CPC 93193)

För leveranssätt 2
Inga.
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För leveranssätt 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
BE: Obundet för andra sociala tjänster än konvalescenthem, vilohem och
äldreboenden.

9.

TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER

A. Hotell, restauranger samt cateringä För leveranssätt 1
verksamhet
(CPC 641, CPC 642 och CPC 643)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SI, SE och UK: Obundet utom för cateringverksamhet.

(utom cateringverksamhet inom lufttä HR: Obundet.
ransport) (28)
För leveranssätt 2
Inga.
B. Resebyråer och researrangörer

För leveranssätt 1

(inbegripet reseledare)

BG, HU: Obundet.

(CPC 7471)

För leveranssätt 2
Inga.

C. Turistguidetjänster
(CPC 7472)

För leveranssätt 1
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

10. FRITIDS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
(utom audiovisuella tjänster)
A. Underhållningstjänster

För leveranssätt 1

(inbegripet teater, levande musik, cirä BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
kusuppträdanden och diskotek)
NL, PL, PT, RO, SK, SI och UK: Obundet.
(CPC 9619)
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För leveranssätt 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.
BG: Obundet utom för tjänster som rör teaterproduktion, sånggrupper,
band- och orkesterunderhållning (CPC 96191), tjänster som tillhandahålls
av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra enskilda
artister (CPC 96192) och tillhörande teatertjänster (CPC 96193)
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EE: Obundet för övrig underhållning (CPC 96199) utom biograftjänster
LT, LV: Obundet utom för biograftjänster (ingår i CPC 96199)
B. Nyhetsbyråer
(CPC 962)

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

C. Biblioteks-, arkiv- och museitjänster För leveranssätt 1
och övriga kulturtjänster
(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.

D. Sporttjänster
(CPC 9641)

För leveranssätt 1 och 2
AT: Obundet för skidskolor och bergsguidetjänster.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet.
För leveranssätt 1
CY, EE och HR: Obundet.

E. Tjänster i fritidsparker och badanläggä För leveranssätt 1 och 2
ningar
Inga.
(CPC 96491)
11. TRANSPORTTJÄNSTER
A. Sjötransport
a) Internationell passagerartransport
(CPC 7211 utom nationellt caboä
tage (29))
b) Internationell godstransport
(CPC 7212 utom nationellt caboä
tage30) (30)

För leveranssätt 1 och 2
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SI och SE:
Matartjänster med godkännande.
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För leveranssätt 1 och 2

EU: Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till
inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Donau-kanalen)
förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de beä
rörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Geä
(CPC 7221 utom nationellt caboä
nomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen
tage36)
och Belgradkonventionen om sjöfarten på Donau.

a) Passagerartransport

b) Godstransport

AT: Ett företag eller en varaktig etablering måste registreras i Österrike.

(CPC 7222 utom nationellt cabotaä BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI och SK: Obundet.
ge37)
C. Järnvägstransport

a) Passagerartransport

(CPC 7111)

b) Godstransport

För leveranssätt 1

EU: Obundet.

För leveranssätt 2

Inga.

(CPC 7112)
D. Vägtransport

a) Passagerartransport

(CPC 7121 och CPC 7122)

b) Godstransport
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För leveranssätt 1

EU: Obundet.

För leveranssätt 2

Inga.

(CPC 7123, utom transport av
post för egen räkning (31))
E. Transport i rörledning av andra varor För leveranssätt 1
än bränsle (32)
EU: Obundet.
(CPC 7139)
För leveranssätt 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
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12. KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT (33)
A. Kringtjänster för sjötransport

För leveranssätt 1

a) Godshantering i samband med EU: Obundet för godshantering i samband med sjöfart, bogsering och
sjöfart
påskjutning av fartyg, tullklareringstjänster och för containerterminaloch containerdepåtjänster.
b) Lagring och magasinering
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI och SE: Obundet för
uthyrning av fartyg med besättning
(ingår i CPC 742)
c) Tullklareringstjänster

BG: Obundet.

d) Containerterminal- och containerä AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet för lagring och magasinering.
depåtjänster
e) Agent- och mäklartjänster

HR: Obundet utom för f) fraktspeditionstjänster

f) Fraktspeditionstjänster

För leveranssätt 2

g) Uthyrning av fartyg med besättä Inga.
ning
(CPC 7213)
h) Bogsering och påskjutning av farä
tyg
(CPC 7214)
i) Stödtjänster för sjötransport
(ingår i CPC 745)
j) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)
B. Kringtjänster för transport på inre För leveranssätt 1 och 2
vattenvägar
a) Godshantering
(ingår i CPC 741)
b) Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)

EU: Inga, utom åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om
tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Doä
nau-kanalen), vilka förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är
baserade i de berörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna i
fråga om ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen
om sjöfart på Rhen.
EU: Obundet för bogsering och påskjutning av fartyg.

c) Agent- och mäklartjänster inom HR: Obundet utom för c) agent- och mäklartjänster inom godstransport.
godstransport
(ingår i CPC 748)

För leveranssätt 1

d) Uthyrning av fartyg med besättä AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI och SE: Obundet
för uthyrning av fartyg med besättning.
ning
(CPC 7223)
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e) Bogsering och påskjutning av fartyg
(CPC 7224)
f) Stödtjänster för transport på inre vatä
tenvägar
(ingår i CPC 745)
g) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)
C. Kringtjänster för järnvägstransport
a) Godshantering
(ingår i CPC 741)
b) Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)

För leveranssätt 1
EU: Obundet för växling och rangering.
HR: Obundet utom för f) fraktspeditionstjänster
För leveranssätt 2
Inga.

c) Agent- och mäklartjänster inom
godstransport
(ingår i CPC 748)
d) Växling, rangering
(CPC 7113)
e) Stödtjänster för järnvägstransport
(CPC 743)
f) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)
D. Kringtjänster för vägtransport
a) Godshantering

För leveranssätt 1
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI och SE: Obundet för
uthyrning av nyttovägfordon med operatör.

(ingår i CPC 741)
b) Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)

HR: Obundet utom för c) agent- och mäklartjänster inom godstransport
och f) stödtjänster för vägtransport för vilka tillstånd krävs.
För leveranssätt 2

c) Agent- och mäklartjänster inom
godstransport
Inga.
(ingår i CPC 748)
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d) Uthyrning av nyttovägfordon med
operatör
(CPC 7124)
e) Stödtjänster för vägtransport
(CPC 744)
f) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)
E. Kringtjänster för lufttransport
a) Marktjänster
(inbegripet cateringtjänster)

För leveranssätt 1
EU: Obundet utom för cateringverksamhet.
För leveranssätt 2
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.

b) Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)
c) Agent- och mäklartjänster
godstransport

För leveranssätt 1 och 2
Inga.
inom För leveranssätt 1 och 2
Inga.

(ingår i CPC 748)
d) Uthyrning av luftfartyg med besättä För leveranssätt 1 och 2
ning
(CPC 734)

EU: Luftfartyg som används av unionens flygbolag måste vara registrerade
i de medlemsstater som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i ett
annat EU-land.
För registrering kan krävas att luftfartyget ägs antingen av fysiska personer
som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som
uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och inflytande.
Luftfartyg som är registrerade utanför EU får i undantagsfall och under
särskilda omständigheter leasas av ett utländskt flygbolag till ett EU-flygä
bolag för att tillgodose EU-flygbolagets behov av undantagskaraktär, sää
songsrelaterade kapacitetsbehov eller behov för att lösa driftsstörningar,
som inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodoses genom leasing av luftä
fartyg som är registrerade inom unionen. För detta krävs ett tidsbegränsat
godkännande från den EU-medlemsstat som utfärdat tillståndet för EUflygbolaget.
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e) Försäljning och marknadsföring

För leveranssätt 1 och 2

f)

EU: Om EU-flygbolag inte medges likvärdig behandling (34) som den som
ges i EU av leverantörer av CRS-tjänster utanför EU, eller om leverantörer
av CRS-tjänster i EU inte medges likvärdig behandling som den som ges i
EU av flygbolag utanför EU, kan åtgärder vidtas för att medge likvärdig
behandling för flygbolagen utanför EU av leverantörerna av CRS-tjänster i
EU respektive för leverantörerna av CRS-tjänster utanför EU av EU-flygä
bolagen.

Datoriserade bokningssystem

g) Flygplatsförvaltning

För leveranssätt 1
EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

F. Kringtjänster för transport i rörledä För leveranssätt 1
ning av andra varor än bränsle (35)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
a) Lagring och magasinering av andra PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
varor än bränsle som transporteras
i rörledning
För leveranssätt 2
(ingår i CPC 742)
Inga.
13. ANDRA TRANSPORTTJÄNSTER
Tillhandahållande av kombinerade transä BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT och UK: Inga, utan att det
porttjänster
påverkar de begränsningar i denna förteckning över åtaganden som gäller
ett visst transportsätt.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI och SK: Obundet.
14. ENERGITJÄNSTER
A. Tjänster i samband med gruvdrift
(CPC 883) (36)
B. Transport i rörledning av bränsle
(CPC 7131)
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För leveranssätt 1 och 2
Inga.
För leveranssätt 1
EU: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
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C. Lagring och magasinering av bränsle För leveranssätt 1
som transporteras i rörledning
(ingår i CPC 742)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

D. Partihandel med bränslen
(CPC 62271)

För leveranssätt 1
EU: Obundet för partihandel med el, ånga och varmvatten.

och partihandel med el, ånga och För leveranssätt 2
varmvatten
Inga.
E. Detaljhandel med drivmedel
(CPC 613)

För leveranssätt 1
EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

F. Detaljhandel med eldningsoljor, gasol, För leveranssätt 1
kol och ved
EU: Obundet för detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och varmvatten.
(CPC 63297)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK och
och detaljhandel med el, gas (ej gaä UK: För detaljhandel med drivmedel, gasol, kol och ved: Obundet utom för
postorder: inga.
sol), ånga och varmvatten
För leveranssätt 2
Inga.
G. Tjänster rörande energidistribution
(CPC 887)

För leveranssätt 1
EU: Obundet utom för konsulttjänster. I dessa fall: inga.
För leveranssätt 2
Inga.

15. ANDRA TJÄNSTER INTE NÄMNDA NÅGON ANNANSTANS
a) Tvättning, rengöring och färgning
(CPC 9701)

För leveranssätt 1
EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
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Sektor eller undersektor

b) Hårvård
EU: Obundet.

Beskrivning av förbehåll

För leveranssätt 1
(CPC 97021)
För leveranssätt 2
Inga.

c) Kosmetisk behandling, manikyr och För leveranssätt 1
pedikyr
EU: Obundet.
(CPC 97022)
För leveranssätt 2
Inga.
d) Annan skönhetsvård
(CPC 97029)

För leveranssätt 1
EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

e) Kurortstjänster och icke-terapeutisk För leveranssätt 1
massage, om de tillhandahålls för avä
slappning och fysiskt välbefinnande EU: Obundet.
och inte för medicinska ändamål eller
rehabilitering (37)
För leveranssätt 2
(CPC ver. 1.0 97230)
g) Telekommunikationstjänster
(CPC 7543)
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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Inga.
För leveranssätt 1 och 2
Inga.

Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska
handlings- och intygstjänster. Tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt, EU-rätt och rätten i varje jurisdiktion
är endast tillåtet om investeraren eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahålä
lande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska unionens medlemsstater. För
jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala
uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om inte erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav,
enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämpä
lighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. Juridiska tjänster i fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller
genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i unionen och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om
rättsordningen i en av Europeiska unionens medlemsstater ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i
denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i
den aktuella medlemsstaten i Europeiska unionen för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter
i EU eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I vissa medlemsstater är utländska jurister som
inte har fullt medlemskap i advokatsamfundet emellertid tillåtna att uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part
som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke.
Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 1 A a – Juridiska tjänster.
Tillhandahållande av läkemedel till allmänheten är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor
och förfaranden för licensiering och kvalificering i Europeiska unionens medlemsstater. Som en allmän regel är denna verkä
samhet förbehållen farmaceuter. I vissa medlemsstater är endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel förbehållet farä
maceuter.
Ingår i CPC 85201, som återfinns under 1 A h – Läkar- och tandläkartjänster.
Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer
som köper fast egendom.
Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) återfinns under 1 F l 1–1 F l 4.
Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och återfinns under 1 F p.
I hantering ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning.
Med postförsändelse avses försändelser som hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller
privata.
T.ex. brev och vykort.
Omfattar böcker och kataloger.
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(12) För undersektorerna i–iv kan det krävas individuella licenser som kan medföra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällä

somfattande tjänster eller betala en finansiell avgift till en kompensationsfond.

(13) Tidskrifter och tidningar.
(14) Expressutdelning kan förutom ökad snabbhet och tillförlitlighet också innefatta mervärden som hämtning från avsändaren,

personlig leverans till adressaten, godsspårning, möjlighet att ändra destination under befordran, samt bekräftelse på mottagande.

(15) Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av tredje man, som möjliggör självservice genom ömsesidig
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)

utväxling av postförsändelser mellan användare som abonnerar på denna tjänst. Med postförsändelse avses försändelser som
hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata.
Brevförsändelse: en skriftlig underrättelse på vilket fysiskt medium som helst, som ska befordras till och överlämnas på den
adress som avsändaren angett på själva försändelsen eller dess omslag. Böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter betraktas inte
som brevförsändelser
Transport av landpost för egen räkning.
Transport av luftpost för egen räkning.
Dessa tjänster omfattar inte informations- och/eller databehandling on-line (inklusive transaktionsbehandling) (ingår i CPC 843)
som återfinns under 1 B – Datatjänster.
Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramä
signaler till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna.
Här ingår telekommunikationstjänster som består i vidarebefordran och mottagande av radio- och tv-sändningar via satellit (den
oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten). Här ingår försäljning av
användning av satellittjänster, men inte försäljning av tv-programpaket till hushållen.
Dessa tjänster, som omfattar CPC 62271, ingår i ENERGITJÄNSTER under 18 D.
Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 1 B och 1 F 1.
Detaljhandel med läkemedel och sjukvårdsartiklar ingår i PROFESSIONELLA TJÄNSTER under 1 A k.
Motsvarar avloppshantering.
Motsvarar avgasrening.
Motsvarar delar av Skydd av natur och landskapet.
Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT under 12 D a – Marktjänster.
Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna lista inte
nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller en punkt i en medlemsstat och
en annan hamn eller punkt i samma medlemsstat, även på dess kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention, och trafik som
börjar och slutar i samma hamn eller punkt i en medlemsstat.
Omfattar matartjänster och förflyttning av tom utrustning som utförs av internationella sjötransportföretag mellan hamnar i
samma stat.
Ingår i CPC 71235, som återfinns i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER under
2 A – Post- och budtjänster
Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 13 B.
Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 1 F l 1–1 F l 4.
Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster.
Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 13 C.
Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift,
iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, foderrör och produktionsrör,
borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid
brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, tillhandahållande och skötsel av kompletteringsä
vätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering
(sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av
brunnar.
Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 1 A h – Läkartjänster, 1 A j 2 – Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor,
sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvård (8 A och 8 C).
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BILAGA XVI-C TILL KAPITEL 6

FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ KONTRAKTSBASIS OCH
OBEROENDE YRKESUTÖVARE
EU-Parten

1. I nedanstående förteckning över förbehåll anges de tjänstesektorer som liberaliserats enligt artiklarna 101.2 och
102.2 (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare) och där beä
gränsningar gäller för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare
samt begränsningarnas omfattning.
2. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga begränsningarna beskrivs.
EU-parten gör inga åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende
yrkesutövare för någon annan tjänstesektor än de som uttryckligen förtecknas nedan.
3. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors
statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, No 77, CPC prov, 1991, och
b) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, No 77, CPC ver.
1.0, 1998.
4. Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller
inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en
konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
5. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt
villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning enligt artiklarna 101.2 och 102.2 (tjänsä
televerantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare). Dessa åtgärder (t.ex. krav
på att ha licens, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina,
inbegripet språkexamina och krav på att ha juridisk hemvist på det territorium där den ekonomiska verksamheten
utövas) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis
och oberoende yrkesutövare från Ukraina.
6. Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat.
7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt i de relevanta sektorerna som angetts
av EU i dess lista (bilaga XVI-A eller bilaga XVI-B) till kapitel 6 (etablering, handel med tjänster och elektronisk
handel) i avdelning IV i detta avtal.
8. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den region där tjänsten ska tillä
handahållas, inbegripet antalet befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
9. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
10. Följande förkortningar används i förteckningen nedan:
AT

Österrike

BE

Belgien
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BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjeckien

DE

Tyskland

DK

Danmark

EU

Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrike

EL

Grekland

HR

Kroatien

29.5.2014

HU Ungern
IE

Irland

IT

Italien

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederländerna

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SK

Slovakien

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket
Sektor eller undersektor

ALLA SEKTORER

Beskrivning av förbehåll

Övergångsperioder
BG och RO: Åtagandena träder i kraft den 1 januari 2014.
Godkännande
EU: EU-direktiv om ömsesidigt erkännande av examensbevis är endast tillämpä
liga på medborgare i EU:s medlemsstater. Rätten att utöva ett reglerat yrke i en
medlemsstat ger inte rätt att utöva det i en annan medlemsstat (1).
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Sektor eller undersektor

Juridisk rådgivning angående
folkrätt och utländsk rätt (dvs.
annan än EU-rätt)
(ingår i CPC 861)

(2)

Beskrivning av förbehåll

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE och UK: Inga.
BE, ES, HR, IT, EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänsä
ter på kontraktsbasis.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI och SK: Ekonomisk behovsprövning.
DK: Endast advokater med dansk auktorisation får marknadsföra juridiska rådä
givningstjänster. För att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk
examen.
FR: Krav på fullt medlemskap genom förenklad antagning till advokatsamfundet
genom ett lämplighetstest. Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour
de Cassation och avocat auprès du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det
ställs även krav på medborgarskap.
HR: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska repreä
sentationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap.

Redovisnings- och bokföringsä
tjänster

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisationen i
(CPC 86212 utom ”revision”, CPC hemlandet, om en sådan finns.
86213, CPC 86219 och CPC
FR: Krav på tillstånd. Tillhandahållande av redovisnings- och bokföringstjänster
86220)
är beroende av ett beslut av ekonomi-, finans- och industriministern efter samä
råd med utrikesministern.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
HR: Krav på bosättning.
Skatterådgivning

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 863) (3)

AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisationen i
hemlandet, om en sådan finns; krav på medborgarskap för att uppträda som
ombud inför behöriga myndigheter.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
CY: Obundet när det gäller ingivande av skattedeklarationer.
PT: Obundet.
HR och HU: Krav på bosättning.

Arkitekttjänster

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

och

BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.

Stadsplanering och landskapsarkiä
tektur

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänsä
ter på kontraktsbasis.

(CPC 8671 och CPC 8674)

FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som är
relevanta för den tjänst som tillhandahålls.
DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
AT: Endast för planeringstjänster: ekonomisk behovsprövning.
HR, HU och SK: Krav på bosättning.
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Sektor eller undersektor
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Beskrivning av förbehåll

Ingenjörstjänster

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

och

BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.

Integrerade tekniska tjänster

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänsä
ter på kontraktsbasis.

(CPC 8672 och CPC 8673)

FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som är
relevanta för den tjänst som tillhandahålls.
DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
AT: Endast för planeringstjänster: ekonomisk behovsprövning.
HR och HU: Krav på bosättning.

Datatjänster och tillhörande
tjänster

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.

(CPC 84)

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänsä
ter på kontraktsbasis.

ES och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.

BE: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK och UK: Ekonomisk behovsprövning.
HR: Krav på bosättning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis. Obundet för oberoende yrkesutövare.
Forsknings- och utvecklingstjänsä
ter

EU, utom BE, UK: Krav på mottagningsavtal med ett godkänt forskningsä
organ (5).

(CPC 851, 852 utom psykologä
tjänster (4), 853)

CZ, DK, SK: Ekonomisk behovsprövning.
BE, UK: Obundet.
HR: Krav på bosättning.

Reklam

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 871)

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.

Konsulttjänster inom organisaä
tionsledning

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 865)

BE och HR: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.

ES och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.

Tjänster i anslutning till organisaä DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.
tionskonsulttjänster
BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
(CPC 866)

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
HU: Ekonomisk behovsprövning, utom för medlings- och förlikningstjänster
(CPC 86602), där: obundet.

Teknisk provning och analys

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 8676)

DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
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Sektor eller undersektor

Vetenskapliga och tekniska konä
sulttjänster
(CPC 8675)

Beskrivning av förbehåll

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga.
AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk beä
hovsprövning.
DE: Obundet för lantmätare inom statliga verk.
FR: Obundet för ”lantmäteri”-verksamhet som rör fastställandet av äganderätt
och marklagstiftning.
BG: Obundet.

Underhåll och reparation av fartyg BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.
(ingår i CPC 8868)
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AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT och RO: Ekonomisk behovsprövning.
SK: Ekonomisk behovsprövning.
UK: Obundet.

Underhåll och reparation av utä
rustning för järnvägstransport

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.

(ingår i CPC 8868)

UK: Obundet.

Underhåll och reparation av moä
torfordon, motorcyklar, snöskotä
rar och vägtransportutrustning

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.

(CPC 6112, CPC 6122, ingår i
CPC 8867 och i CPC 8868)

UK: Obundet.

Underhåll och reparation av luftä
fartyg och delar till luftfartyg

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.

(ingår i CPC 8868)

UK: Obundet.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO och SK: Ekonomisk beä
hovsprövning.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.

Underhåll och reparation av meä BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.
tallvaror, maskiner (inte kontorsä AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
maskiner), utrustning (inte transä ning.
port- och kontorsutrustning) samt
hushållsartiklar och personliga arä
tiklar (6)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861,
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865
och CPC 8866)
Översättning

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 87905, utom officiell eller
auktoriserad verksamhet)

BE, ES, IT och EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
CY och LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandaä
håller tjänster på kontraktsbasis.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
HR: Obundet för oberoende yrkesutövare.

Markundersökning

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 5111)

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
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Sektor eller undersektor

Miljötjänster
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Beskrivning av förbehåll

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO och SK: Ekonomisk beä
9403, CPC 9404 (8), ingår i CPC hovsprövning.
94060 (9), CPC 9405, ingår i CPC
9406, CPC 9409)
Resebyråer och researrangörer
(inbegripet reseledare (10))
(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI och SE: Inga.
DK: Ekonomisk behovsprövning, utom för tjänsteleverantörer som tillhandahålä
ler tjänster på kontraktsbasis och som stannar högst tre månader.
IE: Obundet utom för reseledare.
BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
BE och CY: Obundet utom för reseledare (personer som har till uppgift att
åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda
platser).
HR: Krav på bosättning. UK: Obundet.

Andra underhållningstjänster än
audiovisuella tjänster (inbegripet
teater, levande musik, cirkusuppä
trädanden och diskotek)
(CPC 9619)

AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO,
SK och SE: Hög kvalifikation (11) kan krävas. Ekonomisk behovsprövning.
SI: Vistelsen begränsas till sju dagar per evenemang. För cirkus- och nöjesparksä
tjänster begränsas vistelsen till högst 30 dagar per kalenderår.
FR: Obundet för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsä
basis, utom i följande fall:
— Artisterna har ett anställningsavtal med ett godkänt underhållningsföretag.
— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förlängas med tre
månader.
— Krav på godkänt ekonomiskt behovstest. Huvudkriterium: bedömning av
arbetsmarknadssituationen på det berörda verksamhetsområdet i det geograä
fiska område där tjänsten ska tillhandahållas.
— Underhållningsföretaget måste betala en skatt till Office Français de l'Immiä
gration et de l'Intégration.
CY: Ekonomisk behovsprövning för levande musik och diskotek.
BE och UK: Obundet.

(1 )

För att tredjelandsmedborgares kvalifikationer ska erkännas i hela EU krävs att ett avtal om ömsesidigt erkännande förhandlas
fram i enlighet med artikel 18 i avtalet.
(2) Juridiska tjänster är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för
licensiering i Europeiska unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga om folkrätt och
utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om inte
erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förä
enklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet.
(3) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som återfinns under Juridisk rådgivning angående
folkrätt och utländsk rätt.
(4) Ingår i CPC 85201, som återfinns under Läkar- och tandläkartjänster.
5
( ) För alla medlemsstater utom DK måste godkännandet av forskningsorganet och mottagningsavtalet uppfylla de villkor som
fastställts i enlighet med direktiv 2005/71/EG.
(6) Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845) återfinns under Datatjänster.
(7) Motsvarar avloppshantering.
(8) Motsvarar avgasrening.
(9) Motsvarar delar av Skydd av natur och landskapet.
10
( ) Tjänsteleverantörer som har till uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda
platser.
(11) Om kvalifikationen inte har erhållits i EU och dess medlemsstater får den berörda medlemsstaten göra en bedömning av om
kvalifikationen är likvärdig med den kvalifikation som krävs i dess territorium.
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BILAGA XVI-D TILL KAPITEL 6
UKRAINAS FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING

(som avses i artikel 88.1)
Äganderätt till mark

Utländska medborgare och personer utan medborgarskap har inte rätt att förvärva jordbruksmark. Utländska medborgare
och personer utan medborgarskap har inte rätt att kostnadsfritt förvärva mark som tillhör stat och kommuner, eller att
privatisera mark som de tidigare fått för användning.

Utländska juridiska personer får förvärva äganderätten endast till mark som inte är avsedd för jordbruk på befolkade
orters territorium i samband med förvärv av fastigheter som används för affärsverksamhet som bedrivs i Ukraina, och
utanför befolkade orter i samband med förvärv av fastigheter.

Det finns inga restriktioner för utlänningars och utländska juridiska personers hyra av mark.

För utländska fysiska och juridiska personers förvärv, köp, hyra eller leasing av fast egendom kan tillstånd krävas.

Skogsbruk

Skogar får ägas endast av ukrainska medborgare och juridiska personer.

Förvärv av statligt ägt egendom

Företag och myndigheter där det statliga ägandet överstiger 25 % får inte delta i privatiseringen av ukrainska företag.

Prospektering och utvinning av kolväten

Etablering ska ske i enlighet med artikel 279 (om prospektering och utvinning av kolväten) i kapitel 11 (handelsrelaterade
energifrågor) i avdelning IV i detta avtal.

Notarietjänster

Endast ukrainska medborgare har rätt att tillhandahålla notarietjänster.

Läkar- och tandläkartjänster

Krav på yrkeskvalifikationer enligt ukrainsk lagstiftning. Utländska tjänsteleverantörer måste tala ukrainska.

Privata tjänster som tillhandahålls av barnmorskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal

Krav på yrkeskvalifikationer enligt ukrainsk lagstiftning. Utländska tjänsteleverantörer måste tala ukrainska.

Post- och budtjänster (inklusive expressutdelning) (1)

Ingen nationell behandling för vanliga brev (2) som väger under 50 gram och vykort.
(1) Åtagandet för post- och budtjänster och expressutdelning gäller kommersiella operatörer med alla ägandeformer, både privata och
statliga.
(2) Ordinarie utdelning vid avsändning via brevlåda eller postkontor och utdelning till brevlåda på angiven adress utan kvitton.
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Licensiering kan krävas för följande:
i) Hantering av adresserade skriftliga meddelanden på vilket fysiskt medium som helst (1), däribland
— hybridpost,
— direktbrev,
ii) hantering av adresserade paket, (2)
iii) hantering av adresserade pressprodukter, (3)
iv) hantering av de försändelser som avses i i–iii ovan som rekommenderade eller assurerade brev
— som lyder under skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.
Dessa licenser kan medföra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster eller betala en finansiell
avgift till en kompensationsfond.
Utbildning

Primärutbildning, sekundärutbildning, högre utbildning
Enligt ukrainsk lagstiftning får endast en ukrainsk medborgare leda en utbildningsinstitution, oavsett ägandeformen.
Finansiella tjänster

Deltagande i emission av alla slags värdepapper, inbegripet som garant och som ombud (både inom den statliga och den
privata sektorn), och tillhandahållande av tjänster i samband med sådana emissioner är endast tillåtet för juridiska
personer med utfärdande av värdepapper som enda verksamhet, samt för banker.
Hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster samt sociala tjänster

Krav på yrkeskvalifikationer enligt ukrainsk lagstiftning för sjukhustjänster, inklusive sjukhusförvaltning och andra hälsooch sjukvårdstjänster.
Fritids-, kultur- och sporttjänster

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tillgång till subventioner för biografä
tjänster.
Utländska investeringar för tillhandahållare av nyhetsbyråtjänster får uppgå till högst 35 %.
Sjöfart på inre vattenvägar (4)

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt cabotage. Åtgärder
som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-MainDonau-kanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och uppfyller
medborgarskapskriterierna för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen
gäller.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

T.ex. brev och vykort.
Böcker och kataloger ingår i denna undersektor.
Tidskrifter och tidningar.
Inklusive kringtjänster för transport på inre vattenvägar.
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Lufttransporttjänster

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för nationella och internationella lufttransä
porttjänster, såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt anslutning till utövandet av trafikrättigheter, med
undantag av reparation och underhåll av flygplan, försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster, CRS-tjänster
och andra kringtjänster för lufttransport, t.ex. marktjänster på flygplatser, uthyrning av luftfartyg med besättning samt
flygplatsledningstjänster. Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde på lufttransportområdet ska behandlas i avtalet mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina om upprättande av ett gemensamt luftfartsområde.
Järnvägstransporttjänster

Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för passagerar- och godstransport, utom
behandling enligt artikel 136 i kapitel 6 (etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV i detta
avtal.
Vägtransporttjänster

Passagerar- och godstransportföretag ska registreras som juridisk person.
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BILAGA XVI-E TILL KAPITEL 6
Ukrainas FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER

(som avses i artikel 95)
I. FÖRETAGSTJÄNSTER
1. Professionella tjänster
a) Juridiska tjänster

1. Inga.

— Juridiska tjänster inom det straffrättsliga området

2. Inga.

(CPC 86111)
— Juridiska tjänster inom andra rättsområden
(CPC 86119)
— Juridiska tjänster som avser lagstadgade förfaranden
(CPC 8612) (CPC 86120)
— Juridiska handlings- och intygstjänster
(CPC 8613)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

(ǣPC 86130)
— Andra juridiska rådgivnings- och informationstjänster, 1. Inga.
utom notarietjänster
2. Inga.
(CPC 8619) (CPC 86190)
— Rådgivning om nationell rätt och internationell rätt 1. Inga.
samt tredjelands rätt
2. Inga.
(ingår i CPC 861)
— Notarietjänster

1. Endast ukrainska medborgare har rätt att tillhandahålla
notarietjänster.
2. Inga.

b) Redovisnings- och bokföringstjänster
(CPC 862 (utom CPC 86211))
— Revision

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga, utom att officiella revisionsberättelser måste beä
styrkas av en revisor eller ett revisionsföretag i Ukraina.

(CPC 86211)
2. Inga.
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c) Skatterådgivning

1. Inga.

(CPC 863)

2. Inga.

d) Arkitekttjänster

1. Inga.

(CPC 8671)

2. Inga.

e) Ingenjörstjänster

1. Inga.

(CPC 8672)

2. Inga.

Integrerade tekniska tjänster

1. Inga.

(CPC 8673)

2. Inga.

f)

g) Stadsplanering och landskapsarkitektur
(CPC 8674)
h) Läkar- och tandläkartjänster

i)

j)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.

(CPC 9312)

2. Inga.

Veterinärtjänster

1. Inga.

(CPC 932)

2. Inga.

Privata tjänster som tillhandahålls av barnmorskor, 1. Obundet.
sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk perä
sonal
2. Inga.
(ingår i CPC 93191)

2. Datatjänster och tillhörande tjänster
a) Rådgivning för installation av hårdvara
(CPC 841)
b) Programvarugenomförande
(CPC 842)
c) Databehandlingstjänster

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.

(CPC 843)

2. Inga.

d) Databastjänster

1. Inga.

(CPC 844)

2. Inga.

Andra datatjänster:

1. Inga.

f)

— underhåll och reparation av kontorsmaskiner och konä 2. Inga.
torsutrustning, inbegripet datorer
(CPC 845)
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— Dataredigering

1. Inga.

(CPC 849)

2. Inga.

3. Forsknings- och utvecklingstjänster
a) FoU-tjänster inom naturvetenskap
(CPC 851)
b) FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaniora
(CPC 852)
c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster
(CPC 853)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

4. Tjänster avseende fast egendom
— Tjänster avseende fast egendom
(CPC 821-822)

1. Inga.
2. Inga.

5. Uthyrning/leasing utan operatör
e) Övrigt
— Uthyrning och leasing (utom finansiella tjänster)

1. Inga.
2. Inga.

(CPC 831-832)
— Inklusive uthyrning eller leasing av studioinspelä
ningsutrustning
(CPC 83109)**
6. Andra företagstjänster
a) Reklamtjänster

1. Inga.

(CPC 871)

2. Inga.

b) Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökä 1. Inga.
ningar
2. Inga.
(CPC 864)
c) Organisationskonsulttjänster
(CPC 865)
d) Tjänster i anslutning till organisationskonsulttjänster
(CPC 866)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

29.5.2014

29.5.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

e) Teknisk provning och analys, inklusive fartygsinspekä 1. Inga.
tion
2. Inga.
(CPC 8676)
f)

Tjänster som rör jordbruk, jakt och skogsbruk (utom 1. Inga.
brandbekämpning, värdering av timmer, skogsförvaltä
ning inklusive bedömning av skogsskador)
2. Inga.
(ingår i CPC 881)

— Konsulttjänster som rör brandbekämpning, värdering av 1. Inga.
timmer, skogsförvaltning inklusive bedömning av
skogsskador
2. Inga.
(ingår i CPC 881)
g) Tjänster i samband med fiske
(CPC 882)
h) Tjänster i samband med gruvdrift

i)

j)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.

(CPC 883+5115)

2. Inga.

Tjänster rörande tillverkning

1. Inga.

(ingår i CPC 884 + ingår i CPC 885)

2. Inga.

Tjänster rörande energidistribution

1. Inga.

(CPC 887)

2. Inga.

k) Rekrytering och förmedling av personal
(CPC 872)
m) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster
(CPC 8675)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

n) Underhåll och reparation av utrustning (ej fartyg, luftä 1. Inga.
fartyg eller annan transportutrustning)
2. Inga.
(CPC 6112, 6122, 633+8861-8866)
Inklusive underhåll och reparation av bilar
(CPC 8867).
o) Tjänster som omfattar rengöring av byggnader
(CPC 874)
p) Fototjänster (utom flygfoto)
(CPC 875)

1. Inga.
2. Inga.
1. Obundet.
2. Inga.
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q) Paketeringstjänster
(CPC 876)
r) Tryckning och förlagsverksamhet

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.

(CPC 88442)

2. Inga.

s) Konferenstjänster

1. Inga.

(CPC 87909)*

2. Inga.

Övrigt

1. Inga.

t)

— Översättar- och tolktjänster

29.5.2014

2. Inga.

(CPC 87905)
— Specialdesign

1. Inga.

(CPC 87907)

2. Inga.

II. KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
1 och 2 Post- och budtjänster (inklusive expressutdelning) (1)
Tjänster som rör hantering (2) av försändelser enligt fölä 1. 2. Licensieringssystem kan inrättas för undersektorerna
jande lista över undersektorer, oavsett om de skickas
i–iv som lyder under skyldigheten att tillhandahålla
inom landet eller till utlandet. För följande åtaganden inneä
samhällsomfattande tjänster. Dessa licenser kan medä
fattar skriftliga meddelanden inte vanliga brev (3) som väger
föra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällä
under 50 gram och vykort.
somfattande tjänster eller betala en finansiell avgift
till en kompensationsfond. Inga för undersektorerna
i) Hantering av adresserade skriftliga meddelanden på
v–viii.
4
vilket fysiskt medium som helst ( ), däribland
— hybridpost
— direktbrev
ii) Hantering av adresserade paket (5).
iii) Hantering av adresserade pressprodukter (6)
iv) Hantering av de försändelser som avses i i–iii ovan
som rekommenderade eller assurerade brev
v) Expressutdelning (7) av de försändelser som avses i i–iii
ovan
vi) Hantering av icke-adresserade försändelser
vii) Dokumentutväxling (8)
viii) Andra tjänster som inte har angetts någon annanstans
3. Telekommunikationstjänster
Grundläggande telekommunikationstjänster:
a) Rösttelefoni

1. Inga.

(CPC 7521)

2. Inga.
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b) Paketkopplade dataöverföringstjänster
(CPC 7523**)
b) Kretskopplade dataöverföringstjänster
(CPC 7523**)
d) Telextjänster
(CPC 7523**)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

e) Telegraftjänster

1. Inga.

(CPC 7522)

2. Inga.

Telefaxtjänster

1. Inga.

(CPC 7521**+7529**)

2. Inga.

f)

g) Privata förhyrda förbindelser
(CPC 7522**+7523**)
o) Övriga
— Mobila röst- och datatjänster

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

(CPC 75213)
— Personsökning
(CPC 75291)
— Telekonferenstjänster
(CPC 75292)
— Integrerade telekommunikationstjänster, utom raä
dio- och tv-utsändningar (9)
(CPC 7526)
Mervärdestjänster inom telekommunikation
h) E-post

i)

j)

1. Inga.

(CPC 7523**)

2. Inga.

Röstmeddelanden

1. Inga.

(CPC 7523**)

2. Inga.

Informationssökning och databassökning on-line

1. Inga.

(CPC 7523**)

2. Inga.
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k) Elektroniskt datautbyte (EDI)
(CPC 7523**)
l)

1. Inga.
2. Inga.

Mervärdesfaxtjänster, bl.a. lagring och vidarebefordran 1. Inga.
samt hämtning
2. Inga.
(CPC 7523**)

m) Kod- och protokollkonvertering

1. Inga.
2. Inga.

n) Informations- och/eller databehandling on-line (inkluä 1. Inga.
sive transaktionsbehandling)
2. Inga.
(CPC 843**)
III. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER
— Mark- och grundarbeten
(CPC 511)
a) Allmänt byggarbete för byggnader
(CPC 512)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

b) Byggarbete för väg- och vattenbyggnad, inklusive 1. Inga.
muddring
2. Inga.
(CPC 513)
c) Montering och uppförande av prefabricerade byggnader 1. Inga.
samt installationsarbete
2. Inga.
(CPC 514+516)
d) Övrig slutbehandling av byggnader
(CPC 517)

1. Inga.
2. Inga.

e) Övrigt

1. Inga.

— Särskilt byggnadsarbete

2. Inga.

(CPC 515)
— Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med föä 1. Inga.
rare
2. Inga.
(CPC 518)
IV. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
a) Kommissionärstjänster
(CPC 621, 6111, 6113, 6121)
b) Partihandelstjänster
(CPC 6121, 61111, 6113, 622 (utom CPC 62262))

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
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— Partihandelstjänster som rör böcker, tidningar och tidä 1. Inga.
skrifter (utom stationära)
2. Inga.
(CPC 62262)
c) Detaljhandel

1. Inga.

(CPC 631+632+6111+6113 + 6121+613, inklusive 2. Inga.
ljud- och videoinspelningar och band ǣǢǣ 63234)
d) Franchising

1. Inga.

(CPC 8929)

2. Inga.

V. UTBILDNINGSTJÄNSTER
a) Primärutbildning
(CPC 921)
b) Sekundärutbildning
(CPC 922)
c) Högre utbildning
(CPC 923)
d) Vuxenutbildning
(CPC 924)
e) Övriga utbildningstjänster
(CPC 929)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

VI. MILJÖTJÄNSTER
a) Avloppshantering

1. Inga.

(CPC 9401)

2. Inga.

a) Avfallshantering

1. Inga.

(CPC 9402)

2. Inga.

c) Renhållning och liknande tjänster
(CPC 9403)

1. Inga.
2. Inga.

d) Övrigt

1. Inga.

— Avgasrening

2. Inga.

(CPC 9404)
— Bullerdämpning

1. Inga.

(CPC 9405)

2. Inga.
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— Skydd av naturen och landskapet
(CPC 9406)
— Övriga miljötjänster
(CPC 9409)

29.5.2014

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

VII. FINANSIELLA TJÄNSTER
1. Alla försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster.
Utländska försäkringsföretag får tillhandahålla försäkringstjänster via filialer endast under fem år efter Ukrainas
anslutning till WTO.
i) Direktförsäkring (inbegripet koassurans):
A) Tjänster avseende livförsäkring
B) Tjänster avseende skadeförsäkring (inklusive sjöoch lufttransportförsäkring)
ii) Tjänster avseende återförsäljning och retrocession
iii) Försäkringsrelaterade
tjänster
såsom
konsult-,
aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster

1. Obundet, utom inga för:
— försäkring av risker som rör sjöfart, kommersiell
luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan förä
säkring täcker något eller allt av följande: godset
som transporteras, fordonet som transporterar godä
set och varje skadeståndsskyldighet som följer därav;
och
— återförsäkring,
— försäkringsrelaterade tjänster.
2. Inga.

iv) Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturä 1. Obundet, utom inga för:
verksamhet.
— försäkring av risker som rör sjöfart, kommersiell
luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och
frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan förä
säkring täcker något eller allt av följande: godset
som transporteras, fordonet som transporterar godä
set och varje skadeståndsskyldighet som följer därav;
och
— återförsäkring.
Efter fem år från anslutning till WTO: inga.
2. Inga.
2. Bankverksamhet och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster)
v) Mottagande av insättningar och andra återbetalbara 1. Inga.
medel från allmänheten
2. Inga.
vi) Utlåning av alla slag inklusive konsumentkrediter, hyä 1. Inga.
potekskrediter, lånekrediter, factoring och finansiering
av affärstransaktioner
2. Inga.
vii) Finansiell leasing

1. Inga.
2. Inga.
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viii) Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inkluä 1. Inga.
sive betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar
2. Inga.
ix) Borgensförbindelser och garantier

1. Inga.
2. Inga.

x) Handel för egen eller annans räkning, på börs, genom
direkthandel eller på annat sätt, av följande:
— A) Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar, 1. Inga.
växlar och bankcertifikat)
2. Inga.

— B) Utländsk valuta

1. Inga.
2. Inga.

— C) Derivatinstrument innefattande, men inte begränsade 1. Obundet.
till, terminer och optioner
2. Inga.

— D) Valuta- och ränteinstrument, inbegripet produkter 1. Obundet.
som svappar och ränteterminer
2. Inga.

— E) Överlåtbara värdepapper

1. Inga.
2. Inga.

— F) Andra överlåtbara instrument, inklusive ädelmetaller 1. Inga.
2. Inga.
xi) Medverkan i emission av alla slags värdepapper, inä 1. Inga.
begripet som garant och som ombud (både inom
den statliga och den privata sektorn), och tillhandahålä 2. Inga.
lande av tjänster i samband med sådana emissioner
xii) Penningmarknadsmäkling

1. Inga.
2. Inga.

xiii) Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portföljä 1. Inga.
förvaltning, alla former av fondförvaltning, pensionsä
fondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster 2. Inga.
xiv) Betalnings- och clearingtjänster för finansiella tillgångä 1. Inga.
ar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument och anä
dra överlåtbara instrument
2. Inga.
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xv) Tillhandahållande och överföring av finansiell inforä 1. Inga.
mation och bearbetning av finansiella data och tillä
hörande programvara av tillhandahållare av andra fiä 2. Inga.
nansiella tjänster
xvi) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till 1. Inga.
finansiella tjänster relaterade tjänster avseende alla
verksamheter angivna under v–xv, inbegripet kreditä 2. Inga.
upplysning och kreditanalys, tillhandahållande av inveä
steringsunderlag, investeringsrådgivning samt rådgivä
ning om företagsförvärv, företagsrekonstruktion och
affärsstrategi
VIII. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRELATERADE TJÄNSTER SAMT SOCIALA TJÄNSTER
a) Sjukhustjänster, inklusive sjukhusförvaltning
(CPC 9311)
b) Andra hälso- och sjukvårdstjänster
(CPC 9319 (utom 93191))

1. Obundet.
2. Inga.
1. Obundet.
2. Inga.

c) Sociala tjänster

1. Inga.

(CPC 933**)

2. Inga.

IX. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER
a) Hotell och restauranger (inklusive catering), inklusive 1. Inga.
hotellförvaltning
2. Inga.
(CPC 641-643)
b) Resebyråer och researrangörer
(CPC 7471)
c) Turistguidetjänster
(CPC 7472)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

X. FRITIDS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
a) Underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik 1. Obundet.
och cirkusuppträdanden)
2. Inga.
(CPC 9619) utom biograftjänster och dansinstruktörsä
tjänster andra än danssport
— Biograftjänster
(CPC 96199**)
— Dansinstruktörstjänster utom danssport
(CPC 96195**)

1. Obundet.
2. Inga.
1. Obundet.
2. Inga.
3. Inga.

29.5.2014

29.5.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

b) Nyhetsbyråtjänster
(CPC 962)

1. Inga.
2. Inga.

c) Biblioteks-, arkiv- och museitjänster och övriga kulturä 1. Obundet.
tjänster
2. Inga.
(CPC 963)
d) Sporttjänster (CPC 9641) och övriga fritidstjänster
(CPC 9649) utom spel- och vadhållningstjänster

1. Inga.
2. Inga.

XI. TRANSPORTTJÄNSTER
1. Sjötransporttjänster
— Internationell transport (gods och passagerare)
(CPC 7211 och 7212 utom cabotage)

1. a) Linjesjötransport: inga.
b) Bulkfrakt, trampfart och övrig internationell sjöfart,
inbegripet passagerartransport: Inga.
2. Inga.

— Godshantering i samband med sjöfart
(CPC 741)

1. Obundet.
2. Inga.

— Lagring och magasinering
(CPC 742)
— Tullklarering för sjötransporttjänster
— Containerterminal- och containerdepåtjänster
— Agent- och mäklartjänster
— Fraktspedition
2. Transport på inre vattenvägar
a) Passagerar- och godstransport (utom cabotage)
(CPC 7221 + CPC 7222)

1. Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal
om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till
följd av Rhen-Main-Donau-kanalen) förbehåller vissa traä
fikrättigheter för operatörer som är baserade i de beä
rörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna
för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimä
konventionen om sjöfart på Rhen och Belgradkonvenä
tionen om sjöfarten på Donau.
2. Inga.

b) Uthyrning av fartyg med besättning
(CPC 7213)
d) Underhåll och reparation av fartyg
(CPC 8868**)

1. Inga.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

295

L 161/1719

296
L 161/1720

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

e) Bogsering och påskjutning av fartyg

f)

1. Inga.

(CPC 7224)

2. Inga.

Stödtjänster för transport på inre vattenvägar

1. Inga.

(CPC 745)

2. Inga.

3. Lufttransporttjänster
a) Reparation och underhåll av flygplan

1. Inga.
2. Inga.

b) Försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster 1. Inga.
2. Inga.
c) Datoriserade bokningssystem (CRS)

1. Inga.
2. Inga.

4. Järnvägstransporttjänster
a), b) Passagerar- och godstransport
(CPC 7111+7112)
Off line:

1. Obundet.
2. Inga.
1. Inga.

d) Underhåll och reparation av utrustning för järnvägsä 2. Inga.
transport
(CPC 8868**)
e) Stödtjänster för järnvägstransport
(CPC 743)

1. Inga.
2. Inga.

5. Vägtransporttjänster
a) Passagerartransport
(CPC 7121+7122)
b) Godstransport
(CPC 7123)
c) Uthyrning av nyttovägfordon med operatör
(CPC 7124)

1. Obundet.
2. Inga.
1. Obundet.
2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.

d) Underhåll och reparation av utrustning för vägtransport 1. Inga.
(CPC 6112+8867)
e) Stödtjänster för vägtransporttjänster
(CPC 744)

2. Inga.
1. Inga.
2. Inga.
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6. Transport i rörledning
a) Transport av bränsle

1. Inga.

(CPC 7131)

2. Inga.

b) Transport av andra varor

1. Inga.

(CPC 7139)

2. Inga.

7. Kringtjänster för alla transportsätt utom sjötransport
a) Godshantering

1. Obundet för marktjänster för lufttransport

(CPC 741)

2. Inga.

b) Lagring och magasinering

1. Obundet för marktjänster för lufttransport

(CPC 742)

2. Inga.

c) Agent- och mäklartjänster inom godstransport
(CPC 748)

1. Inga.
2. Inga.

d) Övrigt

1. Obundet.

— Transportinspektion

2. Inga.

(ingår i CPC 749)
XII. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE HAR ANGETTS NÅGON ANNANSTANS
— Skönhetsvård och tjänster för fysiskt välbefinnande

1. Obundet.

— Massage utom terapeutisk massage

2. Inga.

(ingår i CPC Ver. 1.0: 97230) (10)
1. Obundet.

— Kurortstjänster
(ingår i CPC Ver. 1.0: 97230)10
förvaltning
— Hårvård och annan skönhetsvård
(CPC 9702)
(1 )

(10),

inklusive kurortsä 2. Inga.

1. Obundet.
2. Inga.

Åtagandet för post- och budtjänster och expressutdelning gäller kommersiella operatörer med alla ägandeformer, både privata och
statliga.
I hantering ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning.
Ordinarie utdelning vid avsändning via brevlåda eller postkontor och utdelning till brevlåda på angiven adress utan kvitton.
T.ex. brev och vykort.
Böcker och kataloger ingår i denna undersektor.
Tidskrifter och tidningar.
Med expressutdelning avses påskyndad insamling, transport och utdelning av dokument, trycksaker, paket, varor eller andra föremål,
varvid föremålen spåras och kontrolleras under hela tjänstens utförande.
(8) Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av tredje man, som möjliggör självservice genom ömsesidig
utväxling av postförsändelser mellan användare som abonnerar på denna tjänst. Med postförsändelse avses försändelse som hanteras
av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata.
9
( ) Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler
till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna.
(10) Denna underkategori omfattar inte läkarvård, jfr 931.
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
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BILAGA XVI-F TILL KAPITEL 6
FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ KONTRAKTSBASIS OCH
OBEROENDE YRKESUTÖVARE
Ukraina

1. I nedanstående förteckning över förbehåll anges de tjänstesektorer som liberaliserats enligt artiklarna 101.2 och 102.2
(tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare) och där begränsningar
gäller för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare samt begränsä
ningarnas omfattning.
2. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga begränsningarna beskrivs.
Ukraina gör inga åtaganden om tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende
yrkesutövare för någon annan tjänstesektor än de som uttryckligen förtecknas nedan.
3. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontors
statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, No 77, CPC prov, 1991, och
b) CPC ver. 1.0 den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontors statistiska skrifter (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, No 77, CPC ver. 1.0,
1998.
4. Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller inte
om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en konflikt
eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
5. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt villä
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning enligt artiklarna 101.2 och 102.2 (tjänsä
televerantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare). Dessa åtgärder (t.ex. krav
på att ha licens, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina,
inbegripet språkexamina och krav på att ha juridisk hemvist på det territorium där den ekonomiska verksamheten
utövas) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis
och oberoende yrkesutövare från EU-parten och dess medlemsstater.
6. Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat.
7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt i de relevanta sektorerna som angetts
av Ukraina i dess lista (bilaga XVI-D eller bilaga XVI-E) till kapitel 6 (etablering, handel med tjänster och elektronisk
handel) i avdelning IV i detta avtal.
8. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.

Sektor eller undersektor

Juridisk rådgivning angående folkrätt och utländsk rätt
(ingår i CPC 861)

Beskrivning av förbehåll

Inga.

29.5.2014
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Sektor eller undersektor

L 161/1723

Beskrivning av förbehåll

Inga.

Redovisnings- och bokföringstjänster
(CPC 86212 utom ”revision”, CPC 86213, CPC 86219 och
CPC 86220)

Inga.

Skatterådgivning
(CPC 863) (1)

Inga.

Arkitekttjänster
och
Stadsplanering och landskapsarkitektur
(CPC 8671 och CPC 8674)

Inga.

Ingenjörstjänster
och
Integrerade tekniska tjänster
(CPC 8672 och CPC 8673)
Datatjänster och tillhörande tjänster

Inga.

(CPC 84)
Forsknings- och utvecklingstjänster
(CPC 851, 852 utom psykologtjänster

(2),

853)

Reklam

Krav på mottagningsavtal med ett godkänt forskningsä
organ.
Inga.

(CPC 871)
Organisationskonsulttjänster

Inga.

(CPC 865)
Tjänster i anslutning till organisationskonsulttjänster

Inga.

(CPC 866)
Teknisk provning och analys

Inga.

(CPC 8676)
Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

Inga.

(CPC 8675)
Underhåll och reparation av fartyg

Inga.

(ingår i CPC 8868)
Underhåll och reparation av utrustning för järnvägstransport Inga.
(ingår i CPC 8868)
Underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar, snösä Inga.
kotrar och vägtransportutrustning
(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867 och i CPC 8868)
Underhåll och reparation av luftfartyg och delar till luftfartyg Inga.
(ingår i CPC 8868)
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Beskrivning av förbehåll

Underhåll och reparation av metallvaror, maskiner (inte konä Inga.
torsmaskiner), utrustning (inte transport- och kontorsutrustä
ning) samt hushållsartiklar och personliga artiklar (3)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 och CPC 8866)
Översättning

Inga.

(CPC 87905, utom officiell eller auktoriserad verksamhet)
Markundersökning

Inga.

(CPC 5111)
Miljötjänster
(4),

Inga.
(5),

(CPC 9401
CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404
ingår i
CPC 94060 (6), CPC 9405, ingår i CPC 9406, CPC 9409)
Resebyråer och researrangörer (inbegripet reseledare (7))

Inga.

(CPC 7471)
Andra underhållningstjänster än audiovisuella tjänster (inä Hög kvalifikation (8) kan krävas.
begripet teater, levande musik, cirkusuppträdanden och disä
kotek)
(CPC 9619)
(1) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som återfinns under Juridisk rådgivning angående
folkrätt och utländsk rätt.
(2) Del av CPC 85201, som återfinns under Läkar- och tandläkartjänster.
(3) Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845) återfinns under Datatjänster.
(4) Motsvarar avloppshantering.
(5) Motsvarar avgasrening.
(6) Motsvarar delar av Skydd av natur och landskapet.
(7) Tjänsteleverantörer som har till uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda platser.
(8) Om kvalifikationen inte har erhållits i Ukraina får Ukraina göra en bedömning av om kvalifikationen är likvärdig med den
kvalifikation som krävs i dess territorium.
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$662&,(5,1*6$97$/

PHOODQ (XURSHLVND XQLRQHQ RFK (XURSHLVND DWRPHQHUJLJHPHQVNDSHQ RFK GHUDV PHGOHPVVWDWHU n
HQDVLGDQ RFK5HSXEOLNHQ0ROGDYLHQn DQGUD VLGDQ
,1*5(66

.2181*$5,.(7%(/*,(1
5(38%/,.(1%8/*$5,(1
5(38%/,.(17-(&.,(1
.2181*$5,.(7'$10$5.
)g5%81'65(38%/,.(1 7<6./$1'
5(38%/,.(1(67/$1'
,5/$1'
5(38%/,.(1*5(./$1'
.2181*$5,.(763$1,(1
5(38%/,.(1)5$1.5,.(
5(38%/,.(1.52$7,(1
5(38%/,.(1,7$/,(1
5(38%/,.(1&<3(51
5(38%/,.(1/(77/$1'
5(38%/,.(1/,7$8(1
6725+(57,*'g0(7/8;(0%85*
81*(51
5(38%/,.(10$/7$
.2181*$5,.(71('(5/b1'(51$
5(38%/,.(1g67(55,.(
5(38%/,.(132/(1
5(38%/,.(132578*$/
580b1,(1
5(38%/,.(16/29(1,(1
5(38%/,.(16/29$.,(1
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5(38%/,.(1),1/$1'
.2181*$5,.(769(5,*(
)g5(1$'( .2181*$5,.(7 6725%5,7$11,(1 2&+ 125',5/$1'

I|UGUDJVVOXWDQGH SDUWHU L I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQ RFK I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW QHGDQ
NDOODGHPHGOHPVVWDWHUQD
(8523(,6.$81,21(1QHGDQ NDOODG XQLRQHQHOOHU(8RFK
(8523(,6.$ $720(1(5*,*(0(16.$3(1 QHGDQ NDOODG(XUDWRP

n HQDVLGDQ RFK
5(38%/,.(102/'$9,(1

n DQGUDVLGDQ
QHGDQ NDOODGHSDUWHUQD

620 %($.7$5 SDUWHUQDV JHPHQVDPPD YlUGHULQJDU RFK GH VWDUND EDQGHQ PHOODQ GHP YLOND WLGLJDUH IDVWVWlOOWV JHQRP

DYWDOHW RP SDUWQHUVNDS RFK VDPDUEHWH PHOODQ (XURSHLVND JHPHQVNDSHUQD RFK GHUDV PHGOHPVVWDWHU n HQD VLGDQ RFK 5Hä
SXEOLNHQ 0ROGDYLHQ n DQGUD VLGDQ RFK YLOND XWYHFNODV LQRP UDPHQ I|U GHQ HXURSHLVND JUDQQVNDSVSROLWLNHQ RFK GHW
|VWOLJD SDUWQHUVNDSHW RFK VRP HUNlQQHU VLQ JHPHQVDPPD YLOMD DWW \WWHUOLJDUH XWYHFNOD VWlUND RFK XWYLGJD VLQD I|UELQä
GHOVHU
620 %(.5b)7$5 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQV QHGDQ NDOODG0ROGDYLHQ  VWUlYDQDWW QlUPD VLJ(8 RFKODQGHWV HXURSHLVNDYDO
620 (5.b11(5 DWW GH JHPHQVDPPD YlUGHULQJDU VRP (8 E\JJHU Sn ² QlPOLJHQ GHPRNUDWL UHVSHNW I|U PlQVNOLJD UlWWLJä

KHWHU RFK JUXQGOlJJDQGH IULKHWHU VDPW UlWWVVWDWVSULQFLSHQ ² RFNVn XWJ|U NlUQDQ I|U GHQ SROLWLVND DVVRFLHULQJ RFK HNRQRä
PLVNDLQWHJUDWLRQVRPDYVHVLGHWWD DYWDO
620 %($.7$5 DWW GHWWD DYWDO LQWH NRPPHU DWW SnYHUND HQ IUDPWLGD JUDGYLV XWYHFNOLQJ DY I|UELQGHOVHUQD PHOODQ (8 RFK
0ROGDYLHQRFKOlPQDU GHQQD XWYHFNOLQJ|SSHQ
620 %(.5b)7$5 DWW 0ROGDYLHQ VRP HWW HXURSHLVNW ODQG GHODU HQ JHPHQVDP KLVWRULD RFK JHPHQVDPPD YlUGHULQJDU PHG
PHGOHPVVWDWHUQDRFKKDUnWDJLWVLJDWWJHQRPI|UDRFKIUlPMDGHVVDYlUGHQVRPKDU LQVSLUHUDW0ROGDYLHQLVLWWHXURSHLVND
YDO
620 (5.b11(5 YLNWHQDY(8V RFK 0ROGDYLHQVKDQGOLQJVSODQ I|U GHQ HXURSHLVNDJUDQQVNDSVSROLWLNHQIUnQ IHEUXDUL 
QlU GHW JlOOHU DWW VWlUND I|UELQGHOVHUQD PHOODQ (8 RFK 0ROGDYLHQ RFK ELGUD WLOO DWW IUlPMD UHIRUP RFK WLOOQlUPQLQJVSURä
FHVVHQL 0ROGDYLHQRFK Sn VnVlWW ELGUD WLOOJUDGYLV HNRQRPLVNLQWHJUDWLRQRFK HQ I|UGMXSDG SROLWLVN DVVRFLHULQJ
620 b5 %(6/871$ DWW VWlUND UHVSHNWHQ I|U GH JUXQGOlJJDQGH IULKHWHUQD GH PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD LQEHJULSHW UlWWLJKHä

WHUQD I|U SHUVRQHUVRP WLOOK|U PLQRULWHWHUGH GHPRNUDWLVND SULQFLSHUQD UlWWVVWDWVSULQFLSHQ RFK HQ JRG VDPKlOOVVW\UQLQJ
620 VlUVNLOW (5,15$520 VLQYLOMDDWWIUlPMDPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUGHPRNUDWLRFKUlWWVVWDWVSULQFLSHQEODQGDQQDWJHQRP

DWWVDPDUEHWD L GHWWDV\IWHLQRP UDPHQI|U (XURSDUnGHW
620 b5 9,//,*$ DWW ELGUD WLOO 0ROGDYLHQV SROLWLVND RFK VRFLRHNRQRPLVND XWYHFNOLQJ JHQRP HWW RPIDWWDQGH VDPDUEHWH
LQRP HWW EUHWW VSHNWUXP DY RPUnGHQ DY JHPHQVDPW LQWUHVVH EODQG DQQDW Sn RPUnGHW JRG VDPKlOOVVW\UQLQJ IULKHW
VlNHUKHW RFK UlWWYLVD KDQGHOVLQWHJUDWLRQ RFK I|UElWWUDW HNRQRPLVNW VDPDUEHWH V\VVHOVlWWQLQJ RFK VRFLDOSROLWLN HNRQRä
PLVN I|UYDOWQLQJ UHIRUP DY GHQ RIIHQWOLJD I|UYDOWQLQJHQ GHW FLYLOD VDPKlOOHWV GHOWDJDQGH LQVWLWXWLRQHOO XSSE\JJQDG
IDWWLJGRPVPLQVNQLQJ RFKKnOOEDU XWYHFNOLQJ
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620 b5 %(6/871$ DWW I|OMD DOOD SULQFLSHU RFK EHVWlPPHOVHU L )|UHQWD QDWLRQHUQDV VWDGJD RFK DOOD SULQFLSHU RFK EHVWlPä

PHOVHU VRP DQWDJLWV LQRP UDPHQ I|U 2UJDQLVDWLRQHQ I|U VlNHUKHW RFK VDPDUEHWH L (XURSD 266(  VlUVNLOW +HOVLQJIRUVVOXä
WDNWHQ IUnQ  IUnQ .RQIHUHQVHQ RP VlNHUKHW RFK VDPDUEHWH L (XURSD VOXWGRNXPHQWHQ IUnQ NRQIHUHQVHUQD L 0DGULG
RFK :LHQ IUnQ  UHVSHNWLYH  VDPW 3DULVVWDGJDQ I|U HWW Q\WW (XURSD IUnQ  VDPW )|UHQWD QDWLRQHUQDV
DOOPlQQDI|UNODULQJRPGHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQDIUnQRFKGHQHXURSHLVNDNRQYHQWLRQHQRPVN\GGI|UGHPlQVNä
OLJD UlWWLJKHWHUQD RFKGH JUXQGOlJJDQGH IULKHWHUQDIUnQ 
620 (5,15$5 20 VLQ YLOMD DWW IUlPMD LQWHUQDWLRQHOO IUHG RFK VlNHUKHW VDPW PHGYHUND L HQ YHUNQLQJVIXOO PXOWLODWHUDOLVP

RFK IUHGOLJ WYLVWO|VQLQJ VlUVNLOW JHQRP DWW VDPDUEHWD LGHWWDV\IWHLQRP UDPHQI|U)|UHQWD QDWLRQHUQD )1 RFK266(
620 (5.b11(5 YLNWHQDYDWW0ROGDYLHQGHOWDU DNWLYW LUHJLRQDOD VDPDUEHWVIRUXP
620 g16.$5 \WWHUOLJDUH E\JJDXWGHQ UHJHOEXQGQD SROLWLVNDGLDORJHQL ELODWHUDODRFK LQWHUQDWLRQHOODIUnJRU DYJHPHQVDPW
LQWUHVVH lYHQ GH UHJLRQDOD DVSHNWHUQD PHG EHDNWDQGH DY (8V JHPHQVDPPD XWULNHV RFK VlNHUKHWVSROLWLN *XVS  LQEHä
JULSHW GHQ JHPHQVDPPD VlNHUKHWV RFKI|UVYDUVSROLWLNHQ *6)3 
620 %($.7$5 (8V EHUHGYLOOLJKHW DWW VW|GMD GH LQWHUQDWLRQHOOD DQVWUlQJQLQJDUQD I|U DWW VWlUND 0ROGDYLHQV VXYHUlQLWHW RFK

WHUULWRULHOOD LQWHJULWHWRFKELGUD WLOODWWODQGHW nWHUVNDEOL HQ KHOKHW
620 (5.b11(5 YLNWHQ DY 0ROGDYLHQV nWDJDQGH U|UDQGH HQ IXQJHUDQGH O|VQLQJ DY NRQIOLNWHQ L 7UDQVQLVWULHQ RFK (8V

nWDJDQGH DWWVW|GMDnWHUXSSE\JJQDGHQHIWHUNRQIOLNWHQ
620 b5 %(6/871$ DWW I|UHE\JJD RFK EHNlPSD DOOD IRUPHU DY RUJDQLVHUDG EURWWVOLJKHW PlQQLVNRKDQGHO RFK NRUUXSWLRQ

RFK DWWLQWHQVLILHUD VDPDUEHWHWL NDPSHQ PRW WHUURULVP
620 b5 %(6/871$ DWWI|UGMXSDVLQ GLDORJRFKVLWWVDPDUEHWHRP U|UOLJKHWPLJUDWLRQ DV\O RFK JUlQVI|UYDOWQLQJ LHQOLJKHW

PHG UDPHQ I|U (8V H[WHUQD PLJUDWLRQVSROLWLN VRP V\IWDU WLOO VDPDUEHWH RP ODJOLJ PLJUDWLRQ LQEHJULSHW FLUNXOlU PLJUDä
WLRQ RFK EHNlPSQLQJ DY LUUHJXOMlU PLJUDWLRQ VDPW DWW V|UMD I|U HWW HIIHNWLYW JHQRPI|UDQGH DY DYWDOHW PHOODQ (XURSHLVND
JHPHQVNDSHQ RFK 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQ RPnWHUWDJDQGH DYSHUVRQHU XWDQ XSSHKnOOVWLOOVWnQG
620 (5.b11(5 GH JUDGYLVD VWHJ VRP KnOOHU Sn DWW WDV L ULNWQLQJ PRW DWW L VLQRP WLG LQI|UD HQ YLVHULQJVIUL RUGQLQJ I|U

PHGERUJDUH L 0ROGDYLHQI|UXWVDWW DWWGHW ILQQVHQYlOKDQWHUDGRFK VlNHU U|UOLJKHW
620 127(5$5 DWW GH EHVWlPPHOVHU L GHWWD DYWDO VRP RPIDWWDV DY WLOOlPSQLQJVRPUnGHW I|U DYGHOQLQJ 9 GHO ,,, L I|UGUDJHW
RP (XURSHLVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW ELQGHU )|UHQDGH NXQJDULNHW RFK ,UODQG VRP VHSDUDWD DYWDOVVOXWDQGH SDUWHU RFK
LQWH VRP HQ GHO DY (8 VnYLGD LQWH (8 WLOOVDPPDQV PHG )|UHQDGH NXQJDULNHW RFKHOOHU ,UODQG JHPHQVDPW PHGGHODU
0ROGDYLHQ DWW )|UHQDGH NXQJDULNHW HOOHU ,UODQG lU EXQGQD DY EHVWlPPHOVHUQD VRP HQ GHO DY (8 L HQOLJKHW PHG SURWRNROO
QU  RP )|UHQDGH NXQJDULNHWV RFK ,UODQGV VWlOOQLQJ PHG DYVHHQGH Sn RPUnGHW PHG IULKHW VlNHUKHW RFK UlWWYLVD VRP lU
IRJDWWLOOI|UGUDJHWRP(XURSHLVNDXQLRQHQRFKI|UGUDJHWRP(XURSHLVNDXQLRQHQVIXQNWLRQVVlWWRP)|UHQDGHNXQJDULNHW
RFKHOOHU ,UODQG XSSK|U DWW YDUD EXQGQD DY EHVWlPPHOVHUQD VRP HQ GHO DY (8 L HQOLJKHW PHG DUWLNHO D L GHW SURWRNROOHW
VND (8 WLOOVDPPDQV PHG )|UHQDGH NXQJDULNHW RFKHOOHU ,UODQG RPHGHOEDUW XQGHUUlWWD 0ROGDYLHQ RP YDUMH lQGULQJ DY
GHUDV VWlOOQLQJ YDUYLG GH VND I|UEOL EXQGQD DY GHWWD DYWDOV EHVWlPPHOVHU VRP HQVNLOGD SDUWHU VDPPD VDN JlOOHU I|U
'DQPDUN LHQOLJKHWPHG SURWRNROOQU  RP'DQPDUNVVWlOOQLQJ VRPlU IRJDWWLOO I|UGUDJHQ
620 b5 %(6/871$ DWW LDNWWD SULQFLSHUQD RP HQ IUL PDUNQDGVHNRQRPL RFK EHNUlIWDU (8V EHUHGYLOOLJKHW DWW ELGUD WLOO GH
HNRQRPLVNDUHIRUPHUQDL 0ROGDYLHQ
620 b5 %(6/871$ DWW UHVSHNWHUD PLOM|PlVVLJD EHKRY LQEHJULSHW JUlQV|YHUVNULGDQGH VDPDUEHWH RP RFK JHQRPI|UDQGH
DYPXOWLODWHUDODLQWHUQDWLRQHOODDYWDORFKDWW UHVSHNWHUD SULQFLSHUQDRP KnOOEDU XWYHFNOLQJ
620 g16.$5 XSSQn JUDGYLV HNRQRPLVN LQWHJUDWLRQ L (8V LQUH PDUNQDG L HQOLJKHW PHG DYWDOHW EODQG DQQDW JHQRP HWW
GMXSJnHQGH RFK RPIDWWDQGH IULKDQGHOVRPUnGHVRPHQ LQWHJUHUDGGHODYGHWWD DYWDO
620 b5 9,//,*$ DWW LQUlWWD HWW GMXSJnHQGH RFK RPIDWWDQGH IULKDQGHOVRPUnGH VRP NRPPHU DWW OHGD WLOO HQ RPIDWWDQGH
WLOOQlUPQLQJ DY ODJVWLIWQLQJHQ RFK DYUHJOHULQJ DY PDUNQDGVWLOOWUlGHW L HQOLJKHW PHG GH UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU VRP
I|OMHU DY SDUWHUQDV PHGOHPVNDS L 9lUOGVKDQGHOVRUJDQLVDWLRQHQ :72  RFK HQ |SSHQ WLOOlPSQLQJ DY GHVVD UlWWLJKHWHU RFK
VN\OGLJKHWHU
620 $16(5 DWW GHWWD DYWDO NRPPHU DWW VNDSD HWW Q\WW NOLPDW I|U GH HNRQRPLVND I|UELQGHOVHUQD PHOODQ SDUWHUQD RFK

IUDPI|U DOOW XWYHFNOLQJHQ DYKDQGHO RFKLQYHVWHULQJDU VDPW NRPPHU DWW VWLPXOHUD NRQNXUUHQVHQ YLONHWlU IDNWRUHU VRP lU
JUXQGOlJJDQGHI|UHNRQRPLVNRPVWUXNWXUHULQJ RFKPRGHUQLVHULQJ
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620 b5 %(6/871$ DWW nVWDGNRPPD HQ WU\JJDUH HQHUJLI|UV|UMQLQJ XQGHUOlWWD XWYHFNOLQJHQ DY OlPSOLJ LQIUDVWUXNWXU |ND

PDUNQDGVLQWHJUDWLRQHQ RFK WLOOQlUPQLQJHQ DY UHJHOYHUNHW WLOO FHQWUDOD GHODU DY (8V UHJHOYHUN VDPW IUlPMD HQHUJLHIIHNWLä
YLWHWRFKDQYlQGQLQJDYI|UQ\EDUDHQHUJLNlOORU
620 %(.5b)7$5 EHKRYHW DYDWWVWlUND HQHUJLVDPDUEHWHWRFKSDUWHUQDV nWDJDQGH DWWJHQRPI|UD I|UGUDJHWRPXSSUlWWDQGH

DYHQ HQHUJLJHPHQVNDS QHGDQ NDOODW I|UGUDJHWRP HQHUJLJHPHQVNDSHQ 
620 b59,//,*$ DWW I|UElWWUD IRONKlOVRVN\GGHW RFK VN\GGHW DY PlQQLVNRUV KlOVD VRP HQ I|UXWVlWWQLQJ I|U KnOOEDU XWYHFNä
OLQJRFKHNRQRPLVNWLOOYl[W
620 b5 %(6/871$ DWW I|UElWWUD GH GLUHNWD SHUVRQNRQWDNWHUQD EODQG DQQDW JHQRP VDPDUEHWH RFK XWE\WH LQRP IRUVNQLQJ
RFK XWYHFNOLQJ XWELOGQLQJRFKNXOWXU
620 b5%(6/871$ DWWIUlPMD JUlQV|YHUVNULGDQGH RFK LQWHUUHJLRQDOWVDPDUEHWHL HQ DQGDDYJRGDJUDQQI|UELQGHOVHU
620 (5.b11(5 0ROGDYLHQV nWDJDQGH DWW JUDGYLV QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ LQRP GH EHU|UGD VHNWRUHUQD WLOO (8V ODJVWLIWQLQJ

RFK DWWJHQRPI|UDGHQ LSUDNWLNHQ
620 (5.b11(5 0ROGDYLHQV nWDJDQGH DWW XWYHFNOD VLQ DGPLQLVWUDWLYD RFK LQVWLWXWLRQHOOD LQIUDVWUXNWXU L GHQ XWVWUlFNQLQJ

VRPNUlYVI|UDWWYHUNVWlOODGHWWD DYWDO
620 %($.7$5 (8V EHUHGYLOOLJKHW DWW VW|GMD JHQRPI|UDQGHW DYUHIRUPHU RFK DWW L GHWWD V\IWHXWQ\WWMD DOOD WLOO EXGV VWnHQGH

VDPDUEHWVIRUPHU VDPW WHNQLVNWILQDQVLHOOWRFKHNRQRPLVNW VW|G
+$5 (1$7620 )g/-$1'(

$UWLNHO
0nO

+lUPHG XSSUlWWDV HQ DVVRFLHULQJ PHOODQ XQLRQHQ RFK GHVV PHGOHPVVWDWHU n HQD VLGDQ RFK 0ROGDYLHQ n DQGUD
VLGDQ


0nOHQ I|U DVVRFLHULQJHQ lUDWW

D  IUlPMD SROLWLVN DVVRFLHULQJ RFK HNRQRPLVN LQWHJUDWLRQ PHOODQ SDUWHUQD Sn JUXQGYDO DY JHPHQVDPPD YlUGHULQJDU RFK
QlUDI|UELQGHOVHU EODQGDQQDW JHQRP DWW|ND0ROGDYLHQVGHOWDJDQGH L(8VSROLWLNSURJUDPRFKRUJDQ
E  VWlUND UDPHQ I|U HQ XW|NDG SROLWLVN GLDORJ Sn DOOD RPUnGHQ DY JHPHQVDPW LQWUHVVH Vn DWW QlUD SROLWLVND I|UELQGHOVHU
NDQ XWYHFNODVPHOODQSDUWHUQD
F  ELGUDWLOODWW VWlUNDGHPRNUDWLQ RFK WLOOSROLWLVN HNRQRPLVNRFK LQVWLWXWLRQHOOVWDELOLWHWL0ROGDYLHQ
G IUlPMD EHYDUD RFK VWlUND IUHG RFK VWDELOLWHW UHJLRQDOW RFK LQWHUQDWLRQHOOW EODQG DQQDW JHQRP JHPHQVDPPD DQVWUlQJä
QLQJDU I|U DWW XQGDQU|MD RUVDNHU WLOO VSlQQLQJDU I|UElWWUD VlNHUKHWHQ YLG JUlQVHUQD IUlPMD JUlQV|YHUVNULGDQGH VDPDUä
EHWH RFK JRGD JUDQQI|UELQGHOVHU
H  VW|GMDRFKXW|NDVDPDUEHWHWSnRPUnGHWIULKHWVlNHUKHWRFKUlWWYLVDLV\IWHDWWVWlUNDUlWWVVWDWVSULQFLSHQRFKUHVSHNWHQ
I|U GHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQD RFKJUXQGOlJJDQGH IULKHWHUQDVDPW Sn RPUnGHWU|UOLJKHWRFKGLUHNWD SHUVRQNRQWDNWHU
I  VW|GMD 0ROGDYLHQV DQVWUlQJQLQJDU DWW XWYHFNOD VLQ HNRQRPLVND SRWHQWLDO YLD LQWHUQDWLRQHOOW VDPDUEHWH RFNVn JHQRP
DWWQlUPDODQGHWVODJVWLIWQLQJWLOO (8VODJVWLIWQLQJ
J  VNDSD I|UXWVlWWQLQJDU I|U VWlUNWD HNRQRPLVND I|UELQGHOVHU RFK KDQGHOVI|UELQGHOVHU PHG VLNWH Sn 0ROGDYLHQV JUDGYLVD
LQWHJUDWLRQ L (8V LQUH PDUNQDG L HQOLJKHW PHG GHWWD DYWDO EODQG DQQDW JHQRP DWW LQUlWWD HWW GMXSJnHQGH RFK RPIDWä
WDQGH IULKDQGHOVRPUnGH VRP NRPPHU DWW OHGD WLOO HQ RPIDWWDQGH WLOOQlUPQLQJ DY ODJVWLIWQLQJHQ RFK DYUHJOHULQJ DY
PDUNQDGVWLOOWUlGHW L HQOLJKHW PHG GH UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU VRP I|OMHU DY :72PHGOHPVNDSHW RFK HQ |SSHQ
WLOOlPSQLQJDYGHVVD UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU RFK
K  VNDSDEHWLQJHOVHU I|U HWW DOOW QlUPDUH VDPDUEHWHSn DQGUDRPUnGHQ DYJHPHQVDPWLQWUHVVH
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$//0b11$ 35,1&,3(5

$UWLNHO

5HVSHNW I|U GH GHPRNUDWLVND SULQFLSHUQD GH PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD RFK GH JUXQGOlJJDQGH IULKHWHUQD VnVRP GH
IDVWVWlOOV L GHQ DOOPlQQD I|UNODULQJHQ RP GH PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD RFK GHILQLHUDV L GHQ HXURSHLVND NRQYHQWLRQHQ RP
VN\GG I|U GH PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD RFK GH JUXQGOlJJDQGH IULKHWHUQD +HOVLQJIRUVVOXWDNWHQ IUnQ  IUnQ .RQIHUHQVHQ
RP VlNHUKHW RFK VDPDUEHWH L (XURSD VDPW 3DULVVWDGJDQ I|U HWW Q\WW (XURSD  VND OLJJD WLOO JUXQG I|U SDUWHUQDV LQUH
RFK \WWUH SROLWLN RFK lU HQ YlVHQWOLJ GHO DY GHWWD DYWDO 0RWYHUNDQGHW DY VSULGQLQJ DY PDVVI|UVW|UHOVHYDSHQ GlUPHG
VDPPDQKlQJDQGH PDWHULHO RFK ElUDUHDYVnGDQDYDSHQlURFNVn HQYlVHQWOLJ GHODYGHWWD DYWDO

3DUWHUQD XSSUHSDU VLWW nWDJDQGH DWW LDNWWD SULQFLSHUQD RP HQ IUL PDUNQDGVHNRQRPL KnOOEDU XWYHFNOLQJ RFK HIIHNWLY
PXOWLODWHUDOLVP

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQ UHVSHNW I|U UlWWVVWDWVSULQFLSHQ RFK SULQFLSHQ RP JRG VDPKlOOVVW\UQLQJ VDPW VLQD LQWHUQDWLRä
QHOODI|USOLNWHOVHUVlUVNLOW LQRP UDPHQI|U)1 (XURSDUnGHWRFK 266(

3DUWHUQD nWDU VLJ DWW IUlPMD VDPDUEHWH RFK JRGD JUDQQI|UELQGHOVHU EODQG DQQDW VDPDUEHWH RP XWYHFNOLQJDY SURMHNW
DY JHPHQVDPW LQWUHVVH VlUVNLOW VnGDQD VRP KDU DQNQ\WQLQJ WLOO I|UHE\JJDQGH RFK EHNlPSQLQJ DY NRUUXSWLRQ EURWWVOLJ
YHUNVDPKHW RDYVHWW RP GHQ lU RUJDQLVHUDG HOOHU LQWH LQEHJULSHW YHUNVDPKHW DY JUlQV|YHUVNULGDQGH NDUDNWlU RFK WHUURä
ULVP 'HWWD nWDJDQGH lU FHQWUDOW I|U XWYHFNOLQJHQ DY I|UELQGHOVHUQD RFK VDPDUEHWHW PHOODQ SDUWHUQD VDPW ELGUDU WLOO IUHG
RFK VWDELOLWHW LUHJLRQHQ

$9'(/1,1*,,
32/,7,6.',$/2*2&+ 5()250 6$0$5%(7( 3c'(7875,.(6 2&+ 6b.(5+(7632/,7,6.$205c'(7

$UWLNHO
0nOHQ I|UGHQ SROLWLVND GLDORJHQ

'HQ SROLWLVND GLDORJHQ PHOODQ SDUWHUQD VND XWYHFNODV RFK VWlUNDV Sn DOOD RPUnGHQ DY JHPHQVDPW LQWUHVVH LQEHä
JULSHWIUnJRUVRPU|U XWULNHVRFKVlNHUKHWVSROLWLNRFKLQKHPVNDUHIRUPHU'HWWDNRPPHUDWW|NDHIIHNWLYLWHWHQLGHWSROLä
WLVND VDPDUEHWHWRFK IUlPMDNRQYHUJHQVLXWULNHV RFK VlNHUKHWVIUnJRU
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0nOHQ I|U GHQSROLWLVNDGLDORJHQVNDYDUDDWW

D  I|UGMXSDGHQSROLWLVNDDVVRFLHULQJHQ RFK |NDGHQSROLWLVNDRFKVlNHUKHWVSROLWLVNDNRQYHUJHQVHQ RFKHIIHNWLYLWHWHQ
E  IUlPMDLQWHUQDWLRQHOOVWDELOLWHWRFKVlNHUKHWSnJUXQGYDODYYHUNQLQJVIXOO PXOWLODWHUDOLVP
F  VWlUND VDPDUEHWHW RFK GLDORJHQ PHOODQ SDUWHUQD RP LQWHUQDWLRQHOO VlNHUKHW RFK NULVKDQWHULQJ VlUVNLOW I|U DWW EHP|WD
JOREDOD RFK UHJLRQDODXWPDQLQJDURFK EHW\GDQGH KRW
G IUlPMD UHVXOWDWLQULNWDWRFKSUDNWLVNW VDPDUEHWHPHOODQSDUWHUQD I|U DWW XSSQn IUHG VlNHUKHWRFK VWDELOLWHW Sn GHQ HXURä
SHLVNDNRQWLQHQWHQ
H  VWlUND UHVSHNWHQ I|U GHPRNUDWLVND SULQFLSHU UlWWVVWDWVSULQFLSHQ RFK JRG VDPKlOOVVW\UQLQJ PlQVNOLJD UlWWLJKHWHU RFK
JUXQGOlJJDQGHIULKHWHULQEHJULSHW UlWWLJKHWHU I|U SHUVRQHUVRP WLOOK|U QDWLRQHOOD PLQRULWHWHU VDPW ELGUDWLOODWWEHIlVWD
LQKHPVNDSROLWLVND UHIRUPHU
I  XWYHFNOD GLDORJHQ RFK I|UGMXSD VDPDUEHWHW PHOODQSDUWHUQD SnRPUnGHW VlNHUKHWRFKI|UVYDU RFK
J  UHVSHNWHUD RFK IUlPMDSULQFLSHUQDRPVXYHUlQLWHWRFKWHUULWRULHOOLQWHJULWHW JUlQVHUQDV RNUlQNEDUKHW VDPWREHURHQGH
$UWLNHO
,QKHPVNDUHIRUPHU
3DUWHUQD VNDVDPDUEHWD RPDWW
D  XWYHFNODEHIlVWDRFK VWlUNDGH GHPRNUDWLVND LQVWLWXWLRQHUQDVVWDELOLWHWRFK lQGDPnOVHQOLJKHW VDPW UlWWVVWDWVSULQFLSHQ
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E  VlNHUVWlOOD UHVSHNWHQ I|U PlQVNOLJDUlWWLJKHWHU RFKJUXQGOlJJDQGH IULKHWHU
F  J|UD\WWHUOLJDUH IUDPVWHJ QlU GHW JlOOHU UHIRUPHU DYUlWWVYlVHQGHW RFK ODJVWLIWQLQJHQ L V\IWHDWW JDUDQWHUD UlWWVYlVHQGHWV
REHURHQGH VWlUND GHVV DGPLQLVWUDWLYD NDSDFLWHW RFK VlNHUVWlOOD GH UlWWVYnUGDQGH RUJDQHQV RSDUWLVNKHW RFK lQGDPnOVä
HQOLJKHW
G IRUWVlWWD UHIRUPHQ DY GHQ RIIHQWOLJD I|UYDOWQLQJHQ RFK E\JJD XSS HQ UHGRYLVQLQJVVN\OGLJ HIIHNWLY |SSHQ RFK SURIHVä
VLRQHOO RIIHQWOLJ I|UYDOWQLQJRFK
H  V|UMD I|U HQ YHUNQLQJVIXOO NRUUXSWLRQVEHNlPSQLQJ VlUVNLOW PHG WDQNH Sn GHW |NDGH LQWHUQDWLRQHOOD VDPDUEHWHW NULQJ
NRUUXSWLRQVEHNlPSQLQJVDPWWU\JJDHWWYHUNQLQJVIXOOWJHQRPI|UDQGHDYUHOHYDQWDLQWHUQDWLRQHOODUlWWVOLJDLQVWUXPHQW
WLOOH[HPSHO )|UHQWDQDWLRQHUQDV NRQYHQWLRQPRW NRUUXSWLRQIUnQ 
$UWLNHO
8WULNHVRFK VlNHUKHWVSROLWLN

3DUWHUQD VND LQWHQVLILHUD VLQ GLDORJ RFK VLWW VDPDUEHWH VDPW IUlPMD HQ JUDGYLV NRQYHUJHQV Sn RPUnGHW I|U XWULNHV
RFK VlNHUKHWVSROLWLN LQEHJULSHW GHQ JHPHQVDPPD VlNHUKHWV RFK I|UVYDUVSROLWLNHQ *6)3  RFK VND VlUVNLOW WD LWX PHG
IUnJRU VRP U|U NRQIOLNWI|UHE\JJDQGH RFK NULVKDQWHULQJ UHJLRQDO VWDELOLWHW QHGUXVWQLQJ LFNHVSULGQLQJ YDSHQNRQWUROO
RFK H[SRUWNRQWUROO 6DPDUEHWHW VND E\JJD Sn JHPHQVDPPD YlUGHULQJDU RFK LQWUHVVHQ RFK V\IWD WLOO DWW |ND NRQYHUJHQV
RFK lQGDPnOVHQOLJKHW LSROLWLNHQ PHG DQYlQGQLQJDYELODWHUDOD LQWHUQDWLRQHOOD RFK UHJLRQDODIRUXP

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH RP DWW LDNWWD SULQFLSHUQD RP UHVSHNW I|U VXYHUlQLWHWRFK WHUULWRULHOO LQWHJULWHW JUlQä
VHUQDV RNUlQNEDUKHW VDPW REHURHQGH L HQOLJKHW PHG )|UHQWD QDWLRQHUQDV VWDGJD RFK +HOVLQJIRUVVOXWDNWHQ IUnQ  IUnQ
.RQIHUHQVHQ RP VlNHUKHW RFK VDPDUEHWH L (XURSD VDPW VLWW nWDJDQGH DWW IUlPMD GHVVD SULQFLSHU L VLQD ELODWHUDOD RFK
PXOWLODWHUDODI|UELQGHOVHU

$UWLNHO
,QWHUQDWLRQHOOD EURWWPnOVGRPVWROHQ

3DUWHUQD EHNUlIWDU DWW GH PHVW DOOYDUOLJD EURWWHQ VRP DQJnU KHOD GHW LQWHUQDWLRQHOOD VDPIXQGHW LQWH InU I|UEOL RVWUDIä
IDGH RFK DWW PDQ PnVWH XQGYLND VWUDIIULKHW I|U VnGDQD EURWW JHQRP nWJlUGHU Sn GHW QDWLRQHOOD RFK LQWHUQDWLRQHOOD SODQHW
EODQG DQQDWJHQRP ,QWHUQDWLRQHOODEURWWPnOVGRPVWROHQ

3DUWHUQD DQVHU DWW LQUlWWDQGHW DY ,QWHUQDWLRQHOOD EURWWPnOVGRPVWROHQ RFK I|UHNRPVWHQ DY HQ YlO IXQJHUDQGH YHUNä
VDPKHW YLG GRPVWROHQ XWJ|U HWW YLNWLJW ELGUDJ WLOO LQWHUQDWLRQHOO IUHG RFK UlWWYLVD 3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW VW|GMD ,QWHUä
QDWLRQHOOD EURWWPnOVGRPVWROHQ JHQRP DWWJHQRPI|UD5RPVWDGJDQ I|U,QWHUQDWLRQHOODEURWWPnOVGRPVWROHQRFK WLOOK|UDQGH
LQVWUXPHQWPHG EHDNWDQGHDYDWWGHVV LQWHJULWHW VNDEHYDUDV

$UWLNHO
.RQIOLNWI|UHE\JJDQGHRFK NULVKDQWHULQJ
3DUWHUQD VND VWlUND GHW SUDNWLVND VDPDUEHWHW LQRP NRQIOLNWI|UHE\JJDQGH RFK NULVKDQWHULQJ VlUVNLOW PHG WDQNH Sn HWW
P|MOLJW GHOWDJDQGH DY 0ROGDYLHQ L (8OHGGD FLYLOD RFK PLOLWlUD NULVKDQWHULQJVRSHUDWLRQHU VDPW L UHOHYDQWD |YQLQJDU RFK
UHOHYDQWXWELOGQLQJVYHUNVDPKHW HIWHUHQ EHG|PQLQJ IUnQ IDOO WLOOIDOO RFKHIWHUHQ P|MOLJ LQEMXGDQ IUnQ (8

$UWLNHO
5HJLRQDOVWDELOLWHW

3DUWHUQD VND LQWHQVLILHUD VLQD JHPHQVDPPD DQVWUlQJQLQJDU I|U DWW IUlPMD VWDELOLWHW VlNHUKHW RFK GHPRNUDWLVN XWä
YHFNOLQJ L UHJLRQHQRFKVlUVNLOW VDPDUEHWD I|U DWWO|VD UHJLRQDODNRQIOLNWHU Sn HWW IUHGOLJW VlWW

3DUWHUQD XSSUHSDU VLWW nWDJDQGH I|U HQ KnOOEDU O|VQLQJ Sn GHQ WUDQVQLVWULVND IUnJDQ PHG IXOO UHVSHNW I|U 0ROGDYLHQV
VXYHUlQLWHW RFK WHUULWRULHOOD LQWHJULWHW VDPW I|U HWW XQGHUOlWWDQGH DY JHPHQVDP nWHUXSSE\JJQDG HIWHU NRQIOLNWHQ
, DYYDNWDQ Sn GHVV O|VQLQJ RFK XWDQ DWW GHW SnYHUNDU GHW HWDEOHUDGH I|UKDQGOLQJVIRUPDWHW NRPPHU GHQ WUDQVQLVWULVND
IUnJDQ DWW YDUD HQ DY GH FHQWUDOD SXQNWHUQD Sn GDJRUGQLQJHQ I|U GHQ SROLWLVND GLDORJHQ RFK VDPDUEHWHW PHOODQ SDUWHUQD
VDPW LGLDORJHQRFKVDPDUEHWHWPHG DQGUDEHU|UGD LQWHUQDWLRQHOODDNW|UHU
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$QVWUlQJQLQJDUQD VND I|OMD JHPHQVDPPD SULQFLSHU RP DWW YLGPDNWKnOOD LQWHUQDWLRQHOO IUHG RFK VlNHUKHW L HQOLJKHW
PHG )|UHQWD QDWLRQHUQDV VWDGJD +HOVLQJIRUVVOXWDNWHQ IUnQ  IUnQ .RQIHUHQVHQ RP VlNHUKHW RFK VDPDUEHWH L (XURSD
RFK DQGUDUHOHYDQWD PXOWLODWHUDODGRNXPHQW

$UWLNHO
0DVVI|UVW|UHOVHYDSHQ

3DUWHUQD DQVHU DWW VSULGQLQJDYPDVVI|UVW|UHOVHYDSHQ RFK ElUDUH DYVnGDQDYDSHQ VnYlO WLOO VWDWOLJD VRP LFNHVWDWOLJD
DNW|UHU XWJ|U HWW DYGH DOOYDUOLJDVWH KRWHQ PRW LQWHUQDWLRQHOO IUHG RFK VWDELOLWHW 3DUWHUQD lU GlUI|U |YHUHQV RP DWW VDPDUä
EHWD RFK ELGUD WLOO NDPSHQ PRW VSULGQLQJ DY PDVVI|UVW|UHOVHYDSHQ RFK ElUDUH DY VnGDQD YDSHQ JHQRP DWW WLOO IXOOR LDNWWD
RFK Sn QDWLRQHOO QLYn IXOOJ|UD VLQD EHILQWOLJD VN\OGLJKHWHU HQOLJW LQWHUQDWLRQHOOD I|UGUDJ RFK DYWDO RP QHGUXVWQLQJ RFK
LFNHVSULGQLQJ VDPW DQGUD UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD VN\OGLJKHWHU Sn RPUnGHW 3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW GHQQD EHVWlPä
PHOVH XWJ|U HQYlVHQWOLJ GHODYGHWWDDYWDO

3DUWHUQD lU GHVVXWRP |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD RFK ELGUD WLOO NDPSHQ PRW VSULGQLQJ DY PDVVI|UVW|UHOVHYDSHQ RFK
ElUDUHDYVnGDQDYDSHQJHQRPDWW
D  YLGWD nWJlUGHU I|U DWW EHURHQGH Sn YDG VRP lU WLOOlPSOLJW UDWLILFHUD HOOHU DQVOXWD VLJ WLOO VDPW WLOO IXOOR JHQRPI|UD DOOD
DQGUDUHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQWRFK
E  XSSUlWWD HWW HIIHNWLYW V\VWHP I|U QDWLRQHOO H[SRUWNRQWUROO VnYlO I|U H[SRUW VRP WUDQVLWHULQJ DY YDURU PHG NRSSOLQJ WLOO
PDVVI|UVW|UHOVHYDSHQ VRP RFNVn RPIDWWDU NRQWUROO DYVOXWDQYlQGQLQJHQ DYWHNQLN PHG GXEEOD DQYlQGQLQJVRPUnGHQ L
VDPEDQG PHG PDVVI|UVW|UHOVHYDSHQ RFK VRP LQEHJULSHU HIIHNWLYD SnI|OMGHU L IDOO Gn UHJOHUQD I|U H[SRUWNRQWUROO |YHUä
WUlGV

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW XSSUlWWD HQ UHJHOEXQGHQ SROLWLVN GLDORJ VRP VND OHGVDJD RFK XQGHUE\JJD GHVVD GHODU DY
DYWDOHW

$UWLNHO
+DQGHOGYDSHQRFK OlWWDYDSHQ VDPWNRQWUROODYH[SRUW DYNRQYHQWLRQHOODYDSHQ

3DUWHUQD lU PHGYHWQD RP DWW RODJOLJ WLOOYHUNQLQJ |YHUI|ULQJ RFK VSULGQLQJ DY KDQGHOGYDSHQ RFK OlWWD YDSHQ LQEHä
JULSHW DPPXQLWLRQ WLOO VnGDQD YDSHQ VDPW |YHUGULYHQ DQKRSQLQJ EULVWIlOOLJ KDQWHULQJ ODJULQJ PHG RWLOOUlFNOLJ VlNHUKHW
RFK RNRQWUROOHUDG VSULGQLQJDYVnGDQDYDSHQIRUWVlWWHUDWW XWJ|UD HWW DOOYDUOLJW KRWPRW IUHG RFK LQWHUQDWLRQHOO VlNHUKHW

3DUWHUQD lU|YHUHQVRPDWWLDNWWDRFKIXOOJ|UDVLQDUHVSHNWLYHVN\OGLJKHWHUDWWEHNlPSDRODJOLJKDQGHOPHGKDQGHOGä
YDSHQ RFK OlWWD YDSHQ LQEHJULSHW DPPXQLWLRQ WLOO GHVVD HQOLJW EHILQWOLJD LQWHUQDWLRQHOOD DYWDO RFK )1V VlNHUKHWVUnGV
UHVROXWLRQHU VDPW VLQD nWDJDQGHQ LQRP UDPHQ I|U DQGUD LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP lU WLOOlPSOLJD Sn RPUnGHW
VnVRP )|UHQWD QDWLRQHUQDV KDQGOLQJVSURJUDP I|U DWW I|UHE\JJD EHNlPSD RFK XWURWD DOOD IRUPHU DY RODJOLJ KDQGHO PHG
KDQGHOGYDSHQRFKOlWWDYDSHQ

3DUWHUQD VND nWD VLJ DWW VDPDUEHWD RFK V|UMD I|U VDPRUGQLQJ NRPSOHPHQWDULWHW RFK V\QHUJL L VLQD DQVWUlQJQLQJDU
I|U DWW WD LWX PHG GHQ RODJOLJD KDQGHOQ PHG KDQGHOGYDSHQ RFK OlWWD YDSHQ LQEHJULSHW DPPXQLWLRQ WLOO GHVVD RFK I|UVW|ä
UHOVH DYDOOWI|UVWRUDODJHUSn JOREDOUHJLRQDO VXEUHJLRQDORFK QDWLRQHOO QLYn

3DUWHUQD lU GHVVXWRP |YHUHQV RP DWW IRUWVlWWD DWW VDPDUEHWD L IUnJD RP H[SRUW DY NRQYHQWLRQHOOD YDSHQ PRW
EDNJUXQG DY UnGHWV JHPHQVDPPD VWnQGSXQNW *XVS DY GHQ  GHFHPEHU  RP IDVWVWlOODQGH DY JHPHQä
VDPPD UHJOHU I|UNRQWUROOHQDYH[SRUW DYPLOLWlU WHNQLNRFK NULJVPDWHULHO

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW XSSUlWWD HQ UHJHOEXQGHQ SROLWLVN GLDORJ VRP NRPPHU DWW OHGVDJD RFK EHIlVWD GHVVD
nWDJDQGHQ

$UWLNHO
,QWHUQDWLRQHOOW VDPDUEHWHI|UDWWEHNlPSD WHUURULVP

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD Sn ELODWHUDO UHJLRQDO RFK LQWHUQDWLRQHOO QLYn I|U DWW I|UHE\JJD RFK EHNlPSD
WHUURULVP L |YHUHQVVWlPPHOVH PHG IRONUlWWHQ UHOHYDQWD )1UHVROXWLRQHU LQWHUQDWLRQHOOD QRUPHU I|U PlQVNOLJD UlWWLJKHWHU
VDPW IO\NWLQJODJVWLIWQLQJ RFK KXPDQLWlUODJVWLIWQLQJ
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, GHWWD V\IWH VND GH VlUVNLOW VDPDUEHWD I|U DWW I|UGMXSD GHW LQWHUQDWLRQHOOD VDPI|UVWnQGHW RP EHNlPSQLQJ DY WHUURä
ULVP EODQG DQQDWRP GHQ UlWWVOLJD GHILQLWLRQHQ DYWHUURULVWKDQGOLQJDU RFK JHQRP DWW DUEHWD I|U HQ |YHUHQVNRPPHOVH RP
GHQ|YHUJULSDQGH NRQYHQWLRQHQ RPLQWHUQDWLRQHOOWHUURULVP

,QRP UDPHQ I|U HWW IXOOVWlQGLJW JHQRPI|UDQGH DY )1V VlNHUKHWVUnGV UHVROXWLRQ    RFK DQGUD UHOHYDQWD
)1LQVWUXPHQWRFKLQRPUDPHQI|U WLOOlPSOLJD LQWHUQDWLRQHOOD NRQYHQWLRQHU RFKLQVWUXPHQWVNDSDUWHUQDXWE\WD LQIRUPDä
WLRQ RP WHUURULVWRUJDQLVDWLRQHU RFK WHUURULVWJUXSSHU VDPW GHUDV YHUNVDPKHW RFK VW|GQlWYHUN L HQOLJKHW PHG IRONUlWWHQ
RFK SDUWHUQDVODJVWLIWQLQJ

$9'(/1,1*,,,
)5,+(7 6b.(5+(7 2&+ 5b779,6$

$UWLNHO
5lWWVVWDWVSULQFLSHQ

, VLWW VDPDUEHWH Sn RPUnGHW IULKHW VlNHUKHW RFK UlWWYLVD VND SDUWHUQD IlVWD VlUVNLOG YLNW YLG DWW IUlPMD UlWWVVWDWVSULQä
FLSHQLQEHJULSHW UlWWVYlVHQGHWV REHURHQGHWLOOJnQJHQ WLOOUlWWVOLJ SU|YQLQJ RFK UlWWHQ WLOO HQ UlWWYLVUlWWHJnQJ

3DUWHUQD NRPPHU DWW VDPDUEHWD IXOOW XW I|U DWW LQVWLWXWLRQHUQD Sn GHW UlWWVYnUGDQGH RPUnGHW RFK UlWWVNLSQLQJVRPä
UnGHWVND IXQJHUD Sn HWW lQGDPnOVHQOLJW VlWW

5HVSHNWHQ I|U GH PlQVNOLJD UlWWLJKHWHUQD RFK JUXQGOlJJDQGH IULKHWHUQD NRPPHU DWW YDUD YlJOHGDQGH I|U DOOW VDPDUä
EHWHRP IULKHWVlNHUKHWRFK UlWWYLVD

$UWLNHO
6N\GGDYSHUVRQXSSJLIWHU

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD I|U DWW VlNHUVWlOOD HQ K|J VN\GGVQLYn I|U SHUVRQXSSJLIWHU L |YHUHQVVWlPPHOVH
PHG (8VRFK(XURSDUnGHWV UlWWVOLJD LQVWUXPHQWRFK QRUPHU VDPWLQWHUQDWLRQHOODUlWWVOLJD LQVWUXPHQWRFK QRUPHU

$OO EHKDQGOLQJ DY SHUVRQXSSJLIWHU VND RPIDWWDV DY GH EHVWlPPHOVHU VRP DQJHV L ELODJD , WLOO GHWWD DYWDO gYHUI|ULQJ
DY SHUVRQXSSJLIWHU PHOODQ SDUWHUQD InU HQGDVW lJD UXP RP VnGDQ |YHUI|ULQJ lU Q|GYlQGLJ I|U DWW SDUWHUQDV EHK|ULJD
P\QGLJKHWHUVND NXQQDJHQRPI|UD GHWWDHOOHU DQGUDDYWDO VRP LQJnWWV PHOODQSDUWHUQD

$UWLNHO
6DPDUEHWH RPPLJUDWLRQDV\O RFK JUlQVI|UYDOWQLQJ

3DUWHUQD EHNUlIWDU nQ\RYLNWHQDYDWW JHPHQVDPW I|UYDOWD PLJUDWLRQVVWU|PPDU PHOODQ VLQDWHUULWRULHU RFKVND VWlUND
GHQ EHILQWOLJD RPIDWWDQGH GLDORJHQ RP DOOD PLJUDWLRQVUHODWHUDGH IUnJRU LQEHJULSHW ODJOLJ PLJUDWLRQ LQWHUQDWLRQHOOW VN\GG
LUUHJXOMlU PLJUDWLRQPlQQLVNRVPXJJOLQJ RFK PlQQLVNRKDQGHO

6DPDUEHWHW NRPPHU DWW JUXQGD VLJ Sn HQ VlUVNLOG EHKRYVEHG|PQLQJ VRP NRPPHU DWW XWI|UDV L VDPUnG PHOODQ
SDUWHUQD RFK NRPPHU DWW JHQRPI|UDV L HQOLJKHW PHG SDUWHUQDV JlOODQGH ODJVWLIWQLQJ 6DPDUEHWHW NRPPHU VlUVNLOW DWW
LQULNWDV Sn
D  GHEDNRPOLJJDQGHRUVDNHUQDWLOOPLJUDWLRQHQ RFKGHVV I|OMGHU
E  XWDUEHWDQGH RFK JHQRPI|UDQGH DY QDWLRQHOO ODJVWLIWQLQJ RFK SUD[LV QlU GHW JlOOHU LQWHUQDWLRQHOOW VN\GG L V\IWH DWW
XSSQn |YHUHQVVWlPPHOVH PHG EHVWlPPHOVHUQD L *HQqYHNRQYHQWLRQHQ DQJnHQGH IO\NWLQJDUV UlWWVOLJD VWlOOQLQJ IUnQ
 SURWRNROOHW DQJnHQGH IO\NWLQJDUV UlWWVOLJD VWlOOQLQJ IUnQ  RFK DQGUD UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW
VDPW I|UDWW WU\JJDUHVSHNWHQ I|U SULQFLSHQ RPµQRQUHIRXOHPHQWµ
F EHVWlPPHOVHU RP UlWW WLOO LQUHVD VDPW UlWWLJKHWHURFK UlWWVOLJ VWlOOQLQJ I|U SHUVRQHU PHG LQUHVHWLOOVWnQG UlWWYLV EHKDQGä
OLQJ RFK LQWHJUHULQJ DY XWOlQGVND PHGERUJDUH VRP ODJOLJHQ YLVWDV L ODQGHW VDPW XWELOGQLQJ RFK nWJlUGHU I|U DWW
PRWYHUND UDVLVP RFK IUlPOLQJVILHQWOLJKHW
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G XWDUEHWDQGH DY HQ YHUNQLQJVIXOO SROLWLN I|U DWW I|UHE\JJD RODJOLJ LQYDQGULQJ VPXJJOLQJ DY PLJUDQWHU RFK PlQQLVNRä
KDQGHO EODQG DQQDW IUnJDQ RP KXU QlWYHUN I|U VnGDQ VPXJJOLQJ HOOHU PlQQLVNRKDQGHO NDQ EHNlPSDV RFK KXU RIIUHQ
I|UGHQQD KDQGHONDQ VN\GGDV
H  IUlPMDQGHRFKXQGHUOlWWDQGH DYnWHUVlQGDQGHW DYLUUHJXOMlUD PLJUDQWHURFK
I  IUnJRU Sn RPUnGHW JUlQVI|UYDOWQLQJ RFK GRNXPHQWVlNHUKHW VRP U|U RUJDQLVDWLRQ XWELOGQLQJ ElVWD SUD[LV RFK DQGUD
RSHUDWLYD nWJlUGHU VDPW HQ I|UVWlUNQLQJ DY VDPDUEHWHW PHOODQ (XURSHLVND E\UnQ I|U I|UYDOWQLQJHQ DY GHW RSHUDWLYD
VDPDUEHWHW YLG (XURSHLVND XQLRQHQV PHGOHPVVWDWHUV \WWUH JUlQVHU )URQWH[  RFK 0ROGDYLHQV JUlQVEHYDNQLQJVP\Qä
GLJKHW


6DPDUEHWHW NDQ RFNVnXQGHUOlWWD FLUNXOlU PLJUDWLRQ VRPJ\QQDU XWYHFNOLQJHQ

$UWLNHO
3HUVRQHUVU|UOLJKHW
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3DUWHUQD NRPPHU DWWVlNHUVWlOODHWW IXOOVWlQGLJW JHQRPI|UDQGH DY

D DYWDOHW PHOODQ (XURSHLVND JHPHQVNDSHQ RFK 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQ RP nWHUWDJDQGH DY SHUVRQHU XWDQ XSSHKnOOVWLOOä
VWnQG VRPWUlGGH LNUDIW GHQ MDQXDUL RFK
E  DYWDOHW PHOODQ (XURSHLVND JHPHQVNDSHQ RFK 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQRP I|UHQNODW XWIlUGDQGHDYYLVHULQJDU VRP WUlGGH
LNUDIW GHQ MDQXDUL LGHVV lQGUDGH O\GHOVHDYGHQ MXQL 

3DUWHUQD VND VWUlYD HIWHU DWW |ND PHGERUJDUQDV U|UOLJKHW RFK WD JUDGYLVD VWHJ PRW GHW JHPHQVDPPD PnOHW RP HQ
YLVHULQJVIUL RUGQLQJ I|UXWVDWW DWW GH YLOONRU RP YlOKDQWHUDG RFK VlNHU U|UOLJKHW VRP DQJHV L KDQGOLQJVSODQHQ I|U OLEHUDOLä
VHULQJDYYLVHULQJVEHVWlPPHOVHUQD lU XSSI\OOGD

$UWLNHO
)|UHE\JJDQGH RFKEHNlPSQLQJ DYRUJDQLVHUDG EURWWVOLJKHWNRUUXSWLRQ RFK DQQDQRODJOLJYHUNVDPKHW

3DUWHUQD VND VDPDUEHWD I|U DWW I|UHE\JJD RFK EHNlPSD DOOD IRUPHU DY EURWWVOLJ RFK RODJOLJ YHUNVDPKHW RDYVHWW RP
GHQlU RUJDQLVHUDGHOOHU LQWHLQEHJULSHW YHUNVDPKHWDYJUlQV|YHUVNULGDQGHNDUDNWlUVnVRP
D  PlQQLVNRVPXJJOLQJRFKPlQQLVNRKDQGHO
E  VPXJJOLQJDYRFK RODJOLJ KDQGHOPHG YDURUGlULEODQG KDQGHOGYDSHQRFKRODJOLJ QDUNRWLND
F  RODJOLJ HNRQRPLVN RFK ILQDQVLHOO YHUNVDPKHW VnVRP I|UIDOVNQLQJ VNDWWHXQGDQGUDJDQGH RFK EHGUlJHUL L VDPEDQG PHG
RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ
G  EHGUlJHULHU L HQOLJKHW PHG DYGHOQLQJ 9, )LQDQVLHOOW VW|GVDPW EHVWlPPHOVHU RP EHGUlJHULEHNlPSQLQJ RFK NRQWUROO  L
GHWWD DYWDOL SURMHNW VRPILQDQVLHUDV DYLQWHUQDWLRQHOODJLYDUH
H JLYDQGH RFK WDJDQGH DY PXWD LQRP EnGH GHQ RIIHQWOLJD RFK GHQ SULYDWD VHNWRUQ GlULEODQG PLVVEUXN DY WMlQVWHVWlOOä
QLQJRFKKDQGHO PHG LQIO\WDQGH
I  I|UIDOVNQLQJDYKDQGOLQJDURFKLQJLYDQGH DYRULNWLJD XSSJLIWHURFK
J  LWEURWWVOLJKHW

3DUWHUQD VND VWlUND GHW ELODWHUDOD UHJLRQDOD RFK LQWHUQDWLRQHOOD VDPDUEHWHW PHOODQ GH UlWWVYnUGDQGH RUJDQHQ EODQG
DQQDW JHQRP DWW VWlUND VDPDUEHWHW PHOODQ (XURSHLVND SROLVE\UnQ (XURSRO  RFK GH EHU|UGD P\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ
3DUWHUQD nWDU VLJ DWW Sn HWW YHUNQLQJVIXOOW VlWW JHQRPI|UD UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD VWDQGDUGHU VlUVNLOW GH VRP DQJHV L
)|UHQWD QDWLRQHUQDV NRQYHQWLRQ PRW JUlQV|YHUVNULGDQGH RUJDQLVHUDG EURWWVOLJKHW 3DOHUPRNRQYHQWLRQHQ  IUnQ  RFK
GHVV WUH SURWRNROO )|UHQWD QDWLRQHUQDV NRQYHQWLRQ PRW NRUUXSWLRQ IUnQ  VDPW (XURSDUnGHWV UHOHYDQWD LQVWUXPHQW
RP I|UHE\JJDQGH RFK EHNlPSQLQJDYNRUUXSWLRQ
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$UWLNHO
%HNlPSQLQJ DYRODJOLJ QDUNRWLND

3DUWHUQD VND LQRP UDPHQ I|U VLQD EHIRJHQKHWHU RFK VLQ EHK|ULJKHW VDPDUEHWD I|U DWW V|UMD I|U HQ EDODQVHUDG RFK
LQWHJUHUDG KnOOQLQJ L QDUNRWLNDIUnJRU 3ROLWLNHQ RFK nWJlUGHUQD PRW QDUNRWLND VND V\IWD WLOO DWW VWlUND VWUXNWXUHUQD I|U DWW
EHNlPSD RODJOLJ QDUNRWLND PLQVND WLOOJnQJHQ WLOO KDQGHOQ PHG RFK HIWHUIUnJDQ Sn RODJOLJ QDUNRWLND KDQWHUD GH KlOVRä
PlVVLJD RFK VRFLDOD I|OMGHUQD DY QDUNRWLNDPLVVEUXN VDPW HIIHNWLYDUH I|UHE\JJD DYOHGQLQJ DY NHPLVND SUHNXUVRUHU VRP
DQYlQGV I|U RODJOLJIUDPVWlOOQLQJDYQDUNRWLND RFKSV\NRWURSD lPQHQ

3DUWHUQD VND NRPPD |YHUHQV RP GHVDPDUEHWVPHWRGHUVRP lU Q|GYlQGLJDI|UDWW XSSQnGHVVD PnO cWJlUGHUQDVND
EDVHUDV Sn JHPHQVDPW |YHUHQVNRPQD SULQFLSHU VRP |YHUHQVVWlPPHU PHG UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD NRQYHQWLRQHU (8V
QDUNRWLNDVWUDWHJL ²  RFK GHQ SROLWLVND I|UNODULQJ RP GH YlJOHGDQGH SULQFLSHUQD I|U DWW PLQVND HIWHUIUnJDQ Sn
QDUNRWLND VRPJRGNlQGHV YLG)|UHQWDQDWLRQHUQDV JHQHUDOI|UVDPOLQJV WMXJRQGH H[WUD VHVVLRQ RPQDUNRWLND LMXQL 

$UWLNHO
3HQQLQJWYlWWRFKILQDQVLHULQJ DYWHUURULVP

3DUWHUQD VND VDPDUEHWD L V\IWH DWW I|UKLQGUD DWW GHUDV ILQDQVLHOOD V\VWHP RFK DQGUD EHU|UGD V\VWHP DQYlQGV I|U DWW
WYlWWD LQWlNWHU IUnQ EURWWVOLJ YHUNVDPKHW HOOHU I|U DWW ILQDQVLHUD WHUURULVP 6DPDUEHWHW RPIDWWDU nWHUNUlYDQGH DY WLOOJnQJDU
HOOHU PHGHOVRP KlUU|U IUnQYLQQLQJDYEURWW

6DPDUEHWHW Sn GHWWD RPUnGH VND P|MOLJJ|UD XWE\WH DY UHOHYDQWD XSSO\VQLQJDU LQRP UDPHQ I|U UHVSHNWLYH ODJVWLIWä
QLQJ OLNVRP DQWDJDQGH DY OlPSOLJD VWDQGDUGHU I|U EHNlPSQLQJ DY SHQQLQJWYlWW RFK ILQDQVLHULQJ DY WHUURULVP PRWVYDä
UDQGH GH VWDQGDUGHU VRP DQWDJLWV DY UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD RUJDQ VRP lU YHUNVDPPD Sn GHWWD RPUnGH VnVRP DUEHWVä
JUXSSHQ I|U ILQDQVLHOOD nWJlUGHU PRWSHQQLQJWYlWW )$7) 

$UWLNHO
%HNlPSQLQJ DYWHUURULVP
3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD I|U DWW I|UHE\JJD RFK EHNlPSD WHUURULVWKDQGOLQJDU PHG IXOO UHVSHNW I|U UlWWVVWDWVä
SULQFLSHQ LQWHUQDWLRQHOO PlQQLVNRUlWWVODJVWLIWQLQJ IO\NWLQJODJVWLIWQLQJ RFK KXPDQLWlU UlWW RFK L |YHUHQVVWlPPHOVH PHG
)1V JOREDOD VWUDWHJL PRW WHUURULVP IUnQ  VDPW PHG SDUWHUQDV UHVSHNWLYH ODJDU RFK DQGUD I|UIDWWQLQJDU 'H VND J|UD
GHWWD VlUVNLOW LQRP UDPHQ I|U HWW IXOOVWlQGLJW JHQRPI|UDQGH DY )1V VlNHUKHWVUnGV UHVROXWLRQHU   
      RFK   VDPW DQGUD UHOHYDQWD )1LQVWUXPHQWRFKWLOOlPSOLJD LQWHUQDWLRQHOOD NRQYHQä
WLRQHU RFK LQVWUXPHQW
D  JHQRP DWW XWE\WD LQIRUPDWLRQ RP WHUURULVWJUXSSHU RFK GHUDV VW|GQlWYHUN L HQOLJKHW PHG LQWHUQDWLRQHOO RFK QDWLRQHOO
UlWW
E  JHQRP DWW XWE\WD nVLNWHU RP WHQGHQVHU LQRP WHUURULVPHQ RFK RP PHGHO RFK PHWRGHU I|U DWW EHNlPSD WHUURULVP
LQEHJULSHW WHNQLNRFKXWELOGQLQJ RFK JHQRP DWWXWE\WDHUIDUHQKHWHURP I|UHE\JJDQGHDYWHUURULVP RFK
F  JHQRP DWW XWE\WD ElVWD SUD[LVL IUnJD RPVN\GG I|U GHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQD LNDPSHQPRW WHUURULVP

$UWLNHO
5lWWVOLJW VDPDUEHWH

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW XWYHFNOD GHW UlWWVOLJD VDPDUEHWHW Sn GHW FLYLOUlWWVOLJD RFK KDQGHOVUlWWVOLJD RPUnGHW
VlUVNLOW QlU GHW JlOOHU I|UKDQGOLQJ UDWLILFHULQJ RFK JHQRPI|UDQGH DY PXOWLODWHUDOD NRQYHQWLRQHU RP FLYLOUlWWVOLJW VDPDUä
EHWH VlUVNLOW NRQYHQWLRQHUQD IUnQ +DDJNRQIHUHQVHQ I|U LQWHUQDWLRQHOO SULYDWUlWWRP LQWHUQDWLRQHOOW UlWWVOLJW VDPDUEHWH RFK
LQWHUQDWLRQHOOD WYLVWHUVDPW VN\GG DYEDUQ

, IUnJD RP VWUDIIUlWWVOLJW VDPDUEHWH NRPPHU SDUWHUQD DWW VWUlYD HIWHU DWW VWlUND VDPDUEHWHW RP |PVHVLGLJ UlWWVOLJ
KMlOS 'HWWD VND YLG EHKRY RPIDWWD DQVOXWQLQJ WLOO RFK JHQRPI|UDQGH DY )1V RFK (XURSDUnGHWV UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD
LQVWUXPHQWVDPWHWW QlUPDUH VDPDUEHWHPHG (XURMXVW
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5HIRUP DY GHQRIIHQWOLJDI|UYDOWQLQJHQ
$UWLNHO
6DPDUEHWHW VND LQULNWDV Sn DWW XWYHFNOD HQ HIIHNWLYRFKDQVYDULJ RIIHQWOLJ I|UYDOWQLQJ L 0ROGDYLHQL V\IWHDWW VW|GMD JHQRPä
I|UDQGHW DY UlWWVVWDWVSULQFLSHQ VlNHUVWlOOD DWW GH VWDWOLJD LQVWLWXWLRQHUQD IXQJHUDU Sn HWW VlWW VRP J\QQDU KHOD EHIRONä
QLQJHQ L 0ROGDYLHQ RFK IUlPMD HQ VPLGLJ XWYHFNOLQJ DY I|UELQGHOVHUQD PHOODQ 0ROGDYLHQ RFK GHVV SDUWQHU 6lUVNLOG
XSSPlUNVDPKHW NRPPHU DWW lJQDV nW PRGHUQLVHULQJ RFK XWYHFNOLQJDYYHUNVWlOODQGH IXQNWLRQHU PHG PnOHW DWW WLOOKDQGDä
KnOOD 0ROGDYLHQVPHGERUJDUH K|JNYDOLWDWLYD WMlQVWHU

$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDRPIDWWD I|OMDQGH RPUnGHQ
D  ,QVWLWXWLRQHOO RFK IXQNWLRQHOO XWYHFNOLQJ DY RIIHQWOLJD P\QGLJKHWHU L V\IWH DWW HIIHNWLYLVHUD GHUDV YHUNVDPKHW RFK V|UMD
I|UHQ HIIHNWLYRFK |SSHQSURFHVV I|UEHVOXWVIDWWDQGH RFK VWUDWHJLVN SODQHULQJ VRPP|MOLJJ|UGHOWDJDQGH
E  0RGHUQLVHULQJ DY RIIHQWOLJD WMlQVWHU EODQG DQQDW LQI|UDQGH RFK JHQRPI|UDQGH DY HGHPRNUDWL L V\IWH DWW HIIHNWLYLVHUD
WLOOKDQGDKnOODQGHWDYWMlQVWHU WLOO PHGERUJDUQD RFKVlQND NRVWQDGHUQDI|UDIIlUVYHUNVDPKHW
F  ,QUlWWDQGH DY HQ SURIHVVLRQHOO RIIHQWOLJ I|UYDOWQLQJ VRP E\JJHU Sn SULQFLSHQ RP OHGQLQJHQV DQVYDUVVN\OGLJKHW RFK
HIIHNWLY GHOHJHULQJDYEHIRJHQKHWHU VDPW UlWWYLVRFK|SSHQUHNU\WHULQJ XWELOGQLQJ EHG|PQLQJ RFKHUVlWWQLQJ
G  (IIHNWLYRFK SURIHVVLRQHOO I|UYDOWQLQJDYPlQVNOLJDUHVXUVHU RFK NDUULlUXWYHFNOLQJ
H  )UlPMDQGH DYHWLVNDYlUGHULQJDU LGHQRIIHQWOLJDI|UYDOWQLQJHQ

$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDRPIDWWD RIIHQWOLJ I|UYDOWQLQJ Sn DOOD QLYnHU lYHQ ORNDO QLYn

.$3,7(/ 

(NRQRPLVNGLDORJ
$UWLNHO

(8RFK0ROGDYLHQVNDXQGHUOlWWDGHQHNRQRPLVNDUHIRUPSURFHVVHQJHQRPDWWI|UElWWUDI|UVWnHOVHQI|UJUXQGGUDJHQ
LVLQD UHVSHNWLYH HNRQRPLHU6DPDUEHWHW PHOODQSDUWHUQD VNDV\IWD WLOODWW IUlPMDHQ HNRQRPLVN SROLWLN VRP lU UHOHYDQWI|U
IXQJHUDQGH PDUNQDGVHNRQRPLHU VDPW XWIRUPQLQJHQRFK JHQRPI|UDQGHW DYHQ VnGDQHNRQRPLVNSROLWLN

0ROGDYLHQ VND VWUlYD HIWHU DWW XSSUlWWD HQ IXQJHUDQGH PDUNQDGVHNRQRPL RFK DWW JUDGYLV QlUPD VLQ SROLWLN WLOO (8V
SROLWLN L |YHUHQVVWlPPHOVH PHG GH YlJOHGDQGH SULQFLSHUQD RP VXQG PDNURHNRQRPLVN SROLWLN RFK ILQDQVSROLWLN LQEHä
JULSHWHQ REHURHQGH FHQWUDOEDQNRFKSULVVWDELOLWHWVXQGD RIIHQWOLJDILQDQVHU RFK HQ KnOOEDUEHWDOQLQJVEDODQV

$UWLNHO
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,GHWWD V\IWHlU SDUWHUQD |YHUHQV RP DWWVDPDUEHWD Sn I|OMDQGH RPUnGHQ

D  ,QIRUPDWLRQVXWE\WH RP PDNURHNRQRPLVN SROLWLN RFK VWUXNWXUHOOD UHIRUPHU VDPW RP PDNURHNRQRPLVND UHVXOWDW RFK
XWVLNWHU RFK RPVWUDWHJLHU I|UHNRQRPLVN XWYHFNOLQJ
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E *HPHQVDP DQDO\V DYHNRQRPLVND IUnJRU DYJHPHQVDPW LQWUHVVH EODQG DQQDWHNRQRPLVNSROLWLVND nWJlUGHU RFKLQVWUXä
PHQWHQI|UDWWJHQRPI|UDGHP VnVRPPHWRGHU I|UHNRQRPLVND SURJQRVHURFKXWDUEHWDQGH DYVWUDWHJLVND SROLF\GRNXä
PHQWLV\IWHDWWVWlUND 0ROGDYLHQV XWIRUPQLQJDYSROLWLNHQL HQOLJKHWPHG (8VSULQFLSHU RFK SUD[LV
F  8WE\WH DY VDNNXQVNDS Sn GHW PDNURHNRQRPLVND RFK PDNURILQDQVLHOOD RPUnGHW EODQG DQQDW RP RIIHQWOLJD ILQDQVHU
VNHHQGHQ RFK UHJOHULQJ LQRP GHQ ILQDQVLHOOD VHNWRUQ SHQQLQJ RFK YDOXWDSROLWLVND VWUDWHJLHU RFK UDPDU H[WHUQW ILQDQä
VLHOOW VW|GRFKHNRQRPLVN VWDWLVWLN

6DPDUEHWHW NRPPHU RFNVn DWW LQEHJULSD LQIRUPDWLRQVXWE\WH RP GHQ HNRQRPLVND RFK PRQHWlUD XQLRQHQV SULQFLSHU
RFK IXQNWLRQVVlWW

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

.$3,7(/ 

%RODJVUlWW UHGRYLVQLQJRFKUHYLVLRQVDPW I|UHWDJVVW\UQLQJ
$UWLNHO

3DUWHUQD LQVHU YLNWHQ DYHQ lQGDPnOVHQOLJ XSSVlWWQLQJ UHJOHURFKPHWRGHU Sn RPUnGHQD ERODJVUlWWRFK I|UHWDJVVW\Uä
QLQJ VDPW LQRP UHGRYLVQLQJ RFK UHYLVLRQ I|U DWW LQUlWWD HQ IXQJHUDQGH PDUNQDGVHNRQRPL RFK IUlPMD KDQGHO RFK lU
GlUI|U|YHUHQVRP DWWVDPDUEHWD RP
D  VN\GG I|UDNWLHlJDUH ERUJHQlUHU RFKDQGUDDNW|UHU LHQOLJKHWPHG (8V UHJOHU SnGHWWD RPUnGH
E LQI|UDQGH DY UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD VWDQGDUGHU Sn QDWLRQHOO QLYn RFK HWW JUDGYLV QlUPDQGH DY 0ROGDYLHQV EHVWlPä
PHOVHU WLOO(8V EHVWlPPHOVHU SnRPUnGHW UHGRYLVQLQJ RFK UHYLVLRQRFK
F  YLGDUHXWYHFNOLQJDYSROLWLNHQI|U I|UHWDJVVW\UQLQJ LHQOLJKHW PHG LQWHUQDWLRQHOOD VWDQGDUGHU VDPWHWW JUDGYLV QlUPDQGH
DY0ROGDYLHQV UHJOHU WLOO(8VUHJOHURFK UHNRPPHQGDWLRQHU SnGHWWD RPUnGH


(8VUHOHYDQWD UHJOHURFKUHNRPPHQGDWLRQHU I|UWHFNQDV LELODJD,,WLOO GHWWDDYWDO

$UWLNHO
3DUWHUQD NRPPHU DWW VWUlYD HIWHU DWW XWE\WD LQIRUPDWLRQ RFK VDNNXQVNDS RP VnYlO EHILQWOLJD V\VWHP VRP UHOHYDQWD Q\D
XWYHFNOLQJVWHQGHQVHU Sn GHWWD RPUnGH 3DUWHUQD NRPPHU RFNVn DWW VWUlYD HIWHU DWW I|UElWWUD LQIRUPDWLRQVXWE\WHW PHOODQ
PHGOHPVVWDWHUQDV I|UHWDJVUHJLVWHURFK0ROGDYLHQVQDWLRQHOOD I|UHWDJVUHJLVWHU

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ,, WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

6\VVHOVlWWQLQJVRFLDOSROLWLNRFKOLND P|MOLJKHWHU
$UWLNHO
3DUWHUQD VND VWlUND VLQ GLDORJ RFK VLWW VDPDUEHWH RP IUlPMDQGHW DY,QWHUQDWLRQHOOD DUEHWVRUJDQLVDWLRQHQV ,/2  DJHQGD I|U
DQVWlQGLJW DUEHWH V\VVHOVlWWQLQJVSROLWLN KlOVD RFK VlNHUKHW Sn DUEHWVSODWVHQ GLDORJ PHOODQ DUEHWVPDUNQDGHQV SDUWHU
VRFLDOW VN\GG VRFLDO GHODNWLJKHW MlPVWlOOGKHW PHOODQ N|QHQ RFK nWJlUGHU PRW GLVNULPLQHULQJ VDPW VRFLDOD UlWWLJKHWHU RFK
GlUPHGELGUDWLOODWW IUlPMDIOHURFK ElWWUHDUEHWVWLOOIlOOHQPLQVNDG IDWWLJGRP |NDGVRFLDOVDPPDQKnOOQLQJHQ KnOOEDU XWä
YHFNOLQJ RFKElWWUH OLYVNYDOLWHW

/ 

RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

313



$UWLNHO
6DPDUEHWHW VRP VND JUXQGD VLJ Sn XWE\WHDYLQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LVNDQ RPIDWWD HWW DQWDO IUnJRU VRPVNDYlOMDV XW
EODQG I|OMDQGH RPUnGHQ
D  )DWWLJGRPVPLQVNQLQJ RFK |NDGVRFLDOVDPPDQKnOOQLQJ
E  6\VVHOVlWWQLQJVSROLWLN PHG PnOHW DWW VNDSD IOHU RFK ElWWUH DUEHWVWLOOIlOOHQ PHG DQVWlQGLJD DUEHWVYLOONRU EODQG DQQDW L
V\IWHDWW PLQVND GHQLQIRUPHOOD HNRQRPLQ RFK LQIRUPHOODV\VVHOVlWWQLQJHQ
F  )UlPMDQGH DYDNWLYD DUEHWVPDUNQDGVnWJlUGHU RFKHIIHNWLY DUEHWVI|UPHGOLQJ I|U DWW PRGHUQLVHUD DUEHWVPDUNQDGHUQD RFK
JHQRPI|UD HQ DQSDVVQLQJ WLOO EHKRYHQSn DUEHWVPDUNQDGHQ
G  )UlPMDQGH DY PHU LQNOXGHUDQGH DUEHWVPDUNQDGHU RFK VRFLDOD WU\JJKHWVV\VWHP GlU PLVVJ\QQDGH SHUVRQHU LQWHJUHUDV
EODQGDQQDW SHUVRQHU PHG IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJ RFK SHUVRQHU IUnQPLQRULWHWVJUXSSHU
H  (IIHNWLY KDQWHULQJDYDUEHWVNUDIWVLQYDQGULQJPHG PnOHWDWW VWlUNDGHVV SRVLWLYD LQYHUNDQSnXWYHFNOLQJHQ
I  /LND P|MOLJKHWHU PHG PnOHW DWW |ND MlPVWlOOGKHWHQ PHOODQ N|QHQ RFK VlNHUVWlOOD OLND P|MOLJKHWHU I|U NYLQQRU RFK
PlQ VDPW EHNlPSD GLVNULPLQHULQJ SnDOOD JUXQGHU
J 6RFLDOSROLWLN PHG PnOHW DWW I|UElWWUD GHW VRFLDOD VN\GGHW LQEHJULSHW VRFLDOW VW|G RFK VRFLDOI|UVlNULQJ VDPW PRGHUQLä
VHULQJDYV\VWHPHQ I|U VRFLDOWVN\GG LIUnJDRP NYDOLWHW WLOOJlQJOLJKHWRFK ILQDQVLHOO KnOOEDUKHW
K  6WlUNDQGH DY DUEHWVPDUNQDGVSDUWHUQDV GHOWDJDQGH RFK IUlPMDQGH DY GHQ VRFLDOD GLDORJHQ EODQG DQQDW JHQRP DWW
VWlUNDNDSDFLWHWHQ KRV DOOD EHU|UGDDNW|UHU
L  )UlPMDQGH DYKlOVDRFKVlNHUKHWSnDUEHWVSODWVHQ

$UWLNHO
3DUWHUQD VND XSSPXQWUD DOOD EHU|UGD DNW|UHU LQEHJULSHW GHW FLYLOD VDPKlOOHWV RUJDQLVDWLRQHU RFK VlUVNLOW DUEHWVPDUNQDä
GHQV SDUWHU DWW GHOWD L XWDUEHWDQGHW DY SROLWLN RFK UHIRUPHU L 0ROGDYLHQ RFK L VDPDUEHWHW PHOODQ SDUWHUQD LQRP UDPHQ
I|UGHWWD DYWDO

$UWLNHO
3DUWHUQD VND VWUlYD HIWHU DWW XW|ND VDPDUEHWHW RP IUnJRU VRP U|U V\VVHOVlWWQLQJ RFK VRFLDOSROLWLN L DOOD EHU|UGD UHJLRQDOD
PXOWLODWHUDODRFKLQWHUQDWLRQHOODIRUXP RFK RUJDQLVDWLRQHU

$UWLNHO
3DUWHUQD VND IUlPMD I|UHWDJHQV VRFLDOD DQVYDU RFK UHGRYLVQLQJVVN\OGLJKHW VDPW XSSPXQWUD DQVYDUVIXOOW KDQGODQGH IUnQ
I|UHWDJHQVVLGDLHQOLJKHWPHG)1V*OREDO&RPSDFWLQLWLDWLYRFK,/2VWUHSDUWVGHNODUDWLRQRPSULQFLSHUQDI|U PXOWLQDWLRä
QHOODI|UHWDJRFKVRFLDOSROLWLN

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ,,, WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ
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.$3,7(/ 

.RQVXPHQWVN\GG
$UWLNHO
3DUWHUQD VND VDPDUEHWD I|U DWW V|UMD I|U HQ K|J QLYn Sn NRQVXPHQWVN\GGHW RFK I|U DWW GHUDV NRQVXPHQWVN\GGVV\VWHP VND
EOLI|UHQOLJD

$UWLNHO
)|UDWW XSSQnGHVVDPnO NDQ VDPDUEHWHW YLGEHKRYNRPPDDWWRPIDWWDI|OMDQGH
D  $UEHWH I|U DWW WLOOQlUPD NRQVXPHQWODJVWLIWQLQJHQ Sn JUXQGYDO DY SULRULWHULQJDUQD L ELODJD ,9 WLOO GHWWD DYWDO VDPWLGLJW
VRPPDQ XQGYLNHUKDQGHOVKLQGHU I|UDWW VlNHUVWlOOD DWW NRQVXPHQWHUQDKDU YHUNOLJDYDOP|MOLJKHWHU
E )UlPMDQGH DY LQIRUPDWLRQVXWE\WH RP NRQVXPHQWVN\GGVV\VWHP EODQG DQQDW RP NRQVXPHQWODJVWLIWQLQJHQ RFK JHQRPä
I|UDQGHW DY GHQQD SURGXNWVlNHUKHW I|U NRQVXPHQWHU LQEHJULSHW PDUNQDGV|YHUYDNQLQJ V\VWHP RFK YHUNW\J I|U
NRQVXPHQWLQIRUPDWLRQ XWELOGQLQJ DY RFK |NDG GHODNWLJKHW RFK SU|YQLQJVP|MOLJKHWHU I|U NRQVXPHQWHU VDPW N|SH
RFK WMlQVWHDYWDO PHOODQ QlULQJVLGNDUH RFK NRQVXPHQWHU
F  )UlPMDQGH DYXWELOGQLQJDYWMlQVWHPlQLQRP I|UYDOWQLQJHQ RFK DQGUDI|UHWUlGDUHI|UNRQVXPHQWLQWUHVVHQ
G 8SSPXQWUDQ DY XWYHFNOLQJHQ DY REHURHQGH NRQVXPHQWRUJDQLVDWLRQHU GlULEODQG LFNHVWDWOLJD NRQVXPHQWRUJDQLVDä
WLRQHU RFK NRQWDNWHU PHOODQ NRQVXPHQWI|UHWUlGDUH VDPW VDPYHUNDQ PHOODQ P\QGLJKHWHU RFK LFNHVWDWOLJD RUJDQLVDä
WLRQHU Sn NRQVXPHQWVN\GGVRPUnGHW
$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ,9 WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

6WDWLVWLN
$UWLNHO
3DUWHUQD VND XWYHFNOD RFK LQWHQVLILHUD VLWW VDPDUEHWH L VWDWLVWLNIUnJRU RFK GlULJHQRP ELGUD WLOO DWW XSSQn GHW OnQJVLNWLJD
PnOHW DWW In IUDP OlPSOLJD LQWHUQDWLRQHOOW MlPI|UEDUD RFK WLOOI|UOLWOLJD VWDWLVWLNXSSJLIWHU (WW KnOOEDUW HIIHNWLYW RFK IDFNä
PlVVLJW REHURHQGH QDWLRQHOOW VWDWLVWLNV\VWHP I|UYlQWDV IUDPEULQJD LQIRUPDWLRQ VRP lU UHOHYDQW I|U PHGERUJDUH I|UHWDJ
RFK EHVOXWVIDWWDUH L (8 RFK 0ROGDYLHQ RFK J|UD GHW P|MOLJW I|U GHP DWW IDWWD YlOJUXQGDGH EHVOXW Sn GHQQD JUXQGYDO 'HW
QDWLRQHOOD VWDWLVWLNV\VWHPHW E|U UHVSHNWHUD )1V JUXQGOlJJDQGH SULQFLSHU I|U RIILFLHOO VWDWLVWLN PHG EHDNWDQGH DY (8V
UHJHOYHUN Sn VWDWLVWLNRPUnGHW VRP LQEHJULSHU ULNWOLQMHUQD I|U HXURSHLVN VWDWLVWLN L V\IWHDWW DQSDVVD GHW QDWLRQHOOD VWDWLVWLNä
V\VWHPHW WLOOHXURSHLVND QRUPHU RFK VWDQGDUGHU

$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDLQULNWDV SnDWW
D  \WWHUOLJDUH VWlUND GHW QDWLRQHOOD VWDWLVWLNV\VWHPHWV NDSDFLWHW PHG LQULNWQLQJ Sn HQ VXQG UlWWVOLJ JUXQG IUDPWDJDQGH DY
OlPSOLJD GDWD RFK PHWDGDWD HQ VSULGQLQJVVWUDWHJL RFK DQYlQGDUYlQOLJKHW PHG EHDNWDQGH DY ROLND DQYlQGDUJUXSSHU
GlULEODQG GHQRIIHQWOLJDRFKGHQSULYDWDVHNWRUQ XQLYHUVLWHWVYlUOGHQ RFK DQGUDDQYlQGDUH
E  JUDGYLV DQSDVVD 0ROGDYLHQVVWDWLVWLVNV\VWHP WLOOGHWHXURSHLVND VWDWLVWLNV\VWHPHW
F ILQMXVWHUD WLOOKDQGDKnOODQGHW DY XSSJLIWHU WLOO (8 PHG KlQV\Q WLOO WLOOlPSQLQJHQ DY UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD RFK HXURä
SHLVNDPHWRGHULQEHJULSHWNODVVLILFHULQJ
G  VWlUND GH LQKHPVND VWDWLVWLNHUQDV \UNHVPlVVLJD NDSDFLWHW RFK I|UYDOWQLQJVNDSDFLWHW I|U DWW XQGHUOlWWD WLOOlPSQLQJHQ DY
HXURSHLVND VWDWLVWLVND VWDQGDUGHU RFK ELGUDWLOO XWYHFNOLQJHQDY0ROGDYLHQVVWDWLVWLNV\VWHP
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H  XWE\WD HUIDUHQKHWHU PHOODQSDUWHUQDRP XWYHFNOLQJDYVWDWLVWLNNXQQDQGHW RFK
I  IUlPMDRIIHQVLYNYDOLWHWVXWYHFNOLQJDYDOOD VWDWLVWLNIUDPVWlOOQLQJVSURFHVVHU RFK DYDOO VSULGQLQJDYVWDWLVWLN

$UWLNHO
3DUWHUQD VND VDPDUEHWD LQRP UDPHQ I|U GHW HXURSHLVND VWDWLVWLNV\VWHPHW GlU (XURVWDW lU GHQ HXURSHLVND VWDWLVWLNP\QGLJä
KHWHQ 6DPDUEHWHW VNDEODQG DQQDWLQULNWDVSn
D  GHPRJUDILVN VWDWLVWLN LQEHJULSHW IRONUlNQLQJDU RFK VRFLDOVWDWLVWLN
E  MRUGEUXNVVWDWLVWLNLQEHJULSHW MRUGEUXNVLQYHQWHULQJDU RFKPLOM|VWDWLVWLN
F  I|UHWDJVVWDWLVWLN LQEHJULSHW I|UHWDJVUHJLVWHURFKDQYlQGQLQJDYDGPLQLVWUDWLYD NlOORU I|UVWDWLVWLVND V\IWHQ
G PDNURHNRQRPLVN VWDWLVWLN LQEHJULSHW QDWLRQDOUlNHQVNDSHUXWULNHVKDQGHOVVWDWLVWLNRFKVWDWLVWLN|YHU XWOlQGVND GLUHNWLQä
YHVWHULQJDU
H  HQHUJLVWDWLVWLN LQEHJULSHW VDOGRQ
I  UHJLRQDOVWDWLVWLN RFK
J |YHUJULSDQGH YHUNVDPKHW LQEHJULSHW VWDWLVWLVND NODVVLILFHULQJDU NYDOLWHWVVW\UQLQJ XWELOGQLQJ VSULGQLQJ RFK DQYlQGä
QLQJDYPRGHUQLQIRUPDWLRQVWHNQLN

$UWLNHO
3DUWHUQD VND EODQG DQQDW XWE\WD LQIRUPDWLRQ RFK VDNNXQVNDS RFK XWYHFNOD VLWW VDPDUEHWH PHG KlQV\Q WLOO GH HUIDUHQä
KHWHU VRP UHGDQ I|UYlUYDWV L GHQ UHIRUP DY VWDWLVWLNV\VWHPHW VRP LQOHWWV LQRP UDPHQ I|U ROLND VW|GSURJUDP $QVWUlQJä
QLQJDUQD VND LQULNWDV Sn HQ IRUWVDWW DQSDVVQLQJ WLOO (8V UHJHOYHUN Sn VWDWLVWLNRPUnGHW Sn JUXQGYDO DY GHQ QDWLRQHOOD VWUDä
WHJLQ I|U XWYHFNOLQJ DY 0ROGDYLHQV VWDWLVWLNV\VWHP RFK PHG KlQV\Q WLOO XWYHFNOLQJHQ DY GHW HXURSHLVND VWDWLVWLNV\VWHPHW
7RQYLNWHQ L SURFHVVHQ I|U IUDPVWlOOQLQJ DY VWDWLVWLVND XSSJLIWHU VND OLJJD Sn YLGDUHXWYHFNOLQJ DY XUYDOVXQGHUV|NQLQJDUQD
RFK DQYlQGQLQJ DY DGPLQLVWUDWLYD UHJLVWHU VDPWLGLJW VRP KlQV\Q WDV WLOO EHKRYHW DY DWW PLQVND EHODVWQLQJHQ Sn XSSJLIWVä
OlPQDUQD 8SSJLIWHUQD VND YDUD UHOHYDQWD I|U XWIRUPQLQJHQ RFK |YHUYDNQLQJHQ DY SROLWLNHQ Sn FHQWUDOD RPUnGHQ DY GHW
VRFLDODRFKHNRQRPLVNDOLYHW

$UWLNHO
(Q UHJHOEXQGHQ GLDORJ VND I|UDV RP GH IUnJRU VRP RPIDWWDV DY GHWWD NDSLWHO , P|MOLJDVWH PnQ VND GHQ YHUNVDPKHW VRP
JHQRPI|UV LQRPGHWHXURSHLVND VWDWLVWLNV\VWHPHW LQEHJULSHW XWELOGQLQJ YDUD|SSHQI|U 0ROGDYLHQ

$UWLNHO

3DUWHUQD nWDU VLJ DWW LQUlWWD RFK UHJHOEXQGHW UHYLGHUD HWW SURJUDP I|U HWW JUDGYLV QlUPDQGH DY 0ROGDYLHQV ODJVWLIWä
QLQJWLOO (8VUHJHOYHUNSnVWDWLVWLNRPUnGHW

(8V UHJHOYHUN Sn VWDWLVWLNRPUnGHW IDVWVWlOOV L NRPSHQGLHW |YHU VWDWLVWLNNUDY VRP XSSGDWHUDV YDUMH nU RFK VRP
SDUWHUQDDQVHU YDUD IRJDW WLOOGHWWD DYWDO ELODJD 9 

.$3,7(/ 

)|UYDOWQLQJDYGH RIIHQWOLJDILQDQVHUQDEXGJHWSROLWLNLQWHUQ NRQWUROO ILQDQVLHOOJUDQVNQLQJRFKH[WHUQ UHYLVLRQ
$UWLNHO
6DPDUEHWHW LQRP GHW RPUnGH VRP RPIDWWDV DY GHWWD NDSLWHO NRPPHU DWW LQULNWDV Sn JHQRPI|UDQGHW DY LQWHUQDWLRQHOOD
VWDQGDUGHU VDPW (8V ElVWD SUD[LV Sn GHWWD RPUnGH YLONHW NRPPHU DWW ELGUD WLOO XWYHFNOLQJHQ DY HWW PRGHUQW V\VWHP I|U
I|UYDOWQLQJ DY GH RIIHQWOLJD ILQDQVHUQD L 0ROGDYLHQ VRP lU I|UHQOLJW PHG (8V RFK LQWHUQDWLRQHOOD JUXQGOlJJDQGH SULQä
FLSHURP |SSHQKHWUHGRYLVQLQJVVN\OGLJKHW VSDUVDPKHWHIIHNWLYLWHWRFK lQGDPnOVHQOLJKHW
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$UWLNHO
%XGJHWRFKUHGRYLVQLQJVV\VWHP
3DUWHUQD VNDVDPDUEHWD LIUnJD RP I|OMDQGH
D  )|UElWWULQJ RFK V\VWHPDWLVHULQJ DY GRNXPHQW PHG I|UHVNULIWHU I|U V\VWHPHQ I|U EXGJHW RFK ILQDQVI|UYDOWQLQJ VDPW
UHGRYLVQLQJ RFK UDSSRUWHULQJ VDPW KDUPRQLVHULQJ DY GHVVD Sn JUXQGYDO DY LQWHUQDWLRQHOOD VWDQGDUGHU PHG LDNWWDä
JDQGH DYJRG SUD[LV LGHQ RIIHQWOLJDVHNWRUQL (8
E  .RQWLQXHUOLJXWYHFNOLQJDYIOHUnULJ EXGJHWSODQHULQJRFKDQSDVVQLQJWLOOJRG SUD[LV L(8
F  6WXGLHU DY(8OlQGHUQDV PHWRGHU L GHUDVEXGJHWI|UELQGHOVHUI|UDWW I|UElWWUDGHWWD RPUnGHL0ROGDYLHQ
G  )UlPMDQGH DYHWW QlUPDQGHDYXSSKDQGOLQJVI|UIDUDQGHQDWLOOEHILQWOLJD PHWRGHU L(8
H  8WE\WH DY LQIRUPDWLRQ HUIDUHQKHWHU RFK JRG SUD[LV EODQG DQQDW JHQRP SHUVRQDOXWE\WH RFK JHPHQVDP XWELOGQLQJ Sn
GHWWD RPUnGH

$UWLNHO
,QWHUQ NRQWUROO ILQDQVLHOOJUDQVNQLQJRFKH[WHUQUHYLVLRQ
3DUWHUQD VNDRFNVn VDPDUEHWD LIUnJDRP I|OMDQGH
D  <WWHUOLJDUHI|UElWWULQJDYGHW LQWHUQD NRQWUROOV\VWHPHW LQEHJULSHWHQ IXQNWLRQHOOWREHURHQGH LQWHUQ UHYLVLRQVIXQNWLRQ  L
VWDWOLJD RFK ORNDOD P\QGLJKHWHU JHQRP KDUPRQLVHULQJ PHG DOOPlQW JRGWDJQD LQWHUQDWLRQHOOD QRUPHU RFK PHWRGHU
VDPW ElVWD SUD[LV L(8
E 8WYHFNOLQJ DYHWW OlPSOLJW V\VWHP I|U ILQDQVLHOO JUDQVNQLQJ VRP NRPPHU DWW NRPSOHWWHUD PHQ LQWH GXSOLFHUD LQWHUQUHä
YLVLRQVIXQNWLRQHQ RFK NRPPHU DWW JDUDQWHUD HQ WLOOIUHGVVWlOODQGH NRQWUROO DY RIIHQWOLJD LQNRPVWHU RFK XWJLIWHU XQGHU
HQ |YHUJnQJVSHULRGRFKGlUHIWHU
F  (WWHIIHNWLYW VDPDUEHWHPHOODQ GH DNW|UHU VRP DUEHWDU PHG ILQDQVLHOO I|UYDOWQLQJ RFKNRQWUROO UHYLVLRQ RFKJUDQVNQLQJ
RFK GH DNW|UHU VRP DUEHWDU PHG EXGJHW RFK ILQDQVI|UYDOWQLQJ RFK UHGRYLVQLQJ L V\IWH DWW IUlPMD XWYHFNOLQJHQ DY
VW\UHOVHIRUPHUQD
G  6WlUNDQGH DY EHIRJHQKHWHUQD I|U GHQ FHQWUDOD KDUPRQLVHULQJVHQKHWHQ I|U GHQ LQWHUQD ILQDQVLHOOD NRQWUROOHQ LQRP GHQ
RIIHQWOLJDVHNWRUQ
H  ,QI|UDQGH DY ,QWHUQDWLRQHOOD RUJDQLVDWLRQHQ I|U K|JUH UHYLVLRQVRUJDQV ,QWRVDL  LQWHUQDWLRQHOOW HUNlQGD QRUPHU I|U
H[WHUQUHYLVLRQ
I  8WE\WH DY LQIRUPDWLRQ HUIDUHQKHWHU RFK JRG SUD[LV JHQRP EODQG DQQDW SHUVRQDOXWE\WH RFK JHPHQVDP XWELOGQLQJ Sn
GHWWD RPUnGH

$UWLNHO
%HNlPSQLQJDYEHGUlJHULHURFK NRUUXSWLRQ
3DUWHUQD VNDRFNVn VDPDUEHWD LIUnJDRP I|OMDQGH
D  8WE\WHDYLQIRUPDWLRQ HUIDUHQKHWHURFKJRG SUD[LV
E  )|UElWWULQJ DYPHWRGHUQD I|U DWW EHNlPSD RFK I|UHE\JJD EHGUlJHULHU RFK NRUUXSWLRQSn GH RPUnGHQ VRP RPIDWWDV DY
GHWWD NDSLWHOLQEHJULSHW VDPDUEHWHPHOODQ UHOHYDQWD DGPLQLVWUDWLYD RUJDQ
F  6lNHUVWlOODQGH DY HWW lQGDPnOVHQOLJW VDPDUEHWH PHG (8V EHU|UGD LQVWLWXWLRQHU RFK RUJDQ YLG NRQWUROOHU Sn SODWV
LQVSHNWLRQHU RFK UHYLVLRQHU L VDPEDQG PHG I|UYDOWQLQJ RFK NRQWUROO DY (8PHGHO L HQOLJKHW PHG UHOHYDQWD UHJOHU RFK
I|UIDUDQGHQ

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO
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.$3,7(/ 

%HVNDWWQLQJ
$UWLNHO
3DUWHUQD VND VDPDUEHWD I|U DWW VWlUND GHQ JRGD VDPKlOOVVW\UQLQJHQ Sn VNDWWHRPUnGHW L V\IWH DWW \WWHUOLJDUH I|UElWWUD GH
HNRQRPLVNDI|UELQGHOVHUQDKDQGHOQ LQYHVWHULQJDUQDRFK GHQVXQGD NRQNXUUHQVHQ

$UWLNHO
0HG DYVHHQGH Sn DUWLNHO  L GHWWD DYWDO HUNlQQHU SDUWHUQD SULQFLSHUQD RP JRG VDPKlOOVVW\UQLQJ Sn VNDWWHRPUnGHW GYV
SULQFLSHUQD RP |SSHQKHW LQIRUPDWLRQVXWE\WH RFK ORMDO VNDWWHNRQNXUUHQV RFK I|UELQGHU VLJ DWW JHQRPI|UD GHP L
HQOLJKHW PHG PHGOHPVVWDWHUQDV nWDJDQGH Sn (8QLYn 8WDQ DWW GHWWD VND SnYHUND (8V HOOHU PHGOHPVVWDWHUQDV EHIRJHQä
KHWHU NRPPHU SDUWHUQD GlUI|U DWW I|UElWWUD GHW LQWHUQDWLRQHOOD VDPDUEHWHW Sn VNDWWHRPUnGHW XQGHUOlWWD UlWWPlWLJ VNDWWHä
XSSE|UG RFK XWDUEHWDnWJlUGHU I|U DWWHIIHNWLYWJHQRPI|UD RYDQQlPQGD SULQFLSHU

$UWLNHO
3DUWHUQD VND |ND RFK VWlUND VLWW VDPDUEHWH L V\IWH DWW I|UElWWUD RFK XWYHFNOD 0ROGDYLHQV VNDWWHV\VWHP RFK VNDWWHI|UYDOWä
QLQJ YLONHW LQEHJULSHU HQ I|UElWWULQJ DY XSSE|UGV RFK NRQWUROONDSDFLWHWHQ PHG VlUVNLOG LQULNWQLQJ Sn I|UIDUDQGHQ I|U
nWHUEHWDOQLQJDYPHUYlUGHVVNDWW PRPV  I|U DWW XQGYLND DFNXPXOHULQJ DYEHWDOQLQJVHIWHUVOlSQLQJDU VlNHUVWlOODHQ HIIHNWLY
VNDWWHXSSE|UG RFK VWlUND NDPSHQ PRW VNDWWHEHGUlJHULHU RFK VNDWWHIO\NW 3DUWHUQD VND VWUlYD HIWHU DWW XW|ND VDPDUEHWHW
RFK XWE\WD HUIDUHQKHWHU LIUnJDRPEHNlPSQLQJDYVNDWWHEHGUlJHULHUVlUVNLOW NDUXVHOOEHGUlJHULHU

$UWLNHO
3DUWHUQD VND XWYHFNOD VLWW VDPDUEHWH RFK KDUPRQLVHUD VLQ SROLWLN QlU GHW JlOOHU DWW PRWYHUND RFK EHNlPSD EHGUlJHULHU
RFK VPXJJOLQJ DY SXQNWVNDWWHSOLNWLJD YDURU 6DPDUEHWHW NRPPHU EODQG DQQDW DWW RPIDWWD HQ JUDGYLV WLOOQlUPQLQJ DY
SXQNWVNDWWHVDWVHUQD Sn WREDNVSURGXNWHU Vn OnQJW VRP GHWWD lU P|MOLJW PHG WDQNH Sn GH UHVWULNWLRQHU VRP GHW UHJLRQDOD
VDPPDQKDQJHWJHU XSSKRYWLOOEODQG DQQDWJHQRPHQ GLDORJSnUHJLRQDOQLYn RFKLHQOLJKHWPHG9lUOGVKlOVRRUJDQLVDWLRä
QHQVUDPNRQYHQWLRQ RPWREDNVNRQWUROOIUnQ,GHWWDV\IWHNRPPHU SDUWHUQD DWWVWUlYDHIWHUDWWVWlUNDVLWWVDPDUEHWH
LQRPGHW UHJLRQDOD VDPPDQKDQJHW

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD 9, WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

)LQDQVLHOOD WMlQVWHU
$UWLNHO
3DUWHUQD LQVHU EHW\GHOVHQ DY HQ lQGDPnOVHQOLJ XSSVlWWQLQJ UHJOHU RFK PHWRGHU LQRP ILQDQVLHOOD WMlQVWHU I|U DWW LQUlWWD HQ
IXQJHUDQGH PDUNQDGVHNRQRPL RFK IUlPMD KDQGHOQ VLJ HPHOODQ RFK lU |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD Sn RPUnGHW ILQDQVLHOOD
WMlQVWHU LOLQMH PHG I|OMDQGH PnO
D  6W|GMD SURFHVVHQ I|U DQSDVVQLQJDYUHJOHULQJHQ DYILQDQVLHOODWMlQVWHU WLOOEHKRYHQ LHQ |SSHQ PDUNQDGVHNRQRPL
E  6lNHUVWlOOD HWW lQGDPnOVHQOLJWRFKWLOOIUHGVVWlOODQGH VN\GG DYLQYHVWHUDUHRFKDQGUDNRQVXPHQWHU DYILQDQVLHOOD WMlQVWHU
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F  6lNHUVWlOOD VWDELOLWHWHQ RFK LQWHJULWHWHQ KRV 0ROGDYLHQV ILQDQVLHOOD V\VWHPL GHVV KHOKHW
G  )UlPMDVDPDUEHWHPHOODQ ROLND DNW|UHU LGHW ILQDQVLHOODV\VWHPHWEODQG DQQDWWLOOV\QV RFK NRQWUROOP\QGLJKHWHU
H  6lNHUVWlOOD HQ REHURHQGH RFKlQGDPnOVHQOLJ WLOOV\Q
$UWLNHO

3DUWHUQD VND XSSPXQWUD VDPDUEHWHW PHOODQ UHOHYDQWD WLOOV\QV RFK NRQWUROOP\QGLJKHWHU YLONHW RPIDWWDU LQIRUPDä
WLRQVXWE\WHXWE\WHDYVDNNXQVNDS RP ILQDQVPDUNQDGHURFKDQGUD VnGDQDnWJlUGHU

6lUVNLOG XSSPlUNVDPKHW VND lJQDV nW XWYHFNOLQJHQ DY GHVVD P\QGLJKHWHUV DGPLQLVWUDWLYD NDSDFLWHW EODQG DQQDW
JHQRPSHUVRQDOXWE\WHRFKJHPHQVDPXWELOGQLQJ

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ;;9,,,$ WLOO
GHWWD DYWDO LHQOLJKHWPHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

,QGXVWULRFKQlULQJVOLYVSROLWLN
$UWLNHO
3DUWHUQD VND XWYHFNOD RFK VWlUND VLWW VDPDUEHWH RP LQGXVWUL RFK QlULQJVOLYVSROLWLN RFK GlULJHQRP I|UElWWUD I|UHWDJVNOLä
PDWHW I|U DOOD HNRQRPLVND DNW|UHU PHQ PHG VlUVNLOG WRQYLNW SnVPn RFK PHGHOVWRUDI|UHWDJ 'HW XW|NDGHVDPDUEHWHW E|U
I|UElWWUD GHQ DGPLQLVWUDWLYD UDPHQ RFK UHJHOYHUNHW I|U EnGH I|UHWDJ IUnQ (8 RFK I|UHWDJ IUnQ 0ROGDYLHQ VRP lU YHUNä
VDPPD L (8 RFK 0ROGDYLHQ RFK E|U JUXQGDV Sn (8V LQGXVWULSROLWLN RFK SROLWLN I|U VPn RFK PHGHOVWRUD I|UHWDJ PHG
KlQV\QWLOO LQWHUQDWLRQHOOWHUNlQGD SULQFLSHURFKPHWRGHU Sn GHWWDRPUnGH

$UWLNHO
,GHWWD V\IWHVND SDUWHUQDVDPDUEHWD I|U DWWXSSQnI|OMDQGH
D  *HQRPI|UD VWUDWHJLHU I|U XWYHFNOLQJ DY VPn RFK PHGHOVWRUD I|UHWDJ Sn JUXQGYDO DY SULQFLSHUQD L µ6PDOO %XVLQHVV $FWµ
I|U (XURSD RFK |YHUYDND JHQRPI|UDQGHW JHQRP UHJHOEXQGHQ UDSSRUWHULQJ RFK GLDORJ 'HWWD VDPDUEHWH NRPPHU
RFNVn DWW RPIDWWD HQ LQULNWQLQJ Sn PLNURI|UHWDJ VRP lU P\FNHW YLNWLJD I|U VnYlO (8V HNRQRPLHU VRP 0ROGDYLHQV
HNRQRPL
E 6NDSD ElWWUH UDPYLOONRU JHQRP XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LV RFK GlULJHQRP ELGUD WLOO ElWWUH NRQNXUUHQVä
NUDIW 'HWWD VDPDUEHWH NRPPHU DWW RPIDWWD KDQWHULQJ DY VWUXNWXUI|UlQGULQJDU RPVWUXNWXUHULQJ  XWYHFNOLQJ DY
RIIHQWOLJSULYDWDSDUWQHUVNDS VDPW PLOM| RFK HQHUJLIUnJRU WH[HQHUJLHIIHNWLYLWHWRFK UHQDUH SURGXNWLRQ
F  )|UHQNOD RFKUDWLRQDOLVHUD UHJOHUQD RFKUHJOHULQJVSUD[LV PHG VlUVNLOG LQULNWQLQJ Sn XWE\WHDYJRG SUD[LV QlU GHW JlOOHU
UHJOHULQJVPHWRGHUGlULEODQG(8V SULQFLSHU
G 8SSPXQWUD XWYHFNOLQJHQ DY HQ LQQRYDWLRQVSROLWLN JHQRP XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK JRG SUD[LV DYVHHQGH NRPPHUVLä
HOOW XWQ\WWMDQGH DY IRUVNQLQJ RFK XWYHFNOLQJ LQEHJULSHW LQVWUXPHQW I|U DWW VW|GMD WHNQLNEDVHUDGH Q\VWDUWDGH I|UHWDJ 
NOXVWHUXWYHFNOLQJ RFK WLOOJnQJ WLOOILQDQVLHULQJ
H 8SSPXQWUD |NDGH NRQWDNWHU PHOODQ I|UHWDJ IUnQ (8 RFK I|UHWDJ IUnQ 0ROGDYLHQ VDPW PHOODQ GHVVD I|UHWDJ RFK P\Qä
GLJKHWHU L(8 RFK 0ROGDYLHQ
I  6W|GMD LQUlWWDQGHW DYH[SRUWIUlPMDQGH YHUNVDPKHWL0ROGDYLHQ
J  8QGHUOlWWD PRGHUQLVHULQJHQ RFK RPVWUXNWXUHULQJHQ DYLQGXVWULQL 0ROGDYLHQLQRPYLVVD VHNWRUHU
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$UWLNHO
(Q UHJHOEXQGHQ GLDORJ NRPPHU DWW I|UDV RP GH IUnJRU VRP RPIDWWDV DY GHWWD NDSLWHO 'HQ NRPPHU RFNVn DWW LQEHJULSD
I|UHWUlGDUHI|U I|UHWDJIUnQ (8 RFKI|UHWDJIUnQ 0ROGDYLHQ

.$3,7(/ 

*UXYLQGXVWUL RFKUnYDURU
$UWLNHO
3DUWHUQD VND XWYHFNOD RFK VWlUND GHW VDPDUEHWH VRP RPIDWWDU JUXYLQGXVWULQ RFK KDQGHOQ PHG UnYDURU L V\IWH DWW IUlPMD
|PVHVLGLJ I|UVWnHOVH I|UElWWUDW I|UHWDJVNOLPDW LQIRUPDWLRQVXWE\WH RFK VDPDUEHWH RP IUnJRU VRP LQWH U|U HQHUJL IUDPI|U
DOOW LVDPEDQG PHG EU\WQLQJDYPDOP RFK LQGXVWULPLQHUDO

$UWLNHO
,GHWWD V\IWHVND SDUWHUQDVDPDUEHWD SnI|OMDQGH RPUnGHQ
D  8WE\WHDYLQIRUPDWLRQPHOODQSDUWHUQDRP VNHHQGHQ L GHUDVJUXYRFKUnYDUXVHNWRUHU
E  ,QIRUPDWLRQVXWE\WH RP IUnJRUVRP U|U KDQGHOPHG UnYDURULV\IWHDWWIUlPMD ELODWHUDOD XWE\WHQ
F  8WE\WHDYLQIRUPDWLRQRFKElVWD SUD[LVDYVHHQGH DVSHNWHU Sn JUXYLQGXVWULQ VRP U|U KnOOEDU XWYHFNOLQJ
G  8WE\WHDYLQIRUPDWLRQRFKElVWD SUD[LVDYVHHQGH XWELOGQLQJ NRPSHWHQV RFK VlNHUKHW LJUXYLQGXVWULQ

.$3,7(/ 

-RUGEUXNRFKODQGVE\JGVXWYHFNOLQJ
$UWLNHO
3DUWHUQD VND VDPDUEHWD I|U DWW IUlPMD MRUGEUXNV RFK ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJ VlUVNLOW JHQRP HQ JUDGYLV NRQYHUJHQV DY
SROLWLNRFK ODJVWLIWQLQJ

$UWLNHO
6DPDUEHWHW PHOODQSDUWHUQD SnRPUnGHW MRUGEUXNRFK ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJVND EODQGDQQDWRPIDWWD I|OMDQGH RPUnGHQ
D  8QGHUOlWWDQGH DYGHQ |PVHVLGLJD I|UVWnHOVHQ DYMRUGEUXNVSROLWLNHQRFK SROLWLNHQI|UODQGVE\JGVXWYHFNOLQJ
E  6WlUNDQGH DY GHQ DGPLQLVWUDWLYD NDSDFLWHWHQ Sn FHQWUDO RFK ORNDO QLYn I|U SODQHULQJ XWYlUGHULQJ RFK JHQRPI|UDQGH
DYSROLWLNHQLHQOLJKHW PHG (8VEHVWlPPHOVHU RFK ElVWD SUD[LV
F  )UlPMDQGH DYHQ PRGHUQLVHULQJDYMRUGEUXNVSURGXNWLRQHQ RFKGHVV KnOOEDUKHW
G 8WE\WH DY NXQVNDS RFK ElVWD SUD[LV QlU GHW JlOOHU SROLWLN I|U ODQGVE\JGVXWYHFNOLQJ VRP V\IWDU WLOO DWW IUlPMD ODQGVä
E\JGVVDPKlOOHQDV YlOVWnQG
H  )|UElWWULQJDYMRUGEUXNVVHNWRUQV NRQNXUUHQVNUDIW VDPWHIIHNWLYLWHWHQ RFK |SSHQKHWHQSn PDUNQDGHUQD
I  )UlPMDQGH DYULNWOLQMHU I|UNYDOLWHW VDPW NRQWUROOPHNDQLVPHU I|UGHVVDVlUVNLOW JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDURFK HNRORJLVN
RGOLQJ
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/

J  .XQVNDSVVSULGQLQJRFKIUlPMDQGH DYUnGJLYQLQJVYHUNVDPKHWI|UODQWEUXNHW
K  gNDGKDUPRQLVHULQJDYIUnJRUVRP EHKDQGODV LLQWHUQDWLRQHOODRUJDQLVDWLRQHU GlU SDUWHUQD lU PHGOHPPDU

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD 9,, WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

)LVNHUL RFKKDYVSROLWLN
$Y V Q L W W   
)LVN H U LSRO LWLN 
$UWLNHO
3DUWHUQD VND XWYHFNOD RFK VWlUND VLWW VDPDUEHWH L IUnJRU VRP U|U ILVNH RFK KDYVVW\UQLQJ RFK GlULJHQRP XWYHFNOD QlUPDUH
ELODWHUDOW RFK PXOWLODWHUDOW VDPDUEHWH LQRP ILVNHULVHNWRUQ 3DUWHUQD VND RFNVn XSSPXQWUD HQ LQWHJUHUDG VWUDWHJL I|U ILVNHä
IUnJRU RFK IUlPMDHQ KnOOEDU XWYHFNOLQJDYILVNHW

$UWLNHO
3DUWHUQD VNDYLGWD JHPHQVDPPD nWJlUGHUXWE\WDLQIRUPDWLRQRFKVW|GMDYDUDQGUD I|UDWW IUlPMD
D  JRGD VW\UHOVHIRUPHU RFK ElVWD SUD[LV LQRP ILVNHULI|UYDOWQLQJ I|U DWW VH WLOO DWW ILVNEHVWnQGHQ EHYDUDV RFK I|UYDOWDV Sn
HWW KnOOEDUWVlWW XWLIUnQHQ HNRV\VWHPEDVHUDGVWUDWHJL
E  DQVYDUVIXOOW ILVNH RFK DQVYDUVIXOO ILVNHULI|UYDOWQLQJ VRP lU I|UHQOLJD PHG SULQFLSHUQD RP KnOOEDU XWYHFNOLQJ I|U DWW
EHYDUDILVNEHVWnQGHQRFKHNRV\VWHPHQLHWW JRWW WLOOVWnQG RFK
F  VDPDUEHWH JHQRP OlPSOLJD UHJLRQDOD RUJDQLVDWLRQHU VRP DQVYDUDU I|U I|UYDOWQLQJ RFK EHYDUDQGH DY OHYDQGH DNYDWLVND
UHVXUVHU

$UWLNHO
3DUWHUQD VND VW|GMD LQLWLDWLY VnVRP |PVHVLGLJW XWE\WH DY HUIDUHQKHWHU RFK WLOOKDQGDKnOODQGH DY VW|G VRP V\IWDU WLOO DWW
VlNHUVWlOOD JHQRPI|UDQGHW DYHQ KnOOEDU ILVNHULSROLWLNEODQG DQQDW
D  ILVNHULI|UYDOWQLQJ RFKI|UYDOWQLQJDYYDWWHQEUXNVUHVXUVHU
E  LQVSHNWLRQ RFK NRQWUROO DY ILVNHYHUNVDPKHW VDPW XWYHFNOLQJ DY PRWVYDUDQGH DGPLQLVWUDWLYD RFK UlWWVOLJD VWUXNWXUHU
VRPJ|UGHW P|MOLJW DWW YLGWD OlPSOLJDnWJlUGHU
F  LQVDPOLQJDYXSSJLIWHU RP InQJVWHU RFK ODQGQLQJDUVDPW ELRORJLVND RFKHNRQRPLVND XSSJLIWHU
G  I|UElWWULQJ DY PDUNQDGHUQDV HIIHNWLYLWHW VlUVNLOW JHQRP IUlPMDQGH DY SURGXFHQWRUJDQLVDWLRQHU RFK LQIRUPDWLRQ WLOO
NRQVXPHQWHUVDPW JHQRP VDOXI|ULQJVQRUPHU RFK VSnUEDUKHWVDPW
H  XWYHFNOLQJ DY HQ VWUXNWXUSROLWLN I|U ILVNHULVHNWRUQ YDUYLG VlUVNLOG XSSPlUNVDPKHW lJQDV nW HQ KnOOEDU XWYHFNOLQJ L
ILVNHRPUnGHQ VRP GHILQLHUDV VRP RPUnGHQ PHG VM|VWUDQG HOOHU VRP LQEHJULSHU GDPPDU HOOHU HQ IORGP\QQLQJ VDPW
PHG HQ K|JV\VVHOVlWWQLQJVJUDG LQRPILVNHULQlULQJHQ
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$Y V Q L W W   
+ DYVSRO LWLN 
$UWLNHO

0HG KlQV\Q WLOO SDUWHUQDV VDPDUEHWH LQRP ILVNHUL WUDQVSRUW RFK PLOM|SROLWLN RFK DQQDQ KDYVUHODWHUDG SROLWLN VND
SDUWHUQD RFNVn YLG EHKRY XWYHFNOD VDPDUEHWH RFK |PVHVLGLJW VW|G L KDYVIUnJRU VlUVNLOW JHQRP DWW DNWLYW VW|GMD HQ LQWHJä
UHUDGVWUDWHJLI|UKDYVIUnJRU RFK JRGD VW\UHOVHIRUPHU L6YDUWDKDYHWL UHOHYDQWDLQWHUQDWLRQHOODKDYVIRUXP

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

.$3,7(/ 

6DPDUEHWH Sn HQHUJLRPUnGHW
$UWLNHO
3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW IRUWVlWWD VLWW QXYDUDQGH VDPDUEHWH RP HQHUJLIUnJRU Sn JUXQGYDO DY SULQFLSHUQD RP SDUWQHUä
VNDS JHPHQVDPW LQWUHVVH |SSHQKHW RFK I|UXWVlJEDUKHW 6DPDUEHWHW E|U V\IWD WLOO HQHUJLHIIHNWLYLWHW PDUNQDGVLQWHJUDWLRQ
RFK ODJVWLIWQLQJVNRQYHUJHQV LQRP HQHUJLVHNWRUQ PHG EHDNWDQGH DY EHKRYHW DY DWW VlNHUVWlOOD NRQNXUUHQVNUDIW RFK WLOOä
JnQJ WLOO VlNHU PLOM|PlVVLJW KnOOEDU HQHUJL WLOO ULPOLJW SULV EODQG DQQDW JHQRP EHVWlPPHOVHUQD L I|UGUDJHW RP HQHUJLJHä
PHQVNDSHQ

$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDEODQG DQQDWRPIDWWDI|OMDQGH RPUnGHQ RFK PnO
D  (QHUJLVWUDWHJLHU RFKHQHUJLSROLWLN
E  8WYHFNOLQJ DY NRQNXUUHQVNUDIWLJD |SSQD RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH HQHUJLPDUNQDGHU L HQOLJKHW PHG (8V QRUPHU
EODQG DQQDW VN\OGLJKHWHUQD HQOLJW I|UGUDJHW RP HQHUJLJHPHQVNDSHQ JHQRP UHIRUPHU DY UHJHOYHUNHW RFK GHOWDJDQGH L
UHJLRQDOWHQHUJLVDPDUEHWH
F  8WYHFNOLQJ DY HWW DWWUDNWLYW RFK VWDELOW LQYHVWHULQJVNOLPDW JHQRP DWW WD LWX PHG LQVWLWXWLRQHOOD UlWWVOLJD VNDWWHPlVVLJD
RFK DQGUDYLOONRU
G  (QHUJLLQIUDVWUXNWXU EODQG DQQDW SURMHNW DY JHPHQVDPW LQWUHVVH L V\IWH DWW GLYHUVLILHUD HQHUJLNlOORU OHYHUDQW|UHU RFK
WUDQVSRUWYlJDU Sn HWW HIIHNWLYW HNRQRPLVNW RFK PLOM|YlQOLJW VXQW VlWW EODQG DQQDW JHQRP DWW XQGHUOlWWD LQYHVWHULQJDU
VRPILQDQVLHUDV JHQRP OnQRFKELGUDJ
H  )|UElWWULQJ RFK I|UVWlUNQLQJ DY GHQ OnQJVLNWLJD VWDELOLWHWHQ RFK WU\JJKHWHQ L HQHUJLI|UV|UMQLQJHQ RFK HQHUJLKDQGHOQ
HQHUJLWUDQVLWHULQJHQ RFK HQHUJLWUDQVSRUWHQ Sn |PVHVLGLJW I|UGHODNWLJ RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH JUXQG L HQOLJKHW PHG
(8VUHJOHURFK LQWHUQDWLRQHOOD UHJOHU
I
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)UlPMDQGH DYHQHUJLHIIHNWLYLWHWRFKHQHUJLEHVSDULQJDU EODQGDQQDWQlU GHW JlOOHU E\JJQDGHUV HQHUJLSUHVWDQGDVDPW XWä
YHFNOLQJDYRFK VW|GWLOO I|UQ\EDU HQHUJL Sn HWWHNRQRPLVNWRFK PLOM|PlVVLJWVXQW VlWW

J  0LQVNQLQJDYXWVOlSSHQ DYYl[WKXVJDVHUEODQG DQQDWJHQRPSURMHNW I|UHQHUJLHIIHNWLYLWHWRFK I|UQ\EDU HQHUJL
K 9HWHQVNDSOLJW RFK WHNQLVNW VDPDUEHWH RFK LQIRUPDWLRQVXWE\WH I|U XWYHFNOLQJ RFK I|UElWWULQJ DY WHNQLN LQRP SURGXNä
WLRQ WUDQVSRUW OHYHUDQV RFK VOXWDQYlQGQLQJ DY HQHUJL YDUYLG VlUVNLOG XSSPlUNVDPKHW lJQDV nW HQHUJLHIIHNWLY RFK
PLOM|YlQOLJ WHNQLN
L  6DPDUEHWH NDQ EHGULYDV Sn RPUnGHQD NlUQVlNHUKHW RFK VWUnOVN\GG L HQOLJKHW PHG ,QWHUQDWLRQHOOD DWRPHQHUJLRUJDQHWV
,$($  SULQFLSHU RFK VWDQGDUGHU RFK L HQOLJKHW PHG UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD I|UGUDJ RFK NRQYHQWLRQHU VRP LQJnWWV
LQRP UDPHQ I|U ,$($ VDPW L HQOLJKHW PHG I|UGUDJHW RP XSSUlWWDQGHW DY (XURSHLVND DWRPHQHUJLJHPHQVNDSHQ QlU Vn
lU WLOOlPSOLJW

322



RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVNDXQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

/

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ NRPPHU DWW QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD 9,,,
WLOOGHWWD DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

7UDQVSRUWHU
$UWLNHO
3DUWHUQD VND
D  XW|NDRFKVWlUND VLWW WUDQVSRUWVDPDUEHWHI|U DWWELGUDWLOO XWYHFNOLQJHQ DYKnOOEDUD WUDQVSRUWV\VWHP
E  IUlPMDHIIHNWLYDRFK VlNUD WUDQVSRUWHUVDPW LQWHUPRGDOLWHWRFK LQWHURSHUDELOLWHWPHOODQ WUDQVSRUWV\VWHPHQ RFK
F  VWUlYDHIWHUDWWI|UElWWUD GHYLNWLJDVWHWUDQVSRUWI|UELQGHOVHUQD PHOODQ VLQDWHUULWRULHU

$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDEODQG DQQDWRPIDWWDI|OMDQGH RPUnGHQ
D  8WYHFNOLQJ DY HQ KnOOEDU QDWLRQHOO WUDQVSRUWSROLWLN VRP RPIDWWDU DOOD WUDQVSRUWVlWW VlUVNLOW I|U DWW VlNHUVWlOOD HIIHNWLYD
RFK VlNUD WUDQVSRUWV\VWHPVDPW I|U DWWIUlPMD LQWHJUHULQJHQDYWUDQVSRUWDVSHNWHU L DQGUDSROLWLNRPUnGHQ
E  8WYHFNOLQJ DY VHNWRUVVWUDWHJLHU PRW EDNJUXQG DY GHQ QDWLRQHOOD WUDQVSRUWSROLWLNHQ LQEHJULSHW UlWWVOLJD NUDY Sn
XSSJUDGHULQJDYWHNQLVN XWUXVWQLQJ RFKWUDQVSRUWPHGHO I|U DWW XSSI\OOD K|JVWD LQWHUQDWLRQHOOD NUDY  I|U WUDQVSRUWHU Sn
YlJ MlUQYlJ RFK LQUH YDWWHQYlJDU VDPW IO\JWUDQVSRUW RFK LQWHUPRGDOLWHW EODQG DQQDW WLGWDEHOOHU RFK GHOPnO I|U
JHQRPI|UDQGHW DGPLQLVWUDWLYD DQVYDUVRPUnGHQ VDPW ILQDQVLHULQJVSODQHU
F )|UElWWULQJDYLQIUDVWUXNWXUSROLWLNHQI|UDWWElWWUHLGHQWLILHUDRFKXWYlUGHUDLQIUDVWUXNWXUSURMHNWI|UGHROLNDWUDQVSRUWä
VlWWHQ
G  8WYHFNOLQJ DY ILQDQVLHULQJVVWUDWHJLHU PHG WRQYLNW Sn XQGHUKnOO NDSDFLWHWVEHJUlQVQLQJDU RFK GH GHODU VRP VDNQDV L
LQIUDVWUXNWXUHQ VDPW SnDWW DNWLYHUDRFKIUlPMD GHQSULYDWDVHNWRUQV GHOWDJDQGHLWUDQVSRUWSURMHNW
H  $QVOXWQLQJ WLOO UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD WUDQVSRUWRUJDQLVDWLRQHU RFK WUDQVSRUWDYWDO EODQG DQQDW I|UIDUDQGHQ I|U DWW
VlNHUVWlOOD HWW VWULNW JHQRPI|UDQGH RFK HIIHNWLYW YHUNVWlOODQGH DY LQWHUQDWLRQHOOD WUDQVSRUWDYWDO RFK WUDQVSRUWNRQYHQä
WLRQHU
I  9HWHQVNDSOLJW RFK WHNQLVNW VDPDUEHWH RFK LQIRUPDWLRQVXWE\WH I|U DWW XWYHFNOD RFK I|UElWWUD WUDQVSRUWWHNQLN WLOO
H[HPSHOLQWHOOLJHQWD WUDQVSRUWV\VWHP
J  )UlPMDQGH DY DQYlQGQLQJHQ DY LQWHOOLJHQWD WUDQVSRUWV\VWHP RFK LQIRUPDWLRQVWHNQLN YLG I|UYDOWQLQJ RFK GULIW DY DOOD
UHOHYDQWD WUDQVSRUWVlWW VDPW VW|G WLOO LQWHUPRGDOLWHW RFK VDPDUEHWH YLG DQYlQGQLQJHQ DY U\PGV\VWHP RFK NRPPHUVLä
HOOD WLOOlPSQLQJDUVRP XQGHUOlWWDU WUDQVSRUW

$UWLNHO

6DPDUEHWHW VND RFNVn V\IWD WLOO DWW I|UElWWUD U|UOLJKHWHQ I|U SDVVDJHUDUH RFK YDURU XQGHUOlWWD WUDQVSRUWIO|GHQD
PHOODQ 0ROGDYLHQ (8 RFK WUHGMHOlQGHU L UHJLRQHQ JHQRP DWW DYVNDIID DGPLQLVWUDWLYD WHNQLVND RFK DQGUD KLQGHU VDPW
I|UElWWUD WUDQVSRUWQlWHQ RFK XSSJUDGHUD LQIUDVWUXNWXUHQ VlUVNLOW Sn GH KXYXGWUDQVSRUWOHGHU VRP I|UELQGHU SDUWHUQD
6DPDUEHWHW VNDLQEHJULSDnWJlUGHU I|UDWWXQGHUOlWWD JUlQVSDVVDJHU
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6DPDUEHWHW VNDLQEHJULSDLQIRUPDWLRQVXWE\WHRFKJHPHQVDPYHUNVDPKHW

D  Sn UHJLRQDO QLYn VlUVNLOW PHG KlQV\Q WLOO RFK JHQRP DWW LQI|UOLYD IUDPVWHJ VRP JMRUWV LQRP UDPHQ I|U ROLND W\SHU DY
UHJLRQDOW WUDQVSRUWVDPDUEHWH WLOO H[HPSHO WUDQVSRUWNRUULGRUHQ(XURSD².DXNDVLHQ²$VLHQ 7UDFHFD  WUDQVSRUWVDPDUEHWH
LQRPUDPHQ I|U GHW|VWOLJDSDUWQHUVNDSHWRFKDQGUD WUDQVSRUWLQLWLDWLY RFK
E  Sn LQWHUQDWLRQHOO QLYn RFNVn PHG EHDNWDQGH DY LQWHUQDWLRQHOOD WUDQVSRUWRUJDQLVDWLRQHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD DYWDO RFK
NRQYHQWLRQHU VRPSDUWHUQD UDWLILFHUDWVDPW LQRP UDPHQI|U(8V ROLNDWUDQVSRUWRUJDQ

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
3DUWHUQD NRPPHU DWW VDPDUEHWD RP DWW I|UElWWUD WUDQVSRUWI|UELQGHOVHUQD L HQOLJKHW PHG GH EHVWlPPHOVHU VRP DQJHV L
ELODJD,;WLOOGHWWD DYWDO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJRUQD ;
RFK ;;9,,,' WLOOGHWWD DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDL GHELODJRUQD

.$3,7(/ 

0LOM|
$UWLNHO
3DUWHUQD VND XWYHFNOD RFK VWlUND VLWW VDPDUEHWH RP PLOM|IUnJRU RFK GlULJHQRP ELGUD WLOO GHW OnQJVLNWLJD PnOHW KnOOEDU XWä
YHFNOLQJ RFK HQ JU|Q HNRQRPL 'HW I|UYlQWDV DWW HWW VWlUNW PLOM|VN\GG NRPPHU DWW J\QQD PHGERUJDUQD RFK I|UHWDJHQ L
(8 RFK 0ROGDYLHQ EODQG DQQDW JHQRP I|UElWWUDG IRONKlOVD EHYDUDGH QDWXUUHVXUVHU |NDG HNRQRPLVN RFK PLOM|PlVVLJ
HIIHNWLYLWHW RFK LQWHJUHULQJ DY PLOM|IUnJRU L DQGUD SROLWLNRPUnGHQ VDPW JHQRP DQYlQGQLQJ DY PRGHUQ RFK UHQDUH WHNQLN
VRP ELGUDU WLOO KnOOEDUDUH SURGXNWLRQVP|QVWHU 6DPDUEHWHW VND EHGULYDV PHG EHDNWDQGH DYSDUWHUQDV LQWUHVVH Sn JUXQGYDO
DY MlPOLNKHW RFK |PVHVLGLJ Q\WWD VDPW PHG KlQV\Q WLOO GHW |PVHVLGLJD EHURHQGHW PHOODQ SDUWHUQD Sn RPUnGHW I|U PLOM|ä
VN\GG RFK PXOWLODWHUDODDYWDO Sn RPUnGHW

$UWLNHO
6DPDUEHWHW VND V\IWD WLOO DWW EHYDUD VN\GGD I|UElWWUD RFK nWHUVWlOOD PLOM|QV NYDOLWHW WLOO DWW VN\GGD PlQQLVNRUV KlOVD WLOO
HWW KnOOEDUW XWQ\WWMDQGH DY QDWXUUHVXUVHU VDPW WLOO DWW IUlPMD LQWHUQDWLRQHOOD nWJlUGHU I|U DWW WD LWX PHG UHJLRQDOD RFK
JOREDOD PLOM|SUREOHPEODQG DQQDWSn I|OMDQGH RPUnGHQ
D

0LOM|VW\UQLQJRFK|YHUJULSDQGHIUnJRULQEHJULSHWPLOM|NRQVHNYHQVEHG|PQLQJRFKVWUDWHJLVNPLOM|EHG|PQLQJXWELOGä
QLQJ PLOM|DQVYDU EHNlPSQLQJ DY PLOM|EURWW JUlQV|YHUVNULGDQGH VDPDUEHWH WLOOJnQJ WLOO PLOM|LQIRUPDWLRQ EHVOXWVä
SURFHVVHUVDPWHIIHNWLYDI|UIDUDQGHQI|UDGPLQLVWUDWLYRFK UlWWVOLJ SU|YQLQJ

E  /XIWNYDOLWHW
F  9DWWHQNYDOLWHWRFK UHVXUVI|UYDOWQLQJ LQEHJULSHWKDQWHULQJDY|YHUVYlPQLQJVULVNHUYDWWHQEULVWRFK WRUND
G  $YIDOOVKDQWHULQJ RFKUHVXUVI|UYDOWQLQJ VDPW DYIDOOVWUDQVSRUW
H  1DWXUVN\GG LQEHJULSHW EHYDUDQGH RFK VN\GG DYGHQ ELRORJLVND PnQJIDOGHQ RFKHWW YDULHUDWODQGVNDS
I  ,QGXVWULHOODI|URUHQLQJDURFKLQGXVWULHOODULVNHU
J  .HPLNDOLHU
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K  %XOOHU
L  0DUNVN\GG
M  6WDGV RFK ODQGVE\JGVPLOM|
N  0LOM|DYJLIWHURFKPLOM|VNDWWHU
O  gYHUYDNQLQJVRFKPLOM|LQIRUPDWLRQVV\VWHP
P  ,QVSHNWLRQ RFK WLOOV\Q
Q  0LOM|LQQRYDWLRQLQEHJULSHW ElVWD WLOOJlQJOLJD WHNQLN
$UWLNHO
3DUWHUQD VNDEODQG DQQDW
D  XWE\WD LQIRUPDWLRQRFK VDNNXQVNDS
E  EHGULYD JHPHQVDP IRUVNQLQJ RFK XWE\WD LQIRUPDWLRQRP UHQDUH WHNQLN
F  SODQHUDKDQWHULQJHQDYLQGXVWULHOODULVNHURFKLQGXVWULRO\FNRU
G JHQRPI|UD JHPHQVDP YHUNVDPKHW Sn UHJLRQDO RFK LQWHUQDWLRQHOO QLYn EODQG DQQDW QlU GHW JlOOHU PXOWLODWHUDOD PLOM|ä
DYWDO VRPSDUWHUQD UDWLILFHUDW VDPW YLGEHKRYJHQRPI|UD JHPHQVDPYHUNVDPKHW LQRPUDPHQ I|U UHOHYDQWD RUJDQ
3DUWHUQD VNDlJQD VlUVNLOG XSSPlUNVDPKHW nW JUlQV|YHUVNULGDQGH IUnJRURFKUHJLRQDOW VDPDUEHWH
$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDEODQG DQQDWKD I|OMDQGH PnO
D  8WYHFNOLQJ DY HQ |YHUJULSDQGH PLOM|VWUDWHJL VRP RPIDWWDU SODQHUDGH LQVWLWXWLRQHOOD UHIRUPHU PHG WLGVSODQHU  I|U DWW
VH WLOO DWW PLOM|ODJVWLIWQLQJHQ JHQRPI|UV RFK YHUNVWlOOV I|UGHOQLQJ DY EHIRJHQKHWHU I|U PLOM|I|UYDOWQLQJHQ Sn QDWLRQHOO
UHJLRQDO RFK ORNDO QLYn I|UIDUDQGHQ I|U EHVOXWVIDWWDQGH RFK JHQRPI|UDQGH DY EHVOXW I|UIDUDQGHQ I|U DWW IUlPMD LQWHJä
UHULQJ DY PLOM|IUnJRU L DQGUD SROLWLNRPUnGHQ IUlPMDQGH DY nWJlUGHU I|U HQ JU|Q HNRQRPL RFK PLOM|LQQRYDWLRQ NDUWä
OlJJQLQJDYQ|GYlQGLJD SHUVRQDOUHVXUVHU RFK HNRQRPLVNDUHVXUVHU VDPWHQ |YHUV\QVPHNDQLVP
E  8WYHFNOLQJ DY VHNWRUVVWUDWHJLHU RP OXIWNYDOLWHW I|UYDOWQLQJ DY YDWWHQNYDOLWHW RFK YDWWHQUHVXUVHU DYIDOOVKDQWHULQJ RFK
UHVXUVI|UYDOWQLQJ ELRORJLVN PnQJIDOG RFK QDWXUVN\GGVRPUnGHQ LQGXVWULHOOD I|URUHQLQJDU RFK LQGXVWULHOOD ULVNHU VDPW
NHPLNDOLHU EXOOHU PDUNVN\GG VWDGV RFKODQGVE\JGVPLOM| PLOM|LQQRYDWLRQ LQEHJULSHW NODUW GHILQLHUDGH WLGVSODQHU RFK
GHOPnO I|UJHQRPI|UDQGHW DGPLQLVWUDWLYD DQVYDUVRPUnGHQ VDPW ILQDQVLHULQJVVWUDWHJLHU I|U LQYHVWHULQJDU LLQIUDVWUXNWXU
RFK WHNQLN
$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ;, WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

.OLPDWIUnJRU
$UWLNHO
3DUWHUQD VND XWYHFNOD RFK VWlUND VLWW VDPDUEHWH I|U DWW EHNlPSD NOLPDWI|UlQGULQJDU 6DPDUEHWHW VND EHGULYDV PHG EHDNä
WDQGHDYSDUWHUQDV LQWUHVVH SnJUXQGYDODYMlPOLNKHWRFK|PVHVLGLJ Q\WWDVDPW PHG KlQV\QWLOO GHW|PVHVLGLJD EHURHQGHW
PHOODQ ELODWHUDODRFKPXOWLODWHUDODnWDJDQGHQSn GHWWD RPUnGH
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$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDIUlPMD nWJlUGHU Sn LQKHPVN UHJLRQDORFKLQWHUQDWLRQHOOQLYn LQEHJULSHW SnI|OMDQGH RPUnGHQ
D  %HJUlQVQLQJDYNOLPDWI|UlQGULQJDU
E  $QSDVVQLQJ WLOONOLPDWI|UlQGULQJDU
F  +DQGHO PHG XWVOlSSVUlWWHU
G )RUVNQLQJ XWYHFNOLQJ GHPRQVWUDWLRQ XWE\JJQDG RFK VSULGQLQJ DY VlNHU RFK KnOOEDU NROGLR[LGVQnO WHNQLNRFK DQSDVVä
QLQJVWHNQLN
H  ,QWHJUHULQJDYNOLPDWDVSHNWHU LSROLWLNHQLQRP HQVNLOGD VHNWRUHU
I  cWJlUGHU I|U|NDGPHGYHWHQKHWVDPW XWELOGQLQJ

$UWLNHO
3DUWHUQD VNDEODQG DQQDW
D  XWE\WD LQIRUPDWLRQRFK VDNNXQVNDS
E  EHGULYD JHPHQVDP IRUVNQLQJ RFK XWE\WD LQIRUPDWLRQRP UHQDUH WHNQLN
F JHQRPI|UD JHPHQVDP YHUNVDPKHW Sn UHJLRQDO RFK LQWHUQDWLRQHOO QLYn EODQG DQQDW QlU GHW JlOOHU PXOWLODWHUDOD PLOM|ä
DYWDO VRPSDUWHUQD UDWLILFHUDW VDPW YLGEHKRYJHQRPI|UD JHPHQVDPYHUNVDPKHW LQRPUDPHQ I|U UHOHYDQWD RUJDQ
3DUWHUQD VNDlJQD VlUVNLOG XSSPlUNVDPKHW nW JUlQV|YHUVNULGDQGH IUnJRURFKUHJLRQDOW VDPDUEHWH

$UWLNHO
6DPDUEHWHW VNDEODQG DQQDWRPIDWWDXWDUEHWDQGH RFKJHQRPI|UDQGHDY
D  HQ|YHUJULSDQGHNOLPDWVWUDWHJLRFKKDQGOLQJVSODQI|UEHJUlQVQLQJDYRFKDQSDVVQLQJ WLOONOLPDWI|UlQGULQJDUQDSnOnQJ
VLNW
E  XWVDWWKHWV RFKDQSDVVQLQJVEHG|PQLQJDU
F  HQ QDWLRQHOO VWUDWHJLI|U DQSDVVQLQJ WLOO NOLPDWI|UlQGULQJDUQD
G  HQ VWUDWHJLI|U NROGLR[LGVQnOXWYHFNOLQJ
H  OnQJVLNWLJDnWJlUGHU I|UDWWPLQVND XWVOlSSHQ DYYl[WKXVJDVHU
I  nWJlUGHU I|UDWW I|UEHUHGD LQI|U KDQGHOPHG XWVOlSSVUlWWHU
J  nWJlUGHU I|UDWW IUlPMDWHNQLN|YHUI|ULQJ Sn JUXQGYDO DYHQWHNQLVN EHKRYVEHG|PQLQJ
K  nWJlUGHU I|UDWW LQWHJUHUD NOLPDWDVSHNWHU L SROLWLNHQLQRPHQVNLOGD VHNWRUHURFK
L  nWJlUGHU LVDPEDQG PHG R]RQQHGEU\WDQGHlPQHQ

$UWLNHO
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ;,, WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ
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.$3,7(/ 

,QIRUPDWLRQVVDPKlOOHW
$UWLNHO
3DUWHUQD VND VWlUND VDPDUEHWHW RP XWYHFNOLQJHQ DY LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHW WLOO I|UPnQ I|U DOOPlQKHWHQ RFK I|UHWDJHQ
JHQRP DWW J|UD LQIRUPDWLRQV RFK NRPPXQLNDWLRQVWHNQLNHQ ,.7  DOOPlQW WLOOJlQJOLJ RFK JHQRP HQ K|JUH NYDOLWHW Sn
WMlQVWHUQD WLOO |YHUNRPOLJD SULVHU 6DPDUEHWHW E|U V\IWD WLOO DWW XQGHUOlWWD WLOOWUlGHW WLOO PDUNQDGHUQD I|U HOHNWURQLVN
NRPPXQLNDWLRQ VWLPXOHUD NRQNXUUHQVHQ RFK LQYHVWHULQJDUQD L GHQQD VHNWRU VDPW IUlPMD XWYHFNOLQJHQ DY RIIHQWOLJD
WMlQVWHURQOLQH

$UWLNHO
6DPDUEHWHW NDQ RPIDWWDI|OMDQGH RPUnGHQ
D  8WE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LV RP JHQRPI|UDQGHW DY QDWLRQHOOD VWUDWHJLHU I|U LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHW EODQG
DQQDWLQLWLDWLYVRPV\IWDU WLOODWWIUlPMDWLOOJnQJHQWLOOEUHGEDQGI|UElWWUDQlWVlNHUKHWHQRFKXWYHFNODRIIHQWOLJDWMlQVWHU
RQOLQH
E  8WE\WH DY LQIRUPDWLRQ ElVWD SUD[LV RFK HUIDUHQKHW I|U DWW IUlPMD XWYHFNOLQJHQ DY HQ |YHUJULSDQGH UlWWVOLJ UDP I|U
HOHNWURQLVN NRPPXQLNDWLRQ RFK VlUVNLOW I|U DWW VWlUND GHQ QDWLRQHOOD I|UYDOWQLQJHQV RFK GHW REHURHQGH WLOOV\QVRUJDä
QHWV NDSDFLWHW L IUnJD RP LQIRUPDWLRQV RFK NRPPXQLNDWLRQVWHNQLN VDPW I|U DWW YHUND I|U HQ ElWWUH DQYlQGQLQJ DY
VSHNWUXPUHVXUVHU RFK IUlPMDGULIWVNRPSDWLELOLWHWPHOODQ QlW L0ROGDYLHQ RFK PHOODQ 0ROGDYLHQ RFK (8
F  8SSPXQWUDQ RFK IUlPMDQGH DY JHQRPI|UDQGHW DY ,.7YHUNW\J I|U ElWWUH VDPKlOOVVW\UQLQJ HOlUDQGH RFK IRUVNQLQJ
RIIHQWOLJ KlOVRRFKVMXNYnUG GLJLWDOLVHULQJDYNXOWXUDUYHW XWYHFNOLQJDYGLJLWDOW LQQHKnOO RFK HOHNWURQLVN KDQGHO
G  6WlUNQLQJDYVlNHUKHWHQI|U SHUVRQXSSJLIWHURFK VN\GGHWI|U SULYDWOLYHW YLGHOHNWURQLVN NRPPXQLNDWLRQ

$UWLNHO 
3DUWHUQD VND IUlPMD VDPDUEHWH PHOODQ (8V WLOOV\QVP\QGLJKHWHU RFK 0ROGDYLHQV QDWLRQHOOD WLOOV\QVP\QGLJKHWHU Sn
RPUnGHW HOHNWURQLVN NRPPXQLNDWLRQ 3DUWHUQD VND RFNVn |YHUYlJD VDPDUEHWH Sn DQGUD UHOHYDQWD RPUnGHQ EODQG DQQDW
JHQRP UHJLRQDOD LQLWLDWLY

$UWLNHO 
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

$UWLNHO 
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ;;9,,,% WLOO
GHWWD DYWDO LHQOLJKHWPHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

7XULVP
$UWLNHO 
3DUWHUQD VND VDPDUEHWD Sn WXULVPRPUnGHW I|U DWW VWlUND XWYHFNOLQJHQ DY HQ NRQNXUUHQVNUDIWLJ RFK KnOOEDU WXULVWQlULQJ
VRPHQ GULYNUDIW I|U HNRQRPLVNWLOOYl[W HJHQPDNW V\VVHOVlWWQLQJ RFK LQWHUQDWLRQHOOW XWE\WH
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$UWLNHO 
6DPDUEHWHW SnELODWHUDOUHJLRQDORFKHXURSHLVN QLYnVNXOOH E\JJDSn I|OMDQGH SULQFLSHU
D  5HVSHNW I|U GHORNDOD VDPKlOOHQDV LQWHJULWHWRFKLQWUHVVHQ VlUVNLOW LODQGVE\JGVRPUnGHQ
E  .XOWXUDUYHWVEHW\GHOVH
F  (WWSRVLWLYW VDPVSHO PHOODQ WXULVP RFK EHYDUDQGH DYPLOM|Q

$UWLNHO 
6DPDUEHWHW VNDLQULNWDV SnI|OMDQGH IUnJRU
D  8WE\WHDYLQIRUPDWLRQ ElVWD SUD[LV RFK HUIDUHQKHWHU VDPW|YHUI|ULQJDYNXQQDQGH LQEHJULSHWRP LQQRYDWLY WHNQLN
E  ,QUlWWDQGH DY HWW VWUDWHJLVNW SDUWQHUVNDS PHOODQ RIIHQWOLJD RFK SULYDWD LQWUHVVHQ RFK GH ORNDOD VDPKlOOHQDV LQWUHVVHQ
I|UDWWVlNHUVWlOODHQ KnOOEDU XWYHFNOLQJDYWXULVPHQ
F  )UlPMDQGH RFK XWYHFNOLQJ DY SURGXNWHU RFK PDUNQDGHU LQIUDVWUXNWXU SHUVRQDOUHVXUVHU RFK LQVWLWXWLRQHOOD VWUXNWXUHU
I|U WXULVP VDPW NDUWOlJJQLQJ RFKXQGDQU|MDQGH DYKLQGHU I|U UHVHWMlQVWHU
G  8WYHFNOLQJ RFK JHQRPI|UDQGH DY HIIHNWLY SROLWLN RFK HIIHNWLYD VWUDWHJLHU LQEHJULSHW OlPSOLJD UlWWVOLJD DGPLQLVWUDWLYD
RFK ILQDQVLHOOD DVSHNWHU
H  8WELOGQLQJ RFK NDSDFLWHWVXSSE\JJQDGSn WXULVPRPUnGHWI|UDWW I|UElWWUDWMlQVWHUQDV NYDOLWHW
I  8WYHFNOLQJ RFKIUlPMDQGH DYORNDOW I|UDQNUDGWXULVP

$UWLNHO 
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

.$3,7(/ 

5HJLRQDOXWYHFNOLQJ VDPW JUlQV|YHUVNULGDQGH RFKUHJLRQDOW VDPDUEHWH
$UWLNHO 

3DUWHUQD VND IUlPMD |PVHVLGLJ I|UVWnHOVH RFK ELODWHUDOW VDPDUEHWH Sn GHW UHJLRQDOSROLWLVND RPUnGHW LQEHJULSHW
PHWRGHU I|U DWW XWIRUPD RFK JHQRPI|UD UHJLRQDOSROLWLN IOHUQLYnVW\UQLQJ RFK SDUWQHUVNDS PHG VlUVNLOG WRQYLNW Sn XWä
YHFNOLQJ DY PLVVJ\QQDGH RPUnGHQ RFK WHUULWRULHOOW VDPDUEHWH PHG PnOHW DWW LQUlWWD NRPPXQLNDWLRQVNDQDOHU RFK |ND
LQIRUPDWLRQV RFK HUIDUHQKHWVXWE\WHW PHOODQ QDWLRQHOOD UHJLRQDOD RFK ORNDOD P\QGLJKHWHU VRFLRHNRQRPLVND DNW|UHU RFK
GHW FLYLODVDPKlOOHW
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3DUWHUQD VNDVlUVNLOW VDPDUEHWD LV\IWHDWW DQSDVVD0ROGDYLHQVSUD[LV WLOOI|OMDQGH SULQFLSHU

D  'HFHQWUDOLVHULQJDYEHVOXWVSURFHVVHQ IUnQ FHQWUDOQLYn WLOO GHUHJLRQDODVDPKlOOHQD
E  %HIlVWDQGH DYSDUWQHUVNDSHWPHOODQ DOOD SDUWHUVRP PHGYHUNDU LUHJLRQDO XWYHFNOLQJ
F  6DPILQDQVLHULQJ JHQRP HWW ILQDQVLHOOW ELGUDJ IUnQ GH SDUWHU VRP PHGYHUNDU L JHQRPI|UDQGHW DY SURJUDP RFK SURMHNW
I|U UHJLRQDOXWYHFNOLQJ

$UWLNHO 

3DUWHUQD VND VW|GMD RFK VWlUND ORNDOD RFK UHJLRQDOD P\QGLJKHWHUV PHGYHUNDQ L JUlQV|YHUVNULGDQGH RFK UHJLRQDOW
VDPDUEHWH RFK VDPPDQKlQJDQGH I|UYDOWQLQJVVWUXNWXUHU |ND VDPDUEHWHW JHQRP LQUlWWDQGH DY HQ P|MOLJJ|UDQGH UlWWVOLJ
UDP YLGPDNWKnOOD RFK XWYHFNOD NDSDFLWHWVIUlPMDQGH nWJlUGHU VDPW IUlPMD HWW VWlUNDQGH DY JUlQV|YHUVNULGDQGH RFK UHJLRä
QDODHNRQRPLVNDQlWYHUNRFKI|UHWDJVQlWYHUN
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3DUWHUQD NRPPHUDWWVDPDUEHWD I|UDWWVWlUNDGHQLQVWLWXWLRQHOOD RFKRSHUDWLYDNDSDFLWHWHQ KRVQDWLRQHOODRFKUHJLRä
QDODLQVWLWXWLRQHU Sn RPUnGHWUHJLRQDO XWYHFNOLQJ RFKI\VLVN SODQHULQJ EODQG DQQDWJHQRP DWW
D I|UElWWUD PHNDQLVPHQ I|U YHUWLNDO RFK KRULVRQWHOO VDPYHUNDQ PHOODQ GHQ FHQWUDOD RFK GHQ ORNDOD RIIHQWOLJD I|UYDOWä
QLQJHQLSURFHVVHQ I|U XWDUEHWDQGH RFKJHQRPI|UDQGHDYUHJLRQDO SROLWLN
E  E\JJD XSS GH ORNDOD P\QGLJKHWHUQDV NDSDFLWHW DWW IUlPMD JUlQV|YHUVNULGDQGH VDPDUEHWH L HQOLJKHW PHG (8V UHJOHU
RFK SUD[LVRFK
F  XWE\WD NXQVNDS LQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LV RP UHJLRQDO XWYHFNOLQJVSROLWLN I|U DWW IUlPMD GH ORNDOD VDPKlOOHQDV
YlOVWnQG RFK HQ HQKHWOLJXWYHFNOLQJ I|U UHJLRQHUQD

$UWLNHO 

3DUWHUQD VND VWlUND RFK XSSPXQWUD XWYHFNOLQJHQ DYJUlQV|YHUVNULGDQGH RFK UHJLRQDOD DVSHNWHU EODQG DQQDW QlU GHW
JlOOHU WUDQVSRUW HQHUJL NRPPXQLNDWLRQVQlW NXOWXU XWELOGQLQJ WXULVP KlOVD RFK DQGUD RPUnGHQ VRP RPIDWWDV DY GHWWD
DYWDO RFK VRPKDU EHW\GHOVHI|UJUlQV|YHUVNULGDQGHRFKUHJLRQDOW VDPDUEHWH

3DUWHUQD VND LQWHQVLILHUD VDPDUEHWHW PHOODQ VLQD UHJLRQHU L IRUP DY WUDQVQDWLRQHOOD RFK JUlQV|YHUVNULGDQGH
SURJUDPXSSPXQWUDGHOWDJDQGHDY0ROGDYLHQVUHJLRQHU LHXURSHLVNDUHJLRQDODVWUXNWXUHURFKRUJDQLVDWLRQHUVDPWIUlPMD
GHUDVHNRQRPLVND RFK LQVWLWXWLRQHOOD XWYHFNOLQJ JHQRPDWWJHQRPI|UDSURMHNW DYJHPHQVDPW LQWUHVVH
'HVVDYHUNVDPKHWHUNRPPHU DWW VNH LQRP UDPHQI|U
D HWW IRUWVDWW WHUULWRULHOOW VDPDUEHWH PHG HXURSHLVND UHJLRQHU LQNOXVLYH JHQRP SURJUDP I|U WUDQVQDWLRQHOOW RFK JUlQVä
|YHUVNULGDQGH VDPDUEHWH
E  VDPDUEHWHLQRPUDPHQI|UGHW|VWOLJDSDUWQHUVNDSHWRFKPHG(8RUJDQGlULEODQG5HJLRQNRPPLWWpQVDPW GHOWDJDQGH
LROLNDHXURSHLVND UHJLRQDOD SURMHNWRFKLQLWLDWLYRFK
F VDPDUEHWH PHG EODQG DQQDW (XURSHLVND HNRQRPLVND RFK VRFLDOD NRPPLWWpQ (XURSHLVND VDPPDQVOXWQLQJHQ DY UHJLRä
QDOD XWYHFNOLQJVE\UnHU (XUDGD  RFK (XURSHLVNW REVHUYDWLRQVQlWYHUN I|U WHUULWRULHOO XWYHFNOLQJ RFK VDPPDQKnOOQLQJ
(VSRQ 

$UWLNHO 

3DUWHUQD VND LQWHQVLILHUD RFK VlNHUVWlOOD ElWWUH VDPRUGQLQJ RFK VDPDUEHWH PHOODQ GH OlQGHU RFK UHJLRQHU VRP
RPIDWWDV DY (8VWUDWHJLQ I|U 'RQDXRPUnGHW EODQG DQQDW PHG LQULNWQLQJ Sn DWW I|UElWWUD WUDQVSRUW RFK HQHUJLI|UELQGHOä
VHUQD PLOM|Q GHQ HNRQRPLVND RFK VRFLDOD XWYHFNOLQJHQ RFK VlNHUKHWHQ YLONHW NRPPHU DWW ELGUD WLOO VQDEEDUH YlJ RFK
MlUQYlJVWUDQVSRUWHU ELOOLJDUHRFKVlNUDUH HQHUJL ElWWUH PLOM|PHG UHQDUH YDWWHQ VN\GGDGELRORJLVN PnQJIDOGVDPWHIIHNWLä
YDUHnWJlUGHU I|U DWWI|UHE\JJD|YHUVYlPQLQJDU

3DUWHUQD VND|NDGHWJUlQV|YHUVNULGDQGHVDPDUEHWHWLV\IWHDWWnWHUVWlOODQDYLJDWLRQHQSnIORGHQ3UXWYLONHWNRPPHU
DWW I|UHE\JJD |YHUVYlPQLQJDU L IORGHQV DYULQQLQJVRPUnGH I|UElWWUD YDWWHQNYDOLWHWHQ RFK EHYDWWQLQJHQ LQRP MRUGEUXNHW
VWlUND GHQHNRQRPLVNDYHUNVDPKHWHQ IUlPMDWXULVP RFKNXOWXUHOOD DNWLYLWHWHUVDPW ELGUD WLOONDSDFLWHWVXSSE\JJQDG

$UWLNHO 
3DUWHUQD VND XQGHUOlWWD U|UOLJKHWHQ I|U PHGERUJDUH L (8 RFK 0ROGDYLHQ VRP UHJHOEXQGHW EHK|YHU SDVVHUD JUlQVHQ |YHU
NRUWD VWUlFNRU

$UWLNHO 
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

/ 

RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

329



.$3,7(/ 

)RONKlOVD
$UWLNHO 
3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW XWYHFNOD VLWW VDPDUEHWH LQRP IRONKlOVRRPUnGHW I|U DWW K|MD QLYnQ Sn IRONKlOVDQ RFK VN\GGHW
DYPlQQLVNRUV KlOVDVRPHQ I|UXWVlWWQLQJ I|UKnOOEDU XWYHFNOLQJ RFKHNRQRPLVN WLOOYl[W

$UWLNHO 
6DPDUEHWHW VNDVlUVNLOWRPIDWWDI|OMDQGH RPUnGHQ
D 6WlUNDQGH DY 0ROGDYLHQV RIIHQWOLJD KlOVR RFK VMXNYnUGVV\VWHP VlUVNLOW JHQRP DWW UHIRUPHUD KlOVR RFK VMXNYnUGVVHNä
WRUQVlNHUVWlOODK|JNYDOLWDWLYSULPlUYnUGRFKI|UElWWUDVW\UQLQJHQ RFK ILQDQVLHULQJHQ DYKlOVRRFKVMXNYnUGHQ
E  (SLGHPLRORJLVN|YHUYDNQLQJRFKNRQWUROODY|YHUI|UEDUDVMXNGRPDUVnVRPKLYDLGVYLUXVKHSDWLWRFKWXEHUNXORVVDPW
|NDGEHUHGVNDS I|UKRW PRWIRONKlOVDQ RFK Q|GVLWXDWLRQHU
F  )|UHE\JJDQGH RFK NRQWUROO DY LFNH|YHUI|UEDUD VMXNGRPDU IUlPVW JHQRP XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LV
IUlPMDQGH DY HQ KlOVRVDP OLYVVWLO RFK nWJlUGHU DYVHHQGH YLNWLJD EHVWlPQLQJVIDNWRUHU I|U KlOVD VnVRP NRVW VDPW
EHURHQGH DYDONRKRO QDUNRWLND RFK WREDN
G  .YDOLWHWRFK VlNHUKHW QlU GHW JlOOHU lPQHQ DYPlQVNOLJWXUVSUXQJ
H  ,QIRUPDWLRQRFK NXQVNDS RPKlOVD
I (WW IXOOVWlQGLJW JHQRPI|UDQGH LQRP WLGVIULVWHUQD DY LQWHUQDWLRQHOOD KlOVRDYWDO VlUVNLOW GHW LQWHUQDWLRQHOOD KlOVRUHJOHä
PHQWHWRFK9lUOGVKlOVRRUJDQLVDWLRQHQVUDPNRQYHQWLRQ RPWREDNVNRQWUROO IUnQ 

$UWLNHO 
6DPDUEHWHW VNDP|MOLJJ|UD
D  HQ JUDGYLV LQWHJUHULQJDY0ROGDYLHQ L(8V KlOVRUHODWHUDGHQlWYHUNRFK
E  HQ JUDGYLV VWlUNWVDPYHUNDQPHOODQ 0ROGDYLHQ RFK (XURSHLVNW FHQWUXPI|U I|UHE\JJDQGH RFK NRQWUROO DYVMXNGRPDU

$UWLNHO 
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ;,,, WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

&LYLOVN\GG
$UWLNHO 
3DUWHUQD VND XWYHFNOD RFK VWlUND VLWW VDPDUEHWH I|U DWW EHNlPSD QDWXUNDWDVWURIHU RFK NDWDVWURIHU RUVDNDGH DY PlQQLVNRU
6DPDUEHWHW VND EHGULYDV PHG EHDNWDQGH DY SDUWHUQDV LQWUHVVH Sn JUXQGYDO DY MlPOLNKHW RFK |PVHVLGLJ Q\WWD VDPW PHG
KlQV\QWLOO GHW|PVHVLGLJDEHURHQGHW PHOODQSDUWHUQDRFK PXOWLODWHUDOYHUNVDPKHWSn FLYLOVN\GGVRPUnGHW

$UWLNHO 
6DPDUEHWHWVNDV\IWDWLOODWWI|UElWWUDI|UHE\JJDQGHWDYI|UEHUHGHOVHUQDLQI|URFKLQVDWVHUQDYLGQDWXUNDWDVWURIHURFKNDWDä
VWURIHU RUVDNDGHDYPlQQLVNRU

330



RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVNDXQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

/

$UWLNHO 
3DUWHUQD VND EODQG DQQDW XWE\WD LQIRUPDWLRQ RFK VDNNXQVNDS RFK JHQRPI|UD JHPHQVDP YHUNVDPKHW Sn QDWLRQHOO
UHJLRQDO RFK LQWHUQDWLRQHOO QLYn 6DPDUEHWHW VND LQEHJULSD JHQRPI|UDQGH DY VSHFLILND DYWDO RFK DGPLQLVWUDWLYD DUUDQJHä
PDQJ Sn GHWWD RPUnGH VRP LQJnWWV PHOODQ SDUWHUQD L HQOLJKHW PHG GH UHVSHNWLYH EHIRJHQKHWHUQD RFK EHK|ULJKHWHUQD I|U
(8 RFK GHVV PHGOHPVVWDWHURFKLHQOLJKHW PHG SDUWHUQDVUlWWVOLJDI|UIDUDQGHQ

$UWLNHO 
6DPDUEHWHW VNDEODQG DQQDWKD I|OMDQGH PnO
D  8QGHUOlWWDQGH DY|PVHVLGLJW ELVWnQG YLGQ|GVLWXDWLRQHU
E  8WE\WH Sn G\JQHW UXQWEDVLV DY YDUQLQJDU L HWW WLGLJW VNHGH RFK XSSGDWHUDG LQIRUPDWLRQ RP VWRUVNDOLJD Q|GVLWXDWLRQHU
VRPSnYHUNDU (8 HOOHU 0ROGDYLHQLQEHJULSHW DQV|NQLQJDURFK HUEMXGDQGHQ RPELVWnQG
F  %HG|PQLQJDYNDWDVWURIHUV LQYHUNDQSn PLOM|Q
G  ,QEMXGDQ DYH[SHUWHU WLOOVlUVNLOGD WHNQLVNDVHPLQDULHU RFK V\PSRVLHU RPFLYLOVN\GGVIUnJRU
H  ,QEMXGDQ HIWHU HQ EHG|PQLQJ IUnQ IDOO WLOO IDOO DY REVHUYDW|UHU WLOO VlUVNLOGD |YQLQJDU RFK NXUVHU VRP DQRUGQDV DY (8
RFKHOOHU 0ROGDYLHQ
I  6WlUNDQGHDYVDPDUEHWHWRPGHWHIIHNWLYDVWHVlWWHW DWWDQYlQGD GHQWLOOJlQJOLJD FLYLOVN\GGVNDSDFLWHWHQ

$UWLNHO 
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

.$3,7(/ 

6DPDUEHWH RP DOOPlQ RFK\UNHVLQULNWDG XWELOGQLQJIOHUVSUnNLJKHWXQJGRP RFKLGURWW
$UWLNHO 
3DUWHUQD VND VDPDUEHWD I|U DWW IUlPMD OLYVOnQJW OlUDQGH VDPW XSSPXQWUD VDPDUEHWH RFK |SSHQKHW Sn DOOD QLYnHU LQRP
DOOPlQ RFK\UNHVLQULNWDGXWELOGQLQJ PHGVlUVNLOG WRQYLNW SnK|JUH XWELOGQLQJ

$UWLNHO 
6DPDUEHWHW VNDEODQG DQQDWLQULNWDV Sn I|OMDQGH RPUnGHQ
D )UlPMDQGH DY OLYVOnQJW OlUDQGH VRP lU Q\FNHOQ WLOO WLOOYl[W RFK V\VVHOVlWWQLQJ RFK NDQ J|UD GHW P|MOLJW I|U PHGERUä
JDUQDDWWGHOWD IXOOW XW LVDPKlOOHW
E  0RGHUQLVHULQJ DY V\VWHPHQ I|U DOOPlQ RFK \UNHVLQULNWDG XWELOGQLQJ I|U DWW K|MD NYDOLWHWHQ |ND UHOHYDQVHQ RFK
I|UElWWUDWLOOWUlGHW
F  )UlPMDQGH DY GHQ NRQYHUJHQV LQRP GHQ K|JUH XWELOGQLQJHQ VRP I|OMHU DY %RORJQDSURFHVVHQ RFK (8V DJHQGD I|U
PRGHUQLVHULQJDYGHQ K|JUH XWELOGQLQJHQ
G 6WlUNDQGH DY GHW LQWHUQDWLRQHOOD DNDGHPLVND VDPDUEHWHW RFK GHOWDJDQGHW L (8V VDPDUEHWVSURJUDP I|U DWW |ND U|UOLJä
KHWHQ I|U VWXGHUDQGH RFK OlUDUH
H  ,QUlWWDQGH DYHQ QDWLRQHOO NYDOLILNDWLRQVUDP I|U DWW|ND |SSHQKHWHQNULQJ RFK I|UElWWUD HUNlQQDQGHW DYNYDOLILNDWLRQHU
RFK PHULWHU
I  )UlPMDQGH DY GH PnO VRP IDVWVWlOOV L .|SHQKDPQVSURFHVVHQ RP HWW |NDW HXURSHLVNW VDPDUEHWH LQRP \UNHVLQULNWDG
XWELOGQLQJ
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$UWLNHO 
3DUWHUQD VND IUlPMD VDPDUEHWH RFK XWE\WHQ Sn RPUnGHQ DY JHPHQVDPW LQWUHVVH VnVRP VSUnNOLJ PnQJIDOG RFK OLYVOnQJ
VSUnNLQOlUQLQJ JHQRPXWE\WHDYLQIRUPDWLRQRFKElVWD SUD[LV

$UWLNHO 
3DUWHUQD lU|YHUHQVRP DWWVDPDUEHWD SnXQJGRPVRPUnGHW LV\IWHDWW
D VWlUND VDPDUEHWHW RFK XWE\WHW Sn RPUnGHW XQJGRPVSROLWLNRFK LFNHIRUPHOO XWELOGQLQJ I|U XQJGRPDU RFK XQJGRPVOHä
GDUH
E  XQGHUOlWWD I|U DOOD XQJGRPDUDWW DNWLYW GHOWD LVDPKlOOHW
F  VW|GMD XQJGRPDUV RFK XQJGRPVOHGDUHV U|UOLJKHW VRP HWW VlWW DWW IUlPMD LQWHUNXOWXUHOO GLDORJ RFK I|UYlUYDQGH DY
NXQVNDSIlUGLJKHWHURFKNRPSHWHQVXWDQI|U GHIRUPHOODXWELOGQLQJVV\VWHPHQLQEHJULSHW JHQRPIULYLOOLJDUEHWHRFK
G  IUlPMDVDPDUEHWHPHOODQ XQJGRPVRUJDQLVDWLRQHU I|U DWWVW|GMDGHW FLYLODVDPKlOOHW

$UWLNHO 
3DUWHUQD VND IUlPMD VDPDUEHWH Sn RPUnGHW LGURWW RFK I\VLVN DNWLYLWHW JHQRP XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LV I|U
DWW IUlPMD HQ KlOVRVDP OLYVVWLO LGURWWHQV VRFLDOD RFK IRVWUDQGH YlUGHULQJDU VDPW JRGD VW\UHOVHIRUPHU LQRP LGURWWHQ L
VDPKlOOHQDL(8 RFK0ROGDYLHQ

.$3,7(/ 

6DPDUEHWHRP IRUVNQLQJ WHNQLVN XWYHFNOLQJRFKGHPRQVWUDWLRQ
$UWLNHO 
3DUWHUQD VND IUlPMD VDPDUEHWH Sn DOOD RPUnGHQ LQRP FLYLO YHWHQVNDSOLJ IRUVNQLQJ RFK WHNQLVN XWYHFNOLQJ RFK GHPRQVWUDä
WLRQ )R78  Sn JUXQGYDO DYSULQFLSHQ RP |PVHVLGLJ Q\WWD RFK XQGHU I|UXWVlWWQLQJDWW LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU VN\GGDV Sn
HWW OlPSOLJWRFK YHUNQLQJVIXOOW VlWW

$UWLNHO 
)R78VDPDUEHWHWVND RPIDWWD
D  SROLWLVNGLDORJ RFK XWE\WHDYYHWHQVNDSOLJ RFK WHNQLVN LQIRUPDWLRQ
E  XQGHUOlWWDQGHDYDGHNYDW WLOOWUlGH WLOOSDUWHUQDV UHVSHNWLYH SURJUDP
F  VWlUNDQGH DY IRUVNQLQJVNDSDFLWHWHQ RFK GHOWDJDQGHW I|U IRUVNQLQJVHQKHWHU IUnQ 0ROGDYLHQ L (8V UDPSURJUDP I|U
IRUVNQLQJ
G  IUlPMDQGHDYJHPHQVDPPDIRUVNQLQJVSURMHNW SnDOOD )R78RPUnGHQ
H  XWELOGQLQJ RFK U|UOLJKHWVSURJUDP I|U YHWHQVNDSVPlQ IRUVNDUH RFK DQQDQ SHUVRQDO VRP EHGULYHU )R78 KRV EnGD
SDUWHUQD
I XQGHUOlWWDQGH LQRP UDPHQ I|U JlOODQGH ODJVWLIWQLQJ DY GHQ IULD U|UOLJKHWHQ I|U GH IRUVNDUH VRP GHOWDU L GHQ YHUNä
VDPKHW VRP RPIDWWDV DY GHWWD DYWDO RFK GH JUlQV|YHUVNULGDQGH WUDQVSRUWHU DY YDURU VRP lU DYVHGGD I|U DQYlQGQLQJ L
VnGDQYHUNVDPKHW RFK
J DQGUD IRUPHU DY )R78VDPDUEHWH LQEHJULSHW JHQRP UHJLRQDOD VWUDWHJLHU RFK LQLWLDWLY  Sn JUXQGYDO DY SDUWHUQDV |PVHä
VLGLJDDYWDO
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$UWLNHO 
, )R78VDPDUEHWHW E|U PDQ HIWHUVWUlYD V\QHUJLHIIHNWHU PHG YHUNVDPKHW VRP ILQDQVLHUDV JHQRP GHW YHWHQVNDSOLJD RFK
WHNQLVND FHQWUXPHW 67&8  RFK DQQDQYHUNVDPKHW VRP EHGULYV LQRP UDPHQ I|U GHW ILQDQVLHOOD VDPDUEHWHWPHOODQ (8 RFK
0ROGDYLHQ

.$3,7(/ 

6DPDUEHWH RP NXOWXUDXGLRYLVXHOO SROLWLNRFKPHGLHU
$UWLNHO 
3DUWHUQD NRPPHU DWW IUlPMD NXOWXUHOOW VDPDUEHWH L HQOLJKHW PHG SULQFLSHUQD L  nUV NRQYHQWLRQ RP VN\GG I|U RFK
IUlPMDQGH DY PnQJIDOGHQ DY NXOWXU\WWULQJDU IUnQ )|UHQWD QDWLRQHUQDV RUJDQLVDWLRQ I|U XWELOGQLQJ YHWHQVNDS RFK NXOWXU
8QHVFR  3DUWHUQD NRPPHU DWW VWUlYD HIWHU HQ UHJHOEXQGHQ SROLWLVN GLDORJ Sn RPUnGHQ DY |PVHVLGLJW LQWUHVVH LQEHJULSHW
XWYHFNOLQJ DY NXOWXUQlULQJHQ L (8 RFK 0ROGDYLHQ 6DPDUEHWHW PHOODQ SDUWHUQD NRPPHU DWW IUlPMD LQWHUNXOWXUHOO GLDORJ
EODQG DQQDWJHQRP GHOWDJDQGHDYNXOWXUVHNWRUQ RFKGHW FLYLOD VDPKlOOHW L(8 RFK 0ROGDYLHQ

$UWLNHO 

3DUWHUQD VND XWYHFNOD HQ UHJHOEXQGHQ GLDORJ RFK VDPDUEHWD I|U DWW IUlPMD GHQ DXGLRYLVXHOOD LQGXVWULQ L (XURSD RFK
XSSPXQWUDWLOO VDPSURGXNWLRQSn ILOPRFKWHOHYLVLRQVRPUnGHW

6DPDUEHWHW VNXOOH EODQG DQQDW NXQQD RPIDWWD XWELOGQLQJ DY MRXUQDOLVWHU RFK DQGUD \UNHVYHUNVDPPD Sn PHGLHRPä
UnGHWVDPWVW|GWLOOPHGLDLV\IWHDWWVWlUNDGHUDVREHURHQGHSURIHVVLRQDOLVPRFKI|UELQGHOVHU PHGPHGLHU L(8L|YHUHQVä
VWlPPHOVH PHG HXURSHLVND QRUPHU EODQG DQQDW (XURSDUnGHWV QRUPHU RFK 8QHVFRV NRQYHQWLRQ RP VN\GG I|U RFK IUlPä
MDQGH DYPnQJIDOGHQ DYNXOWXU\WWULQJDU IUnQ 

$UWLNHO 
3DUWHUQD VNDLQULNWD VLWW VDPDUEHWHSn HQ UDG RPUnGHQQlPOLJHQ
D  NXOWXUHOOW VDPDUEHWHRFKNXOWXUHOOW XWE\WHVDPW U|UOLJKHW I|UNRQVWRFK NRQVWQlUHU
E  LQWHUNXOWXUHOO GLDORJ
F  SROLWLVNGLDORJ RPNXOWXUSROLWLNRFKDXGLRYLVXHOO SROLWLN
G  VDPDUEHWH L LQWHUQDWLRQHOOD IRUXP VnVRP 8QHVFR RFK (XURSDUnGHW EODQG DQQDW I|U DWW XWYHFNOD NXOWXUHOO PnQJIDOG
VDPW I|UDWW EHYDUDRFK WLOOYDUDWD GHW NXOWXUHOOD RFK KLVWRULVND DUYHWRFK
H  VDPDUEHWHSn PHGLHRPUnGHW
$UWLNHO 
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ;,9 WLOO GHWWD
DYWDO LHQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

.$3,7(/ 

6DPDUEHWH PHG GHWFLYLOD VDPKlOOHW
$UWLNHO 
3DUWHUQD VNDLQUlWWD HQ GLDORJ RPVDPDUEHWHPHG GHW FLYLOD VDPKlOOHW LV\IWHDWW
D  VWlUND NRQWDNWHUQD VDPW LQIRUPDWLRQV RFK HUIDUHQKHWVXWE\WHW PHOODQ DOOD VHNWRUHU L GHW FLYLOD VDPKlOOHW L (8 RFK
0ROGDYLHQ
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E  V|UMD I|U |NDG NXQVNDS RP RFK I|UVWnHOVH DY 0ROGDYLHQ LQEHJULSHW ODQGHWV KLVWRULD RFK NXOWXU L (8 RFK VlUVNLOW KRV
GH RUJDQLVDWLRQHU L GHW FLYLOD VDPKlOOHW VRP lU EDVHUDGH L PHGOHPVVWDWHUQD RFK Sn Vn VlWW J|UD GHW P|MOLJW DWW |ND
PHGYHWHQKHWHQRP P|MOLJKHWHUQDWLOO IUDPWLGD I|UELQGHOVHU RFK XWPDQLQJDUQDL VDPEDQG PHG GHWWDRFK
F  SnPRWVYDUDQGHVlWWV|UMDI|U|NDGNXQVNDSRPRFKI|UVWnHOVHDY(8L0ROGDYLHQRFKVlUVNLOWKRVGHWFLYLODVDPKlOOHWV
RUJDQLVDWLRQHU L 0ROGDYLHQ YDUYLG LQULNWQLQJHQ EODQG DQQDW VND OLJJD Sn GH YlUGHULQJDU VRP OLJJHU WLOO JUXQG I|U (8
VDPW (8VSROLWLNRFK IXQNWLRQVVlWW

$UWLNHO 
3DUWHUQD VND IUlPMD GLDORJ RFK VDPDUEHWH PHOODQ EHU|UGD SDUWHU L GHW FLYLOD VDPKlOOHW IUnQ ElJJH VLGRU VRP HQ LQWHJUHUDG
GHODYI|UELQGHOVHUQDPHOODQ (8 RFK 0ROGDYLHQ6\IWHWPHG GHQQD GLDORJRFKGHWWD VDPDUEHWHlUDWW
D  V|UMD I|U DWW GHW FLYLOD VDPKlOOHW GHOWDU L I|UELQGHOVHUQD PHOODQ (8 RFK 0ROGDYLHQ VlUVNLOW YLG JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD
DYWDO
E  |ND GHW FLYLOD VDPKlOOHWV GHOWDJDQGH L GHQ RIIHQWOLJD EHVOXWVSURFHVVHQ VlUVNLOW JHQRP DWW LQUlWWD HQ |SSHQ WUDQVSDUHQW
RFK UHJHOEXQGHQ GLDORJ PHOODQ GH RIIHQWOLJD LQVWLWXWLRQHUQD RFK UHSUHVHQWDWLYD VDPPDQVOXWQLQJDU RFK GHW FLYLOD
VDPKlOOHW
F  XQGHUOlWWD HQ SURFHVV I|U LQVWLWXWLRQVXSSE\JJQDG RFK NRQVROLGHULQJ DY GHW FLYLOD VDPKlOOHWV RUJDQLVDWLRQHU Sn ROLND
VlWW LQEHJULSHW VW|GI|U RSLQLRQVELOGQLQJ LQIRUPHOOD RFK IRUPHOOD QlWYHUN |PVHVLGLJD EHV|NRFK VHPLQDULHU VlUVNLOW L
V\IWHDWW I|UElWWUD GHQ UlWWVOLJDUDPHQ I|U GHW FLYLODVDPKlOOHW RFK
G  J|UD GHW P|MOLJW I|U I|UHWUlGDUH I|U GHW FLYLOD VDPKlOOHW IUnQ YDUGHUD SDUWHQ DWW EHNDQWD VLJ PHG SURFHVVHU I|U VDPUnG
RFK GLDORJ PHOODQ SDUWQHU L GHW FLYLOD VDPKlOOHW RFK DUEHWVPDUNQDGHQV SDUWHU KRV GHQ DQGUD SDUWHQ VlUVNLOW L V\IWH DWW
\WWHUOLJDUHLQWHJUHUD GHW FLYLODVDPKlOOHW LGHQSROLWLVNDEHVOXWVSURFHVVHQ L 0ROGDYLHQ

$UWLNHO 
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVPHOODQSDUWHUQD RPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

.$3,7(/ 

6DPDUEHWH RP DWW VN\GGD RFKIUlPMD EDUQHWV UlWWLJKHWHU
$UWLNHO 
3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD I|U DWW IUlPMD EDUQHWV UlWWLJKHWHU L HQOLJKHW PHG LQWHUQDWLRQHOOD ODJDU RFK QRUPHU
VlUVNLOW )|UHQWD QDWLRQHUQDV NRQYHQWLRQ RP EDUQHWV UlWWLJKHWHU IUnQ  PHG EHDNWDQGH DY GH SULRULWHULQJDU VRP IDVWä
VWlOOWV VSHFLILNWQlU GHW JlOOHU 0ROGDYLHQVlUVNLOW I|U XWVDWWD JUXSSHU

$UWLNHO 
'HWWDVDPDUEHWHVNDVlUVNLOW LQEHJULSD
D I|UHE\JJDQGH RFK EHNlPSQLQJ DY DOOD IRUPHU DY XWQ\WWMDQGH LQEHJULSHW EDUQDUEHWH  RFK PLVVEUXN DY VDPW YnUGVä
O|VKHW RFK YnOG PRW EDUQ EODQG DQQDW JHQRP DWW XWYHFNOD RFK VWlUND GHQ UlWWVOLJD RFK LQVWLWXWLRQHOOD UDPHQ VDPW
JHQRP NDPSDQMHU I|U DWW|ND PHGYHWHQKHWHQSn GHWWD RPUnGH
E  I|UElWWULQJ DY V\VWHPHW I|U NDUWOlJJQLQJ RFK VW|G WLOO EDUQ L XWVDWWD VLWXDWLRQHU EODQG DQQDW |NDW GHOWDJDQGH DY EDUQ L
EHVOXWVSURFHVVHURFKJHQRPI|UDQGHDYHIIHNWLYDPHNDQLVPHU I|U DWWKDQWHUDLQGLYLGXHOOD NODJRPnO IUnQ EDUQ
F  XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LV L NDPSHQ PRW IDWWLJGRP EODQG EDUQ EODQG DQQDW RP nWJlUGHU I|U DWW LQULNWD
VRFLDOSROLWLNHQSnEDUQV YlOEHILQQDQGHRFK I|UDWW IUlPMDRFKXQGHUOlWWD EDUQV WLOOJnQJ WLOOXWELOGQLQJ
G  JHQRPI|UDQGH DY nWJlUGHU VRP V\IWDU WLOO DWW IUlPMD EDUQV UlWWLJKHWHU LQRP IDPLOMHQ RFK LQVWLWXWLRQHU VDPW VWlUNDQGH
DYI|UlOGUDUV RFK YnUGQDGVKDYDUHV I|UPnJDDWW V|UMD I|U EDUQHQV XWYHFNOLQJ RFK
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H  DQVOXWQLQJ WLOO VDPW UDWLILFHULQJ RFK JHQRPI|UDQGH DY UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD GRNXPHQW GlULEODQG VnGDQD VRP KDU
XWDUEHWDWV LQRP )|UHQWD QDWLRQHUQD (XURSDUnGHW RFK +DDJNRQIHUHQVHQ I|U LQWHUQDWLRQHOO SULYDWUlWW L V\IWH DWW IUlPMD
RFK VN\GGD EDUQV UlWWLJKHWHU LHQOLJKHW PHG GHK|JVWDVWDQGDUGHUQD Sn GHWWDRPUnGH

$UWLNHO 
(QUHJHOEXQGHQ GLDORJNRPPHU DWWI|UDVRPGH IUnJRUVRP RPIDWWDV DYGHWWDNDSLWHO

.$3,7(/ 

'HOWDJDQGHL XQLRQHQV RUJDQ RFKSURJUDP
$UWLNHO 
0ROGDYLHQ VND KD UlWW DWW GHOWD L DOOD XQLRQVRUJDQ VRP lU |SSQD I|U 0ROGDYLHQ L HQOLJKHW PHG GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOä
VHUQDRPLQUlWWDQGHDYGHVVDRUJDQ0ROGDYLHQVNDLQJnVHSDUDWDDYWDOPHG(8I|UDWWJ|UDGHWP|MOLJWI|UODQGHWDWWGHOWD
LYDUMHVnGDQWRUJDQ EODQG DQQDWDYWDO RP VWRUOHNHQSnODQGHWV HNRQRPLVNDELGUDJ

$UWLNHO 
0ROGDYLHQ VND KD UlWW DWW GHOWD L DOOD XQLRQHQV SnJnHQGH RFK IUDPWLGD SURJUDP VRP lU |SSQD I|U 0ROGDYLHQ L HQOLJKHW
PHG GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHUQD RP LQUlWWDQGH DY GHVVD SURJUDP 0ROGDYLHQV GHOWDJDQGH L XQLRQHQV SURJUDP VND VNH L
|YHUHQVVWlPPHOVH PHG EHVWlPPHOVHUQD L SURWRNROO , WLOO GHWWD DYWDO RP HWW UDPDYWDO PHOODQ (XURSHLVND XQLRQHQ RFK 5Hä
SXEOLNHQ 0ROGDYLHQRP DOOPlQQDSULQFLSHU I|U 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQV GHOWDJDQGHLXQLRQVSURJUDP

$UWLNHO 
3DUWHUQD NRPPHU DWW I|UD HQ UHJHOEXQGHQ GLDORJ RP 0ROGDYLHQV GHOWDJDQGH L XQLRQHQV SURJUDP RFK RUJDQ (8 VND
VlUVNLOW XQGHUUlWWD 0ROGDYLHQ RP XQLRQHQ LQUlWWDU Q\D RUJDQ RFK SURJUDP VDPW RP VnGDQD lQGULQJDU L IUnJD RP GHOWDä
JDQGH LXQLRQHQV SURJUDPRFK RUJDQVRP DYVHV L DUWLNODUQDRFK LGHWWD DYWDO

$9'(/1,1* 9
+$1'(/2&+ +$1'(/65(/$7(5$'( )5c*25
.$3,7(/ 

1DWLRQHOO EHKDQGOLQJRFKPDUNQDGVWLOOWUlGHI|U YDURU
$Y V Q L W W   
*HPHQVDPPDEHVWlPPHOVHU
$UWLNHO 
0nO
3DUWHUQD VND JUDGYLV XSSUlWWD HWW IULKDQGHOVRPUnGH XQGHU HQ |YHUJnQJVWLG Sn K|JVW WLR nU UlNQDW IUnQ GHWWD DYWDOV LNUDIWWä
UlGDQGH L HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD DYWDO RFK L HQOLJKHW PHG DUWLNHO ;;,9 L $OOPlQQD WXOO RFK KDQGHOVDYWDOHW
IUnQ QHGDQ NDOODW *DWW

/ 

RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ
$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGHRFK RPIDWWQLQJ



%HVWlPPHOVHUQDLGHWWD NDSLWHOVNDJlOODI|UKDQGHOQ PHG YDURU   PHOODQSDUWHUQD



,GHWWD NDSLWHODYVHV PHGPHG XUVSUXQJLDWW YDUDQ XSSI\OOHU XUVSUXQJVUHJOHUQD LSURWRNROO,, WLOOGHWWD DYWDO

$Y V Q L W W   
$YVND IIDQGH DYWX O O DU  DYJ LI WH U RF K DQG U D SnO DJ RU 
$UWLNHO 
'HILQLWLRQ DYWXOODU
, GHWWD NDSLWHO DYVHV PHG WXOODU YDUMH IRUP DY WXOO HOOHU DQQDQ SnODJD VRP SnI|UV YLG HOOHU L VDPEDQG PHG LPSRUW HOOHU
H[SRUW DYHQYDUD LQEHJULSHW YDUMH IRUP DYH[WUDVNDWWHOOHU H[WUDSnODJD VRPSnI|UV YLG HOOHU L VDPEDQG PHG VnGDQ LPSRUW
HOOHU H[SRUW(QWXOO LQEHJULSHU LQWHQnJRWDYI|OMDQGH
D  3nODJRU VRP PRWVYDUDUHQ LQWHUQ VNDWW VRPSnI|UVLHQOLJKHWPHG DUWLNHO LGHWWD DYWDO
E 7XOODU VRP SnI|UV L HQOLJKHW PHG NDSLWHO  +DQGHOVSROLWLVND VN\GGVnWJlUGHU  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHä
UDGHIUnJRU  L GHWWDDYWDO
F  $YJLIWHURFK DQGUDSnODJRU VRPSnI|UVL HQOLJKHWPHG DUWLNHO L GHWWDDYWDO
$UWLNHO 
.ODVVLILFHULQJDYYDURU
.ODVVLILFHULQJHQ DY YDURU L KDQGHOQ PHOODQ SDUWHUQD VND YDUD GHQ VRP DQJHV L HQOLJKHW PHG V\VWHPHW I|U KDUPRQLVHUDG
YDUXEHVNULYQLQJRFKNRGLILHULQJIUnQ +6 L0ROGDYLHQVWXOOWD[HQRPHQNODWXU VRPE\JJHU Sn+6RFKXQLRQHQV
WXOOWD[HQRPHQNODWXU VRP E\JJHU Sn +6  RFK VHQDUH lQGULQJDUDYGHVVDQRPHQNODWXUHU

$UWLNHO 
$YVNDIIDQGHDYLPSRUWWXOODU

9DUGHUD SDUWHQ VND VlQND HOOHU DYVNDIID WXOODU Sn YDURU PHG XUVSUXQJ L GHQ DQGUD SDUWHQ L HQOLJKHW PHG ELODJD ;9
WLOOGHWWD DYWDO

)|U YDUMH YDUD VND GHQ EDVWXOOVDWV SnYLONHQ GH JUDGYLVD VlQNQLQJDUQD RFK DYVNDIIDQGHW VND WLOOlPSDV L HQOLJKHW PHG
SXQNW  LGHQQD DUWLNHO YDUDGHQ VRPDQJHVLELODJD;9WLOOGHWWD DYWDO

2P HQ SDUW HIWHU GDJHQ I|U GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VlQNHU VLQ PHVW J\QQDG QDWLRQWXOOVDWV QHGDQ NDOODG 0*1
WXOOVDWV  VND GHQ WXOOVDWVHQ WLOOlPSDV VRP EDVWXOOVDWV RP RFK Vn OlQJH VRP GHQ lU OlJUH lQ GHQ WXOOVDWV VRP EHUlNQDV L
HQOLJKHWPHG ELODJD;9WLOOGHWWD DYWDO

(IWHU GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH InU SDUWHUQD NRPPD |YHUHQV RP DWW |YHUYlJD HWW SnVN\QGDQGH RFK HQ XWYLGJDG
RPIDWWQLQJ DY DYVNDIIDQGHW DY WXOODU Sn KDQGHOQ PHOODQ GHP (WW EHVOXW DY DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RP SnVN\QGDQGH HOOHU DYVNDIIDQGH DY HQ WXOO Sn HQ YDUD VND HUVlWWD GHQ
WXOOVDWV HOOHUNDWHJRULVRPIDVWVWlOOVLHQOLJKHW PHGELODJD;9WLOO GHWWDDYWDO

8QGHU GHW WUHGMH nUHW HIWHU GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VND SDUWHUQD EHG|PD VLWXDWLRQHQ PHG EHDNWDQGH DY P|QVWUHW
I|U KDQGHOQ PHG MRUGEUXNVSURGXNWHU PHOODQ SDUWHUQD VnGDQD SURGXNWHUV VlUVNLOGD NlQVOLJKHW RFK XWYHFNOLQJHQ DY MRUGä
EUXNVSROLWLNHQSnEnGD VLGRU

3DUWHUQD VND L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU Sn HQ OlPSOLJ |PVHVLGLJ JUXQGYDO
XQGHUV|ND P|MOLJKHWHUQD DWW EHYLOMD YDUDQGUD \WWHUOLJDUH PHGJLYDQGHQ L V\IWH DWW XWYHFNOD OLEHUDOLVHULQJHQ DY KDQGHOQ PHG
MRUGEUXNVSURGXNWHU LV\QQHUKHW GHP VRPRPIDWWDV DYWXOONYRWHU


,GHWWDDYWDODYVHVPHGYDURUYDURULGHQPHQLQJVRPDYVHVL*DWWRPLQWHDQQDWDQJHVLGHWWDDYWDO
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$UWLNHO 
0HNDQLVP I|U DWW PRWYHUND NULQJJnHQGH L VDPEDQG PHG MRUGEUXNVSURGXNWHU RFK EHDUEHWDGH MRUGEUXNVSURä
GXNWHU

'H SURGXNWHU VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;9& WLOO GHWWD DYWDO RPIDWWDV DY PHNDQLVPHQ I|U DWW PRWYHUND NULQJJnHQGH
'HQ JHQRPVQLWWOLJD nUOLJD LPSRUWYRO\PHQ IUnQ 0ROGDYLHQ WLOO XQLRQHQ I|U YDUMH NDWHJRUL DY GHVVD SURGXNWHU DQJHV L
ELODJD;9&WLOOGHWWD DYWDO

1lU LPSRUWYRO\PHQ I|U HQ HOOHU IOHUD DY GH SURGXNWNDWHJRULHU VRP DYVHV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO XSSJnU WLOO  
DY GHQ YRO\P VRP DQJHV L ELODJD ;9& HWW YLVVW nU VRP LQOHGV GHQ  MDQXDUL VND XQLRQHQ XQGHUUlWWD 0ROGDYLHQ RP
LPSRUWYRO\PHQ I|U GHQ HOOHU GH SURGXNWHU VRP EHU|UV (IWHU GHQQD XQGHUUlWWHOVH RFK LQRP  NDOHQGHUGDJDU IUnQ GHQ
GDJ Gn LPSRUWYRO\PHQ I|U HQ HOOHU IOHUD DY GH SURGXNWNDWHJRULHU VRP DYVHV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO XSSJnU WLOO   DY
GHQ YRO\P VRP DQJHV L ELODJD ;9& WLOO GHWWD DYWDO VND 0ROGDYLHQ WLOOKDQGDKnOOD XQLRQHQ HQ JRGWDJEDU I|UNODULQJ WLOO
|NQLQJHQ DY LPSRUWHQ 2P VnGDQ LPSRUW XSSJnU WLOO   DY GHQ YRO\P VRP DQJHV L ELODJD ;9& WLOO GHWWD DYWDO RFK
RP 0ROGDYLHQ LQWH WLOOKDQGDKnOOHU HQ JRGWDJEDU I|UNODULQJ InU XQLRQHQ WLOOIlOOLJW XSSKlYD I|UPnQVEHKDQGOLQJHQ DY GH
EHU|UGDSURGXNWHUQD
)|UPnQVEHKDQGOLQJHQ VND XSSKlYDV XQGHU HQ SHULRG DY VH[ PnQDGHU PHG E|UMDQ GHQ GDJ Gn EHVOXWHW RP DWW WLOOIlOOLJW
XSSKlYDI|UPnQVEHKDQGOLQJHQ RIIHQWOLJJ|UVL(XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOODWLGQLQJ

8QLRQHQ VND XWDQ RVNlOLJW GU|MVPnO XQGHUUlWWD 0ROGDYLHQ RP DOOD WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGHQ VRP DQWDV L HQOLJKHW PHG
SXQNW 

(WW WLOOIlOOLJW XSSKlYDQGH InU DYVOXWDV LQRP VH[ PnQDGHU IUnQ RFK PHG GHVV LNUDIWWUlGDQGH RP 0ROGDYLHQ
LQRP UDPHQ I|U DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO WLOOKDQä
GDKnOOHU EHYLVQLQJ I|U DWW GHQ YRO\P DY GH UHOHYDQWD SURGXNWNDWHJRULHU VRP LPSRUWHUDV XW|YHU GHQ YRO\P VRP DYVHV L
ELODJD ;9& WLOO GHWWD DYWDO lU UHVXOWDWHW DY HQ lQGULQJ L 0ROGDYLHQV SURGXNWLRQVQLYn RFK H[SRUWNDSDFLWHW I|U GHQ HOOHU GH
EHU|UGDSURGXNWHUQD

%LODJD ;9& WLOO GHWWD DYWDO InU lQGUDV RFK YRO\PHQ lQGUDV L VDPI|UVWnQG PHOODQ XQLRQHQ RFK 0ROGDYLHQ L DVVRFLHUä
LQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU Sn EHJlUDQ DY 0ROGDYLHQ Vn DWW GHQ nWHUVSHJODU I|UlQGULQJDU L
0ROGDYLHQV SURGXNWLRQVQLYnRFKH[SRUWNDSDFLWHWI|U GHQHOOHUGH EHU|UGDSURGXNWHUQD

$UWLNHO 
)U\VQLQJVNODXVXO
,QJHQGHUD SDUWHQ InU K|MD HQ EHILQWOLJ WXOO HOOHU LQI|UD HQ Q\ WXOO Sn HQ YDUD PHG XUVSUXQJ L GHQ DQGUD SDUWHQ 'HWWD VND
LQWHKLQGUD HQGHUD SDUWHQ IUnQ DWW
D  K|MD HQ WXOO WLOOGHQ QLYn VRPIDVWVWlOOV LELODJD;9HIWHUHQ HQVLGLJVlQNQLQJ HOOHU
E ELEHKnOOD HOOHU K|MD HQ WXOO HIWHU JRGNlQQDQGH DY 9lUOGVKDQGHOVRUJDQLVDWLRQHQV QHGDQ NDOODG :72  WYLVWO|VQLQJVä
RUJDQ
$UWLNHO 
([SRUWWXOODU
,QJHQGHUD SDUWHQ VND LQI|UD HOOHU ELEHKnOOD DQGUD WXOODU HOOHU VNDWWHU lQ GH LQWHUQD DYJLIWHU VRP WLOOlPSDV L HQOLJKHW PHG
DUWLNHO LGHWWD DYWDOSn HOOHU L VDPEDQG PHGH[SRUW DYYDURU WLOOGHQ DQGUDSDUWHQV WHUULWRULXP

$UWLNHO 
$YJLIWHU RFKDQGUD SnODJRU
9DUGHUD SDUWHQ VND L HQOLJKHW PHG DUWLNHO 9,,, L *DWW  PHG WRONQLQJVDQPlUNQLQJDU VH WLOO DWW DOOD VODJV DYJLIWHU RFK
SnODJRU ERUWVHWW IUnQ WXOODU RFK DQGUD nWJlUGHU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VRP SnI|UV YLG HOOHU L VDPEDQG PHG
LPSRUW HOOHU H[SRUW DY YDURU WLOO VLWW EHORSS EHJUlQVDV WLOO GHQ XQJHIlUOLJD NRVWQDGHQ I|U GH WLOOKDQGDKnOOQD WMlQVWHUQD RFK
LQWHXWJ|UHWW LQGLUHNWVN\GG I|U LQKHPVNDYDURUHOOHU HQLPSRUW HOOHUH[SRUWDYJLIWI|U VNDWWHlQGDPnO
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$Y V Q L W W   
,F N H W DU LIIlU D nWJ lU G H U 
$UWLNHO 
1DWLRQHOO EHKDQGOLQJ
9DUGHUD SDUWHQ VND PHGJH QDWLRQHOO EHKDQGOLQJ I|U YDURU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ L HQOLJKHW PHG DUWLNHO ,,, L *DWW 
PHG WRONQLQJVDQPlUNQLQJDU , GHWWD V\IWH LQI|UOLYDV DUWLNHO ,,, L *DWW  PHG WRONQLQJVDQPlUNQLQJDU L GHWWD DYWDO RFK
XWJ|U HQ LQWHJUHUDG GHO DYGHW

$UWLNHO 
,PSRUW RFKH[SRUWUHVWULNWLRQHU
,QJHQGHUD SDUWHQ InU DQWD HOOHU ELEHKnOOD I|UEXG HOOHU UHVWULNWLRQHU YLG LPSRUW DY HQ YDUD IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ HOOHU YLG
H[SRUWHOOHU I|UVlOMQLQJI|U H[SRUW DYHQYDUD DYVHGG I|UGHQ DQGUD SDUWHQVWHUULWRULXPRP LQJHW DQQDW DQJHV L GHWWDDYWDO
HOOHU L HQOLJKHW PHG DUWLNHO ;, L *DWW  PHG WRONQLQJVDQPlUNQLQJDU , GHWWD V\IWHLQI|UOLYDV DUWLNHO ;, L *DWW  PHG
WRONQLQJVDQPlUNQLQJDU LGHWWD DYWDO RFK XWJ|UHQ LQWHJUHUDG GHO DYGHW

$Y V Q L W W   
6lUVNLOGDE H VW lPPH O VH U  EH WU lI IDQG H YDU RU 
$UWLNHO 
$OOPlQQDXQGDQWDJ

,QJHW L GHWWD NDSLWHO VND WRONDV VRP HWW KLQGHU I|U HQ SDUW DWW DQWD HOOHU VlWWD L NUDIW nWJlUGHU L HQOLJKHW PHG DUWLNODUä
QD ;;RFK ;;, L *DWW  RFK UHOHYDQWD WRONQLQJVDQPlUNQLQJDU WLOO GHVVD DUWLNODU HQOLJW *DWW  YLOND KlUPHG LQI|Uä
OLYDVPHG GHWWD DYWDO RFKXWJ|UHQ LQWHJUHUDGGHODYGHW

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW LQQDQ HQ SDUW YLGWDU nWJlUGHU VRP NDQ PRWLYHUDV HQOLJW DUWLNHO ;; L RFK M L *DWW 
VND GHQ SDUW VRP DYVHU DWW YLGWD nWJlUGHUQD I|UVH GHQ DQGUD SDUWHQ PHG DOOD UHOHYDQWD XSSO\VQLQJDU RFK I|UV|ND ILQQD HQ
I|U EnGD SDUWHU JRGWDJEDU O|VQLQJ 2P LQJHQ |YHUHQVNRPPHOVH KDU QnWWV LQRP  GDJDU HIWHU OlPQDQGHW DY VnGDQD
XSSO\VQLQJDU InU SDUWHQ YLGWD nWJlUGHU HQOLJW GHQQD SXQNW EHWUlIIDQGH YDUDQ L IUnJD 1lU VlUVNLOGD RFK NULWLVND RPVWlQä
GLJKHWHUNUlYHUHWWRPHGHOEDUW LQJULSDQGH RFK PHGI|U DWW XSSO\VQLQJDUHOOHU HQ XQGHUV|NQLQJ L I|UYlJ LQWHlU P|MOLJD InU
GHQ SDUW VRP DYVHU DWW YLGWD nWJlUGHUQD JHQDVW WLOOlPSD GH I|UVLNWLJKHWVnWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW KDQWHUD VLWXDä
WLRQHQ RFK VNDLVn IDOO RPHGHOEDUW XQGHUUlWWDGHQ DQGUDSDUWHQRP GHWWD

$Y V Q L W W   
$GPLQLV WUDWLYWVDPD U EH WH  RF K VDPRU G QLQJ PH G  DQG U D O lQG H U 
$UWLNHO 
6lUVNLOGDEHVWlPPHOVHURP DGPLQLVWUDWLYW VDPDUEHWH

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW DGPLQLVWUDWLYW VDPDUEHWH RFK ELVWnQG lU DY VW|UVWD YLNW I|U JHQRPI|UDQGH RFK NRQWUROO
DYGHQI|UPnQOLJDWXOOEHKDQGOLQJVRPEHYLOMDVHQOLJWGHWWDNDSLWHORFKXQGHUVWU\NHUVLQEHVOXWVDPKHW DWWEHNlPSDRHJHQWä
OLJKHWHU RFK EHGUlJHULLWXOOIUnJRU RFKGlUPHG VDPPDQKlQJDQGH IUnJRU

2PHQSDUWSnJUXQGYDODYREMHNWLYD XSSJLIWHUNRQVWDWHUDUHQXQGHUOnWHQKHWKRVGHQDQGUDSDUWHQDWWWLOOKDQGDKnOOD
DGPLQLVWUDWLYW VDPDUEHWH HOOHU ELVWnQG RFKHOOHU RHJHQWOLJKHWHU HOOHU EHGUlJHUL VRP RPIDWWDV DY GHWWD NDSLWHO InU GHQ
EHU|UGD SDUWHQ WLOOIlOOLJW DYEU\WD GHQ UHOHYDQWD I|UPnQVEHKDQGOLQJHQ DY GHQ HOOHU GH EHU|UGD SURGXNWHUQD L HQOLJKHW PHG
GHQQD DUWLNHO RFKL V\QQHUKHW GHW I|UIDUDQGHVRP DQJHVL SXQNW
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,GHQQD DUWLNHO DYVHV PHG XQGHUOnWHQKHWDWW WLOOKDQGDKnOODDGPLQLVWUDWLYW VDPDUEHWH HOOHUELVWnQG EODQG DQQDW

D  DWWVN\OGLJKHWHQ DWW NRQWUROOHUDGHQ HOOHU GHEHU|UGDYDURUQDV XUVSUXQJVVWDWXV nVLGRVlWWV XSSUHSDGHJnQJHU
E  DWW XWI|UDQGH DY NRQWUROO L HIWHUKDQG DY XUVSUXQJVLQW\J RFKHOOHU PHGGHODQGH DY NRQWUROOUHVXOWDWHQ XSSUHSDGH JnQJHU
QHNDVHOOHU RWLOOE|UOLJHQ I|UGU|MV
F  DWW EHYLOMDQGHW DY WLOOVWnQG I|U DWW Sn SODWV NRQWUROOHUD lNWKHWHQ DY KDQGOLQJDU HOOHU ULNWLJKHWHQ DY XSSJLIWHU VRP lU DY
EHW\GHOVH I|U EHYLOMDQGHW DYGHQ EHU|UGDI|UPnQVEHKDQGOLQJHQXSSUHSDGHJnQJHU QHNDVHOOHURWLOOE|UOLJHQI|UGU|MV

9LG WLOOlPSQLQJ DY GHQQD DUWLNHO InU GHW IDVWVWlOODV DWW RHJHQWOLJKHWHU HOOHU EHGUlJHUL I|UHOLJJHU EODQG DQQDW RP
LPSRUWYRO\PHQ I|U HQ YDUD VQDEEW RFK XWDQ WLOOIUHGVVWlOODQGH I|UNODULQJ |NDU L VnGDQ XWVWUlFNQLQJ DWW GHQ |YHUVWLJHU GHQ
DQGUD SDUWHQV QRUPDOD SURGXNWLRQVQLYn RFK H[SRUWNDSDFLWHW RFK GHW ILQQV REMHNWLYD XSSJLIWHU RP RHJHQWOLJKHWHU HOOHU
EHGUlJHULL GHWWDVDPPDQKDQJ


)|UPnQVEHKDQGOLQJHQInU XSSKlYDVWLOOIlOOLJW XQGHU I|OMDQGH I|UXWVlWWQLQJDU

D  'HQ SDUW VRP Sn JUXQGYDO DY REMHNWLYD XSSJLIWHU IDVWVWlOOW XQGHUOnWHQKHW DWW WLOOKDQGDKnOOD DGPLQLVWUDWLYW VDPDUEHWH
HOOHU ELVWnQG RFKHOOHU RHJHQWOLJKHWHU HOOHU EHGUlJHUL VND XWDQ RVNlOLJW GU|MVPnO DQPlOD GHWWD WLOO DVVRFLHULQJVNRPä
PLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO WLOOVDPPDQV PHG GH REMHNWLYD XSSJLIä
WHUQD RFK Sn JUXQGYDO DYDOOD UHOHYDQWD XSSJLIWHURFK REMHNWLYD IDVWVWlOODQGHQLQOHGD VDPUnG LGHQQD NRPPLWWpLV\IWH
DWWILQQDHQ I|UEnGDSDUWHUJRGWDJEDU O|VQLQJ
E  2P SDUWHUQD KDU LQOHWW HWW VnGDQW VDPUnG L GHQ RYDQQlPQGD NRPPLWWpQ RFK LQWH KDU NXQQDW HQDV RP HQ JRGWDJEDU
O|VQLQJ LQRP WUH PnQDGHU HIWHU DQPlODQ InU GHQ EHU|UGD SDUWHQ WLOOIlOOLJW XSSKlYD I|UPnQVEHKDQGOLQJHQ DY GHQ HOOHU
GH EHU|UGD YDURUQD cWJlUGHQ VND XWDQ RVNlOLJW GU|MVPnO DQPlODV WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU
F  (WW WLOOIlOOLJW XSSKlYDQGH DY I|UPnQVEHKDQGOLQJ HQOLJW GHQQD DUWLNHO InU LQWH Jn XW|YHU YDG VRP NUlYV I|U DWW VN\GGD
GHQ EHU|UGD SDUWHQV HNRQRPLVND LQWUHVVHQ 'HW InU JlOOD XQGHU HQ SHULRG DY K|JVW VH[ PnQDGHU VRP GRFN InU
I|UOlQJDV RP GHW Sn VLVWD JLOWLJKHWVGDJHQ LQWH KDU VNHWW QnJRQ I|UlQGULQJ DY GH I|UKnOODQGHQ VRP JDY XSSKRY WLOO GHW
XUVSUXQJOLJD XSSKlYDQGHW 'HW VND EOL I|UHPnO I|U UHJHOEXQGHW VDPUnG L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ
I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VlUVNLOW I|U DWW GHW VND NXQQD XSSK|UD Vn VQDUW I|UXWVlWWQLQJDUQD
I|UGHVV WLOOlPSQLQJ LQWHOlQJUH I|UHOLJJHU

9DUGHUD SDUWHQ VND L HQOLJKHW PHG VLQD LQWHUQD I|UIDUDQGHQ RIIHQWOLJJ|UD DOOD PHGGHODQGHQ WLOO LPSRUW|UHU RP
DQPlOQLQJDUHQOLJW SXQNW  DEHVOXWHQOLJW SXQNW  ERFKI|UOlQJQLQJHOOHU XSSKlYDQGHHQOLJW SXQNW F

$UWLNHO 
+DQWHULQJ DYDGPLQLVWUDWLYDIHO
2P GH EHK|ULJD P\QGLJKHWHUQD J|U HWW PLVVWDJ YLG VLQ KDQWHULQJ DY H[SRUWI|UPnQVRUGQLQJHQ VlUVNLOW YLG WLOOlPSQLQJHQ
DY EHVWlPPHOVHUQD L SURWRNROO ,, WLOO GHWWD DYWDO U|UDQGH GHILQLWLRQHQ DY EHJUHSSHW XUVSUXQJVSURGXNWHU RFK PHWRGHU I|U
DGPLQLVWUDWLYW VDPDUEHWH RFK PLVVWDJHW InU NRQVHNYHQVHU QlU GHW JlOOHU LPSRUWWXOODU InU GHQ SDUW VRP GUDEEDV DY GHVVD
NRQVHNYHQVHU EHJlUD DWW DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
XQGHUV|NHU P|MOLJKHWHQDWWYLGWD OlPSOLJD nWJlUGHU I|U DWWUnGD ERW SnVLWXDWLRQHQ

$UWLNHO 
$YWDO PHGDQGUD OlQGHU

'HWWD DYWDO VND LQWH KLQGUD XSSUlWWKnOODQGH HOOHU XSSUlWWDQGH DY WXOOXQLRQHU DQGUD IULKDQGHOVRPUnGHQ HOOHU
RUGQLQJDU I|UJUlQVWUDILN I|UXWVDWW DWWGHVVD LQWHlURI|UHQOLJDPHG GHKDQGHOVRUGQLQJDUVRP IDVWVWlOOV L DYWDOHW
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3DUWHUQD VND VDPUnGD L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD
DYWDO RP DYWDO RP XSSUlWWDQGH DY WXOOXQLRQHU DQGUD IULKDQGHOVRPUnGHQ HOOHU RUGQLQJDU I|U JUlQVWUDILN RFK Sn EHJlUDQ
RP DQGUD YLNWLJD IUnJRU U|UDQGH GHUDV UHVSHNWLYH KDQGHOVSROLWLN L I|UKnOODQGH WLOO WUHGMHOlQGHU 6DPUnGHQ VND L V\QQHUKHW
KnOODV RP HWW WUHGMHODQG DQVOXWHU VLJ WLOO (8 Vn DWW XQLRQHQV RFK 0ROGDYLHQV JHPHQVDPPD LQWUHVVHQ HQOLJW GHWWD DYWDO
EHDNWDV

.$3,7(/ 

+DQGHOVSROLWLVND VN\GGVnWJlUGHU
$Y V Q L W W   
$O O PlQQDVN \G G VnWJ lU G H U 
$UWLNHO 
$OOPlQQD EHVWlPPHOVHU

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQD UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU HQOLJW DUWLNHO ;,; L *DWW  RFK DYWDOHW RP VN\GGVnWJlUGHU L
ELODJD $ WLOO DYWDOHW RP XSSUlWWDQGH DY 9lUOGVKDQGHOVRUJDQLVDWLRQHQ QHGDQ NDOODW :72DYWDOHW  QHGDQ NDOODW DYWDOHW RP
VN\GGVnWJlUGHU RFKHQOLJW DUWLNHO  LDYWDOHWRP MRUGEUXN LELODJD$WLOO:72DYWDOHW QHGDQ NDOODW MRUGEUXNVDYWDOHW 

'H SUHIHUHQWLHOOD XUVSUXQJVUHJOHU VRP IDVWVWlOOV L NDSLWHO  1DWLRQHOO EHKDQGOLQJ RFK PDUNQDGVWLOOWUlGH I|U YDURU  L
DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO VNDLQWHJlOODI|U GHWWDDYVQLWW

%HVWlPPHOVHUQD L GHWWD DYVQLWW VND LQWH RPIDWWDV DYNDSLWHO 7YLVWO|VQLQJ  L DYGHOQLQJ9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODä
WHUDGHIUnJRU  L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 
gSSHQKHW

'HQ SDUW VRP LQOHGHU HQ VN\GGVnWJlUGVXQGHUV|NQLQJ VND XQGHUUlWWD GHQ DQGUD SDUWHQ RP GHWWD I|UXWVDWW DWW GHQQH
KDUHWW YlVHQWOLJWHNRQRPLVNW LQWUHVVH

7URWV YDG VRP VlJV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GHQ SDUW VRP LQOHGHU HQ VN\GGVnWJlUGVXQGHUV|NQLQJ RFK DYVHU DWW
WLOOlPSD VN\GGVnWJlUGHU Sn EHJlUDQ DY GHQ DQGUD SDUWHQ RPHGHOEDUW OlPQD HQ VlUVNLOG VNULIWOLJ XQGHUUlWWHOVH WLOO GHQ
DQGUD SDUWHQ PHG DOOD UHOHYDQWD XSSO\VQLQJDU VRP OHWW WLOO DWW VN\GGVnWJlUGVXQGHUV|NQLQJHQ LQOHGV RFK DWW VN\GGVnWJlUä
GHUQD WLOOlPSDV LQEHJULSHW RP UHOHYDQW XSSO\VQLQJDU RP DWW VN\GGVnWJlUGVXQGHUV|NQLQJHQ LQOHGV GH SUHOLPLQlUD RFK
VOXWJLOWLJDXQGHUV|NQLQJVUHVXOWDWHQVDPWHWWHUEMXGDQGH RP P|MOLJKHWWLOOVDPUnG

9LG WLOOlPSQLQJ DY GHQQD DUWLNHO VND HQ SDUW DQVHV KD HWW YlVHQWOLJW HNRQRPLVNW LQWUHVVH RP GHQ WLOOK|U GH IHP
VW|UVWD OHYHUDQW|UHUQD DYGHQLPSRUWHUDGHSURGXNWHQXQGHU GHQVHQDVWHWUHnUVSHULRGHQ PlWW LDEVROXW YRO\PHOOHU YlUGH

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJ DYnWJlUGHU

2P SDUWHUQD LQI|U VN\GGVnWJlUGHU VND GH VWUlYD HIWHU DWW LQI|UD GHP Sn HWW VnGDQW VlWW VRP L PLQVWD P|MOLJD
XWVWUlFNQLQJ SnYHUNDU GHUDVELODWHUDOD KDQGHO

9LG WLOOlPSQLQJ DY SXQNW  JlOOHU DWW RP HQ SDUW DQVHU DWW GH UlWWVOLJD NUDYHQ I|U LQI|UDQGH DY GHILQLWLYD VN\GGVnWä
JlUGHU lU XSSI\OOGD RFK DYVHU WLOOlPSD VnGDQD nWJlUGHU VND GHQSDUWHQ XQGHUUlWWD GHQ DQGUD SDUWHQ RFK JH GHQ P|MOLJKHW
DWW KnOOD ELODWHUDOD VDPUnG 2P LQJHQ WLOOIUHGVVWlOODQGH O|VQLQJ KDU QnWWV LQRP  GDJDU HIWHU XQGHUUlWWHOVHQ InU GHQ
LPSRUWHUDQGHSDUWHQYLGWD OlPSOLJDnWJlUGHU I|U DWWDYKMlOSDSUREOHPHW
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$Y V Q L W W   
$QWLGXPSQLQJ V RF K X WM lPQLQJ VnWJ lU G H U 
$UWLNHO 
$OOPlQQD EHVWlPPHOVHU

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQD UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU HQOLJW DUWLNHO 9, L *DWW  DYWDOHW RP WLOOlPSQLQJ DY DUWLNHO
9, L *DWW  L ELODJD $ WLOO :72DYWDOHW QHGDQ NDOODW DQWLGXPSQLQJVDYWDOHW  RFK DYWDOHW RP VXEYHQWLRQHU RFK XWMlPä
QLQJVnWJlUGHU LELODJD$WLOO :72DYWDOHW QHGDQ NDOODWVXEYHQWLRQVDYWDOHW 

'H SUHIHUHQWLHOOD XUVSUXQJVUHJOHU VRP IDVWVWlOOV L NDSLWHO  1DWLRQHOO EHKDQGOLQJ RFK PDUNQDGVWLOOWUlGH I|U YDURU  L
DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO VNDLQWHJlOODI|U GHWWDDYVQLWW

%HVWlPPHOVHUQD L GHWWD DYVQLWW VND LQWH RPIDWWDV DYNDSLWHO 7YLVWO|VQLQJ  L DYGHOQLQJ9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODä
WHUDGHIUnJRU  L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 
gSSHQKHW

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW DQWLGXPSQLQJV RFK XWMlPQLQJVnWJlUGHU E|U DQYlQGDV L IXOO |YHUHQVVWlPPHOVH PHG
NUDYHQ LDQWLGXPSQLQJVDYWDOHWUHVSHNWLYHVXEYHQWLRQVDYWDOHWRFKE\JJD SnHWWUlWWYLVWRFK|SSHWV\VWHP

3DUWHUQD VND RPHGHOEDUW HIWHU LQI|UDQGHW DY SURYLVRULVND nWJlUGHU RFK I|UH GHW VOXWJLOWLJD DYJ|UDQGHW VlNHUVWlOOD HQ
IXOOVWlQGLJ RFK lQGDPnOVHQOLJ UHGRJ|UHOVH I|U DOOD GH YLNWLJDVWH RPVWlQGLJKHWHU RFK |YHUYlJDQGHQ VRP OLJJHU WLOO JUXQG
I|U EHVOXWHWDWW YLGWD nWJlUGHU XWDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DYDUWLNHO  L DQWLGXPSQLQJVDYWDOHWRFK DUWLNHO L
VXEYHQWLRQVDYWDOHW 5HGRJ|UHOVHQVNDJ|UDV VNULIWOLJHQ RFK EHU|UGDSDUWHUVNDJHVWLOOUlFNOLJWLG DWW OlPQDV\QSXQNWHU

)|UXWVDWW DWW GHWWD LQWH PHGI|U HQ RQ|GLJ I|UVHQLQJ DY XQGHUV|NQLQJHQ VND YDUMH EHU|UG SDUW JHV P|MOLJKHW DWW
K|UDV VnDWWGHQ NDQ OlPQD V\QSXQNWHU XQGHU DQWLGXPSQLQJV RFK DQWLVXEYHQWLRQVXQGHUV|NQLQJDUQD

$UWLNHO 
%HDNWDQGH DYDOOPlQLQWUHVVHW
(Q SDUW InU LQWH YLGWD DQWLGXPSQLQJV HOOHU XWMlPQLQJVnWJlUGHU L GH IDOO GlU PDQ XWLIUnQ GH XSSJLIWHU VRP HUKnOOLWV XQGHU
XQGHUV|NQLQJHQV JnQJ NDQ GUD HQ NODU VOXWVDWV DWW GHW LQWH OLJJHU L DOOPlQLQWUHVVHW DWW YLGWD VnGDQD nWJlUGHU $OOPlQLQä
WUHVVHW VND IDVWVWlOODV Sn JUXQGYDO DY HQ VDPODG EHG|PQLQJ DY DOOD EHU|UGD SDUWHUV LQWUHVVHQ LQEHJULSHW GHQ LQKHPVND
LQGXVWULQVDQYlQGDUQDVNRQVXPHQWHUQDVRFKLPSRUW|UHUQDVLQWUHVVHQLGHQPnQ GHKDUOlPQDW LQUHOHYDQWDXSSJLIWHU WLOO
GHXQGHUV|NDQGH P\QGLJKHWHUQD

$UWLNHO 
5HJHORP OlJVWD WXOO
2P HQ SDUW EHVOXWDU DWW LQI|UD HQ SUHOLPLQlU HOOHU VOXWJLOWLJ DQWLGXPSQLQJV HOOHU XWMlPQLQJVWXOO InU VWRUOHNHQ Sn GHQQD
WXOO LQWH |YHUVWLJD GXPSQLQJVPDUJLQDOHQ HOOHU GH WRWDOD XWMlPQLQJVEDUD VXEYHQWLRQHUQD XWDQ GHQ E|U YDUD OlJUH lQ
GXPSQLQJVPDUJLQDOHQ HOOHU GH WRWDOD XWMlPQLQJVEDUD VXEYHQWLRQHUQD RP HQ VnGDQ OlJUH WXOO lU WLOOUlFNOLJ I|U DWW DYKMlOSD
VNDGDQI|UGHQ LQKHPVND LQGXVWULQ
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$Y V Q L W W   
%L O DWH U DO DVN \G G VnWJ lU G H U 
$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJ DYHQELODWHUDO VN\GGVnWJlUG


2P YDURU PHG XUVSUXQJ L HQ SDUW WLOO I|OMG DY VlQNQLQJHQ HOOHU DYVNDIIDQGHW DY HQ WXOO HQOLJW GHWWD DYWDO LPSRUWHUDV
WLOO GHQ DQGUD SDUWHQV WHUULWRULXP L VnGDQD |NDGH PlQJGHU L DEVROXWD WDO HOOHU L I|UKnOODQGH WLOO GHQ LQKHPVND SURGXNä
WLRQHQ RFK XQGHU VnGDQD RPVWlQGLJKHWHU DWW GHW YnOODU HOOHU KRWDU DWW YnOOD DOOYDUOLJ VNDGD I|U LQKHPVND SURGXFHQWHU DY
OLNDGDQD HOOHU GLUHNW NRQNXUUHUDQGH YDURU InU GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ YLGWD nWJlUGHU HQOLJW SXQNW  L HQOLJKHW PHG YLOOä
NRUHQ RFK I|UIDUDQGHQDLGHWWD DYVQLWW


'HQLPSRUWHUDQGH SDUWHQInU YLGWD HQ ELODWHUDO VN\GGVnWJlUG VRP

D  XSSKlYHUHQ\WWHUOLJDUH VlQNQLQJDYWXOOVDWVHQ I|UGHQ EHU|UGDYDUDQ HQOLJW GHWWD DYWDO HOOHU
E  K|MHU WXOOVDWVHQ I|U YDUDQ WLOO HQ QLYn VRPLQWH|YHUVWLJHUGHQ OlJUHDYI|OMDQGH WYn WXOOVDWVHU
L  'HQ0*1WXOOVDWV VRP WLOOlPSDV SnYDUDQ QlU nWJlUGHQYLGWDV HOOHU
LL  GHQEDVWXOOVDWV VRP DQJHVL WLGVSODQHUQD LELODJD;9LHQOLJKHWPHG DUWLNHO LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
9LOONRU RFK EHJUlQVQLQJDU

(Q SDUW VND VNULIWOLJHQ XQGHUUlWWD GHQ DQGUD SDUWHQ RP LQOHGDQGHW DY HQ VnGDQ XQGHUV|NQLQJ VRP DYVHV L SXQNW 
RFK VDPUnGD PHG GHQ DQGUD SDUWHQ Vn OnQJW L I|UYlJ VRP P|MOLJW LQQDQ HQ ELODWHUDO VN\GGVnWJlUG YLGWDV Vn DWW XSSJLIä
WHUQD IUnQ XQGHUV|NQLQJHQNDQ JUDQVNDVRFKV\QSXQNWHU Sn nWJlUGHQ XWE\WDV

(Q SDUW InU HQEDUW YLGWD HQ ELODWHUDO VN\GGVnWJlUG HIWHU HQ XQGHUV|NQLQJ XWI|UG DY GHVV EHK|ULJD P\QGLJKHWHU L
HQOLJKHW PHG DUWLNODUQD  RFK  F L DYWDOHW RP VN\GGVnWJlUGHU , GHWWD V\IWH LQI|UOLYDV DUWLNODUQD  RFK  F L DYWDOHW
RP VN\GGVnWJlUGHU LGHWWD DYWDO RFK XWJ|U L WLOOlPSOLJDGHODU HQ GHODYGHW

9LG JHQRPI|UDQGHW DY GHQ XQGHUV|NQLQJ VRP DYVHV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND SDUWHQ XSSI\OOD NUDYHQ L DUWLNHO
 D L DYWDOHWRP VN\GGVnWJlUGHU, GHWWD V\IWHLQI|UOLYDV DUWLNHO  D L DYWDOHWRP VN\GGVnWJlUGHU L GHWWD DYWDO RFKXWJ|U L
WLOOlPSOLJDGHODU HQ GHODYGHW

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GHVV EHK|ULJD P\QGLJKHWHU VOXWI|U HQ VnGDQ XQGHUV|NQLQJ VRP DYVHV L SXQNW  LQRP
HWW nU IUnQ GHW DWWGHQ LQOHGV
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,QJHQGHUD SDUWHQInU YLGWD HQ ELODWHUDO VN\GGVnWJlUG

D  L VW|UUH XWVWUlFNQLQJ RFK XQGHU OlQJUH WLG lQ YDG VRP lU Q|GYlQGLJW I|U DWW I|UKLQGUD HOOHU DYKMlOSD DOOYDUOLJ VNDGD
RFK I|UDWWXQGHUOlWWD DQSDVVQLQJHQ I|UGHQ LQKHPVND LQGXVWULQ
E XQGHU OlQJUH WLG lQ WYn nU 'HQQD SHULRG InU GRFN I|UOlQJDV PHG XSS WLOO WYn nU RP GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQV EHK|ä
ULJD P\QGLJKHWHU L HQOLJKHW PHG I|UIDUDQGHQD L GHQQD DUWLNHO IDVWVWlOOHU DWW nWJlUGHQ IRUWIDUDQGH lU Q|GYlQGLJ I|U DWW
I|UKLQGUD HOOHU DYKMlOSD DOOYDUOLJ VNDGD RFK I|U DWW XQGHUOlWWD DQSDVVQLQJ I|U GHQ LQKHPVND LQGXVWULQ RFK DWW GHW ILQQV
EHOlJJ I|U DWW LQGXVWULQ DQSDVVDU VLJ I|UXWVDWW DWW GHQ WRWDOD WLOOlPSQLQJVWLGHQ I|U HQ VN\GGVnWJlUG LQEHJULSHW GHQ
XUVSUXQJOLJD WLOOlPSQLQJVWLGHQ RFK HQ HYHQWXHOO I|UOlQJQLQJDYGHQQD LQWH|YHUVWLJHU I\UD nU
F  HIWHUGHW DWW|YHUJnQJVSHULRGHQO|SW XWHOOHU
G PHG DYVHHQGH Sn VDPPD SURGXNW VDPWLGLJW VRP HQ nWJlUG HQOLJW DUWLNHO ;,; L *DWW  RFK DYWDOHW RP VN\GGVnWä
JlUGHU WLOOlPSDV

1lU HQ SDUW XSSKlYHU HQ ELODWHUDO VN\GGVnWJlUG VND WXOOVDWVHQ YDUD GHQ VDWV VRP HQOLJW WLGVSODQHQ L ELODJD ;9 WLOO
GHWWD DYWDO VNXOOHKD WLOOlPSDWV RPnWJlUGHQ LQWHKDGH YLGWDJLWV
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$UWLNHO 
3UHOLPLQlUDnWJlUGHU
8QGHU NULWLVND RPVWlQGLJKHWHU GlU HWW GU|MVPnO VNXOOH YnOOD VNDGD VRP VNXOOH YDUD VYnU DWW DYKMlOSD InU HQ SDUW SURYLVRä
ULVNW YLGWD HQ ELODWHUDO VN\GGVnWJlUG VHGDQ GHW SUHOLPLQlUW IDVWVWlOOWV DWW GHW ILQQV W\GOLJD EHOlJJ I|U DWW LPSRUWHQ DY HQ
YDUD PHG XUVSUXQJ LGHQ DQGUD SDUWHQKDU |NDW WLOOI|OMG DYVlQNQLQJHQHOOHUDYVNDIIDQGHWDYHQ WXOO HQOLJW GHWWD DYWDO RFK
GHQQD LPSRUW YnOODU DOOYDUOLJ VNDGD HOOHU KRWRP DOOYDUOLJ VNDGD I|U GHQ LQKHPVND LQGXVWULQ 9DUDNWLJKHWHQ I|U HQ SURYLVRä
ULVN nWJlUG InU LQWH|YHUVWLJD  GDJDU RFK XQGHU GHQQD WLG VND SDUWHQ XSSI\OOD NUDYHQL DUWLNHO RFK  L GHWWD
DYWDO 3DUWHQ VND RPJnHQGH nWHUEHWDOD WXOODU VRP HUODJWV XW|YHU GHQ WXOOVDWV VRP IDVWVWlOOV L ELODJD ;9 WLOO GHWWD DYWDO RP
GHQ XQGHUV|NQLQJ VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO LQWH YLVDU DWW NUDYHQ L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO lU XSSI\OOGD
9DUDNWLJKHWHQ I|UHQSURYLVRULVN nWJlUGVNDUlNQDVVRP HQ GHODYGHQSHULRGVRPIDVWVWlOOVLDUWLNHO  ELGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
.RPSHQVDWLRQ

(Q SDUW VRP YLGWDU HQ ELODWHUDO VN\GGVnWJlUG VND VDPUnGD PHG GHQ DQGUD SDUWHQ L V\IWH DWW JHPHQVDPW HQDV RP
OlPSOLJ KDQGHOVOLEHUDOLVHUDQGH NRPSHQVDWLRQ L IRUP DY PHGJLYDQGHQ VRP KDU YlVHQWOLJHQ OLNYlUGLJD KDQGHOVHIIHNWHU HOOHU
VRP PRWVYDUDU YlUGHW DY GHQ \WWHUOLJDUH WXOO VRP VN\GGVnWJlUGHQ I|UYlQWDV RUVDND 3DUWHQ VND JH WLOOIlOOH WLOO VnGDQW
VDPUnGVHQDVW GDJDUHIWHU LQI|UDQGHW DYGHQELODWHUDOD VN\GGVnWJlUGHQ

2P VDPUnGHW HQOLJW SXQNW  LQWH OHGHU WLOO QnJRQ |YHUHQVNRPPHOVH RP KDQGHOVOLEHUDOLVHUDQGH NRPSHQVDWLRQ
LQRP  GDJDU IUnQ GHW DWW VDPUnGHW LQOHWWV InU GHQ SDUW YDUV YDURU RPIDWWDV DY VN\GGVnWJlUGHQ XSSKlYD WLOOlPSQLQJHQ
DYYlVHQWOLJHQOLNYlUGLJDPHGJLYDQGHQSnGHQSDUW VRPYLGWDJLW VN\GGVnWJlUGHQ

5lWWHQ WLOO XSSKlYDQGHHQOLJW SXQNW  InU LQWHXW|YDV XQGHU GH I|UVWD  PnQDGHU XQGHU YLOND HQ ELODWHUDO VN\GGVnWä
JlUG WLOOlPSDVI|UXWVDWW DWWVN\GGVnWJlUGHQ|YHUHQVVWlPPHU PHG EHVWlPPHOVHUQD LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
'HILQLWLRQHU
,GHWWD DYVQLWW JlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU
D  DOOYDUOLJ VNDGD RFK KRW RP DOOYDUOLJ VNDGD DOOYDUOLJ VNDGD RFK KRW RP DOOYDUOLJ VNDGD L GHQ PHQLQJ VRP DYVHV L
DUWLNHO  D RFK E L DYWDOHW RP VN\GGVnWJlUGHU , GHWWD V\IWHLQI|UOLYDV DUWLNHO  D RFK E L DYWDOHW RP VN\GGVnWJlUGHU
LGHWWD DYWDO RFK XWJ|U L WLOOlPSOLJDGHODU HQ GHODYGHW
E  |YHUJnQJVSHULRGHQSHULRG Sn WLRnU IUnQ RFKPHG GDJHQI|UGHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH

.$3,7(/ 

7HNQLVND KDQGHOVKLQGHU VWDQGDUGLVHULQJ PHWURORJLDFNUHGLWHULQJ RFKEHG|PQLQJDY|YHUHQVVWlPPHOVH
$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGHRFK GHILQLWLRQHU

'HWWD NDSLWHO JlOOHU I|U XWDUEHWDQGH IDVWVWlOODQGH RFK WLOOlPSQLQJ DY VWDQGDUGHU WHNQLVND I|UHVNULIWHU VDPW I|UIDUä
DQGHQ I|U EHG|PQLQJ DY |YHUHQVVWlPPHOVH HQOLJW GHILQLWLRQHUQD L DYWDOHW RP WHNQLVND KDQGHOVKLQGHU L ELODJD $ WLOO
:72DYWDOHW QHGDQ NDOODW7%7DYWDOHW VRP NDQSnYHUNDYDUXKDQGHOQ PHOODQSDUWHUQD
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8WDQ KLQGHU DYYDG VRP VlJV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO JlOOHUGHWWD NDSLWHOLQWHI|U VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU
HQOLJW GHILQLWLRQHUQD L ELODJD $ WLOO DYWDOHW RP WLOOlPSQLQJ DY VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU L ELODJD $ WLOO
:72DYWDOHW QHGDQ NDOODW 636DYWDOHW  HOOHU I|U LQN|SVVSHFLILNDWLRQHU VRP XWDUEHWDWV DY RIIHQWOLJD P\QGLJKHWHU I|U GHVVD
P\QGLJKHWHUV SURGXNWLRQV HOOHU I|UEUXNQLQJVNUDY


,GHWWD NDSLWHOVNDGHILQLWLRQHUQD LELODJD WLOO7%7DYWDOHW JlOOD

$UWLNHO 
%HNUlIWHOVH DYDYWDOHWRP WHNQLVND KDQGHOVKLQGHU
3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQD EHILQWOLJD UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU JHQWHPRW YDUDQGUD HQOLJW 7%7DYWDOHW VRP KlUPHG LQI|Uä
OLYDVL GHWWDDYWDORFKXWJ|UHQ GHO DYGHW

$UWLNHO 
7HNQLVNWVDPDUEHWH

3DUWHUQD VND VWlUND VLWW VDPDUEHWHSn RPUnGHW I|U VWDQGDUGHU WHNQLVND I|UHVNULIWHU PHWURORJL PDUNQDGV|YHUYDNQLQJ
VDPW V\VWHP I|U DFNUHGLWHULQJ RFK EHG|PQLQJ DY |YHUHQVVWlPPHOVH L V\IWH DWW |ND GHQ |PVHVLGLJD I|UVWnHOVHQ DY VLQD
UHVSHNWLYHV\VWHPRFKXQGHUOlWWDWLOOWUlGHWWLOOVLQDUHVSHNWLYH PDUNQDGHU'HNDQ LGHWWD V\IWHLQOHGDGLDORJHURPUHJOHULQJ
SnVnYlO|YHUJULSDQGH VRPVHNWRUVVSHFLILN QLYn

, VLWW VDPDUEHWH VND SDUWHUQD VWUlYD HIWHU DWW IDVWVWlOOD XWYHFNOD RFK IUlPMD KDQGHOVXQGHUOlWWDQGH LQLWLDWLY VRP NDQ
RPIDWWD PHQ LQWHlU EHJUlQVDGH WLOO DWW
D  VWlUND UHJOHULQJVVDPDUEHWHW JHQRP XWE\WH DY XSSJLIWHU RFK HUIDUHQKHWHU VDPW JHQRP YHWHQVNDSOLJW RFK WHNQLVNW
VDPDUEHWH L V\IWH DWW I|UElWWUD NYDOLWHWHQ Sn GHUDV WHNQLVND I|UHVNULIWHU VWDQGDUGHU PDUNQDGV|YHUYDNQLQJ EHG|PQLQJ
DY|YHUHQVVWlPPHOVH RFK DFNUHGLWHULQJ VDPW XWQ\WWMD UHJOHULQJVUHVXUVHUQDSn HWWHIIHNWLYWVlWW
E  IUlPMD RFK XSSPXQWUD VDPDUEHWH PHOODQ GHUDV UHVSHNWLYH RIIHQWOLJD HOOHU SULYDWD RUJDQ VRP DQVYDUDU I|U PHWURORJL
VWDQGDUGLVHULQJ PDUNQDGV|YHUYDNQLQJEHG|PQLQJDY|YHUHQVVWlPPHOVH RFK DFNUHGLWHULQJ
F IUlPMD XWYHFNOLQJ DY K|JNYDOLWDWLY LQIUDVWUXNWXU I|U VWDQGDUGLVHULQJ PHWURORJL DFNUHGLWHULQJ EHG|PQLQJ DY |YHUHQVä
VWlPPHOVH RFKV\VWHPHWI|U PDUNQDGV|YHUYDNQLQJ L0ROGDYLHQ
G  IUlPMD0ROGDYLHQVGHOWDJDQGHL YHUNVDPKHWHQ LQRP UHOHYDQWDHXURSHLVND RUJDQLVDWLRQHU
H  VWUlYDHIWHUDWWILQQDO|VQLQJDU Sn WHNQLVND KDQGHOVKLQGHUVRPNDQ XSSVWn RFK
I  VDPRUGQD GHUDV VWnQGSXQNWHU QlU GHW JlOOHU LQWHUQDWLRQHOO KDQGHO RFK UHJOHUDQGH RUJDQLVDWLRQHU VRP :72 RFK )1V
HNRQRPLVNDNRPPLVVLRQ I|U(XURSD 8QHFH 
$UWLNHO 
7LOOQlUPQLQJDYWHNQLVNDI|UHVNULIWHU VWDQGDUGHU RFKEHG|PQLQJDY|YHUHQVVWlPPHOVH

0ROGDYLHQ VND YLGWD Q|GYlQGLJD nWJlUGHU I|U DWW JUDGYLV XSSQn |YHUHQVVWlPPHOVH PHG XQLRQHQV WHNQLVND I|UHä
VNULIWHU VWDQGDUGHU RFK PRWVYDUDQGH V\VWHP I|U PHWURORJL DFNUHGLWHULQJ RFK EHG|PQLQJ DY|YHUHQVVWlPPHOVH VDPW PHG
V\VWHPHW I|U PDUNQDGV|YHUYDNQLQJ RFK I|UELQGD VLJ DWW I|OMD GH SULQFLSHU RFK GHQ SUD[LV VRP IDVWVWlOOV L UHOHYDQWD GHODU
DYXQLRQHQV UHJHOYHUN
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,V\IWHDWW XSSQnGHPnO VRPIDVWVWlOOV LSXQNW  VND0ROGDYLHQ

D  JUDGYLV LQI|UOLYD GH UHOHYDQWD GHODUQD DY XQLRQHQV UHJHOYHUN L VLQ ODJVWLIWQLQJ HQOLJW EHVWlPPHOVHUQD L ELODJD ;9, WLOO
GHWWD DYWDORFK
E  JHQRPI|UD GH DGPLQLVWUDWLYD RFK LQVWLWXWLRQHOOD UHIRUPHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW nVWDGNRPPD GHW HIIHNWLYD RFK
|SSQDV\VWHPVRP NUlYV I|U JHQRPI|UDQGHW DYGHWWD NDSLWHO

0ROGDYLHQ VND DYVWn IUnQ DWW lQGUD VLQ |YHUJULSDQGH RFK VHNWRUVVSHFLILND ODJVWLIWQLQJ XWRP I|U DWW VWHJYLV DQSDVVD
VnGDQ ODJVWLIWQLQJ WLOO PRWVYDUDQGH EHVWlPPHOVHU L XQLRQHQV UHJHOYHUNRFK I|U DWW XSSUlWWKnOOD GHQQD DQSDVVQLQJ RFKVND
DQPlOD DOOD VnGDQDlQGULQJDUDYVLQ LQKHPVNDODJVWLIWQLQJWLOOXQLRQHQ
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0ROGDYLHQ VND V|UMD I|U VLQD EHK|ULJD QDWLRQHOOD RUJDQV GHOWDJDQGH L HXURSHLVND RFK LQWHUQDWLRQHOOD RUJDQLVDWLRQHU
I|U VWDQGDUGLVHULQJ OHJDO RFK JUXQGOlJJDQGH PHWURORJL VDPW EHG|PQLQJ DY |YHUHQVVWlPPHOVH LQEHJULSHW DFNUHGLWHULQJ L
HQOLJKHWPHG GHUDV UHVSHNWLYH YHUNVDPKHWVRPUnGHQ RFK GHQIRUP DYPHGOHPVNDS VRP lU WLOOJlQJOLJI|U GHP


0HGVLNWHSnDWW LQWHJUHUD VLWW VWDQGDUGLVHULQJVV\VWHP VND0ROGDYLHQ

D  JUDGYLV LQI|UOLYD GH HXURSHLVND VWDQGDUGHUQD (1  VRP QDWLRQHOOD VWDQGDUGHU LQEHJULSHW GH KDUPRQLVHUDGH HXURSHLVND
VWDQGDUGHUQD YDUV IULYLOOLJD DQYlQGQLQJ I|UXWVlWWV |YHUHQVVWlPPD PHG GHQ XQLRQVODJVWLIWQLQJ VRP LQI|UOLYDWV PHG
0ROGDYLHQVODJVWLIWQLQJ
E  VDPWLGLJW PHG LQI|UOLYDQGHW GUD WLOOEDND PRWVWULGLJD QDWLRQHOOD VWDQGDUGHURFK
F  JUDGYLV XSSI\OODGH |YULJDYLOONRUHQ I|U IXOOW PHGOHPVNDS LGHHXURSHLVND VWDQGDUGLVHULQJVRUJDQLVDWLRQHUQD

(IWHU GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VND 0ROGDYLHQ HQ JnQJ SHU nU |YHUOlPQD UDSSRUWHU WLOO XQLRQHQ RP GH nWJlUGHU
VRP YLGWDV L HQOLJKHW PHG ELODJD ;9, WLOO GHWWD DYWDO 2P nWJlUGHU VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;9, WLOO GHWWD DYWDO LQWH KDU
JHQRPI|UWV LQRP GHQ WLGVIULVW VRP DQJHV L ELODJDQ VND 0ROGDYLHQ OlJJD IUDP HQ Q\ WLGVSODQ I|U VOXWI|UDQGHW DY GHVVD
nWJlUGHU %LODJD;9,WLOO GHWWDDYWDOInUDQSDVVDVDYSDUWHUQD

$UWLNHO 
$YWDORPEHG|PQLQJDY|YHUHQVVWlPPHOVH RFK JRGWDJDQGHDYLQGXVWULSURGXNWHU $&$$DYWDO 

3DUWHUQDVNDVOXWOLJHQHQDVRPDWWWLOOGHWWDDYWDOIRJDHWWDYWDORPEHG|PQLQJDY|YHUHQVVWlPPHOVHRFKJRGWDJDQGH
DY LQGXVWULSURGXNWHU QHGDQ NDOODW $&$$DYWDO  L IRUP DY HWW SURWRNROO WLOO GHWWD DYWDO VRP RPIDWWDU GH VHNWRUHU IUnQ
I|UWHFNQLQJHQ L ELODJD ;9, WLOO GHWWD DYWDO VRP HIWHU GHW DWW SDUWHUQD HQDWV RP GHVVD DQVHV YDUD DQSDVVDGH HIWHU GHW DWW
XQLRQHQ KDU NRQWUROOHUDW DWW 0ROGDYLHQV UHOHYDQWD VHNWRUVVSHFLILND RFK |YHUJULSDQGH ODJVWLIWQLQJ LQVWLWXWLRQHU RFK VWDQä
GDUGHU IXOOWXWWLOOQlUPDWVGHP VRPJlOOHU LXQLRQHQ$YVLNWHQlUDWW$&$$DYWDOHWWLOOVOXWVNDKDXWYLGJDWVWLOODWWRPIDWWD
VDPWOLJDVHNWRUHUVRPI|UWHFNQDV LELODJD;9,WLOO GHWWDDYWDO

$&$$DYWDOHW NRPPHU DWW I|UHVNULYD DWW KDQGHOQ PHOODQ SDUWHUQD PHG SURGXNWHU LQRP GH VHNWRUHU VRP RPIDWWDV
DYDYWDOHW VNDVNHSnVDPPDYLOONRUVRP KDQGHOQ PHG VnGDQDSURGXNWHU PHOODQ PHGOHPVVWDWHUQD

$UWLNHO 
0lUNQLQJ RFKHWLNHWWHULQJ

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU DUWLNODUQD  RFK  L GHWWD DYWDO RFK PHG KlQV\Q WLOO WHNQLVND I|UHVNULIWHU I|U HWLNHWWHUä
LQJV HOOHU PlUNQLQJVNUDY EHNUlIWDU SDUWHUQD SULQFLSHUQD L NDSLWHO  L 7%7DYWDOHW HQOLJW YLOND VnGDQD NUDY LQWH InU XWDUä
EHWDV IDVWVWlOODV HOOHU WLOOlPSDV PHG DYVLNW HOOHU PHG YHUNDQ DWW VNDSD RQ|GLJD KLQGHU I|U GHQ LQWHUQDWLRQHOOD KDQGHOQ
'lUI|U InU VnGDQD HWLNHWWHULQJV HOOHU PlUNQLQJVNUDY LQWH YDUD PHU KDQGHOVEHJUlQVDQGH lQ YDG VRP lU Q|GYlQGLJW I|U DWW
XSSI\OODHWW OHJLWLPWPnOPHG KlQV\Q WLOOGHULVNHUVRP VNXOOHXSSVWnRP PnOHWLQWHXSSQnV


,IUnJD RP REOLJDWRULVNPlUNQLQJHOOHU HWLNHWWHULQJ LV\QQHUKHW lU SDUWHUQD|YHUHQVRP I|OMDQGH

D 3DUWHUQD NRPPHU DWW VWUlYD HIWHU DWW PLQLPHUD VLQD EHKRY DY PlUNQLQJ HOOHU HWLNHWWHULQJ XWRP QlU GHW NUlYV I|U DQWDä
JDQGH DY XQLRQHQV UHJHOYHUN Sn GHWWD RPUnGH RFK I|U VN\GG DY KlOVD VlNHUKHW HOOHU PLOM| HOOHU DY DQGUD ULPOLJD
VDPKlOOVSROLWLVNDVNlO
E  'H EHKnOOHU UlWWHQ DWW NUlYDDWW XSSJLIWHUQDSn HWLNHWWHUQDHOOHU PlUNQLQJHQVNDYDUD SnHWW DQJLYHW VSUnN
.$3,7(/ 

6DQLWlUDRFKI\WRVDQLWlUDnWJlUGHU
$UWLNHO 
0nO

6\IWHW PHG GHWWD NDSLWHO lU DWW XQGHUOlWWD KDQGHOQ PHOODQ SDUWHUQD PHG UnYDURU VRP RPIDWWDV DY VDQLWlUD RFK I\WRä
VDQLWlUD nWJlUGHU 636nWJlUGHU  RFK VDPWLGLJW VN\GGD PlQQLVNRUV GMXUV RFK Yl[WHUV OLY HOOHU KlOVD JHQRP DWW
D  VlNHUVWlOOD IXOOVWlQGLJ |SSHQKHW QlU GHW JlOOHU nWJlUGHU VRP lU WLOOlPSOLJD Sn KDQGHO RFK VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;9,,
WLOOGHWWD DYWDO
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E  QlUPD 0ROGDYLHQVUHJOHULQJVV\VWHPWLOO XQLRQHQV
F  HUNlQQDGMXUKlOVR RFK Yl[WVN\GGVVWDWXVHQ KRV UHVSHNWLYH SDUWHURFKWLOOlPSDSULQFLSHQRP UHJLRQDOLVHULQJ
G  XSSUlWWD HQ PHNDQLVP I|U HUNlQQDQGH DY OLNYlUGLJKHW DY nWJlUGHU VRP ELEHKnOOV DY HQ SDUW RFK VRP I|UWHFNQDV L
ELODJD;9,, WLOOGHWWD DYWDO
H  IRUWVlWWDJHQRPI|UD636DYWDOHW
I  XSSUlWWD PHNDQLVPHU RFKI|UIDUDQGHQ I|U I|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHURFK
J  I|UElWWUDNRPPXQLNDWLRQHQRFKVDPDUEHWHWPHOODQSDUWHUQD QlUGHWJlOOHUGHnWJlUGHUVRPI|UWHFNQDVLELODJD;9,,WLOO
GHWWD DYWDO


'HWWDNDSLWHOV\IWDU WLOODWWSDUWHUQD VNDQnIUDP WLOOHQ JHPHQVDPXSSIDWWQLQJ RP GMXUVN\GGVNUDY

$UWLNHO 
0XOWLODWHUDOD VN\OGLJKHWHU
3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQDUlWWLJKHWHURFKVN\OGLJKHWHU HQOLJW:72DYWDOHW VlUVNLOW 636DYWDOHW

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH
'HWWD NDSLWHO VND JlOOD I|U DOOD VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU VRP HQ SDUW YLGWDU RFK VRP GLUHNW HOOHU LQGLUHNW NDQ
SnYHUNDKDQGHOQ PHOODQSDUWHUQDLQEHJULSHW DOOD nWJlUGHUVRP I|UWHFNQDVL ELODJD;9,, WLOO GHWWD DYWDO

$UWLNHO 
'HILQLWLRQHU
,GHWWD NDSLWHOJlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU
 VDQLWlUD nWJlUGHUHOOHU I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU nWJlUGHUHQOLJW GHILQLWLRQHQ LSXQNW  LELODJD$WLOO636DYWDOHW
 GMXU GMXU HQOLJW GHILQLWLRQHUQD L 7HUUHVWULDO $QLPDO +HDOWK &RGH HOOHU $TXDWLF $QLPDO +HDOWK &RGH VRP XSSUlWWDWV DY
9lUOGVRUJDQLVDWLRQHQ I|U GMXUKlOVD QHGDQ NDOODG2,( 
 DQLPDOLVND SURGXNWHU SURGXNWHU DY DQLPDOLVNW XUVSUXQJ LQEHJULSHW SURGXNWHU IUnQ YDWWHQOHYDQGH GMXU HQOLJW 2,(V
$TXDWLF $QLPDO +HDOWK&RGH
 DQLPDOLVND ELSURGXNWHU VRP LQWH lU DYVHGGD DWW DQYlQGDV VRP OLYVPHGHO DQLPDOLVND SURGXNWHU HQOLJW I|UWHFNQLQJHQ L
GHO ,, L ELODJD;9,,$WLOOGHWWD DYWDO
 Yl[WHU OHYDQGH Yl[WHURFKVSHFLILFHUDGHOHYDQGH Yl[WGHODU LQEHJULSHW IU|HU
D  IUXNW LERWDQLVN PHQLQJ GRFNLQWHNRQVHUYHUDG JHQRP GMXSIU\VQLQJ
E  JU|QVDNHU GRFNLQWHNRQVHUYHUDGH JHQRP GMXSIU\VQLQJ
F  NQ|ODU VWDPNQ|ODU URWNQ|ODU MRUGVWDPPDU
G  VQLWWEORPPRU
H  JUHQDU PHGEODGYHUN
I  DYVNXUQDWUlG PHG EODGYHUN
J  YlYQDGVNXOWXUHUDYYl[WHU
K  EODG EODGYHUN
L  OHYDQGH SROOHQ RFK
M  RNXOHULQJVULV VWLFNOLQJDU\PSULV

345
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 Yl[WSURGXNWHU SURGXNWHU IUnQYl[WHUVRP lUREHDUEHWDGH HOOHU VRP JHQRPJnWWHQ HQNHOEHDUEHWQLQJ VnYLGD GHLQWHlU
Yl[WHUHQOLJW GHO L ELODJD;9,,$WLOO GHWWDDYWDO
 IU|Q IU|QLERWDQLVN PHQLQJDYVHGGD I|U SODQWHULQJ
 VNDGHJ|UDUH YDUMH DUW XQGHUDUW HOOHU ELRW\S DY Yl[W GMXU HOOHU SDWRJHQ VPLWWNlOOD VRP NDQ YDUD VNDGOLJ I|U Yl[WHU
HOOHU Yl[WSURGXNWHU
 VN\GGDG ]RQ DYVHHQGH HQ VSHFLILFHUDG UHJOHUDG VNDGHJ|UDUH HWW RIILFLHOOW GHILQLHUDW JHRJUDILVNW RPUnGH L XQLRQHQ GlU
VNDGHJ|UDUHQ L IUnJD LQWH lU HWDEOHUDG WURWV J\QQVDPPD I|UKnOODQGHQ RFK WURWV DWW GHQ I|UHNRPPHU L DQGUD GHODU DY
XQLRQHQ
 GMXUVMXNGRP HQ NOLQLVNWHOOHU SDWRORJLVNW NRQVWDWHUDGLQIHNWLRQ KRVHWW GMXU
 VMXNGRPDU LQRP YDWWHQEUXN HQ NOLQLVN HOOHU LFNHNOLQLVN LQIHNWLRQ PHG HQ HOOHU IOHUD DY GH HWLRORJLVND VPLWWlPQHQ
VRPDQJHVL 2,(V$TXDWLF$QLPDO +HDOWK&RGH
 LQIHNWLRQKRVGMXU GHQVLWXDWLRQGlUHWWGMXUlU YlUGI|UHWWVPLWWlPQHPHGHOOHU XWDQNOLQLVNDHOOHU SDWRORJLVNDEHOlJJ
I|U HQ LQIHNWLRQ
 GMXUVN\GGVQRUPHU QRUPHU I|U GMXUVN\GG VRP XWYHFNODV RFK WLOOlPSDV DY SDUWHUQD RFK L WLOOlPSOLJD IDOO L |YHUHQVä
VWlPPHOVHPHG 2,(V QRUPHU
 VNlOLJ VDQLWlU RFK I\WRVDQLWlU VN\GGVQLYn VNlOLJ VDQLWlU RFK I\WRVDQLWlU VN\GGVQLYn HQOLJW GHILQLWLRQHQ L SXQNW  L
ELODJD$WLOO636DYWDOHW
 UHJLRQ YDG GMXUKlOVD EHWUlIIDU HQ ]RQ HOOHU HQ UHJLRQ HQOLJW GHILQLWLRQHQ L 2,(V 7HUUHVWULDO $QLPDO +HDOWK &RGH RFK
I|U YDWWHQEUXNHQ ]RQHQOLJWGHILQLWLRQHQL2,(V,QWHUQDWLRQDO$TXDWLF DQG$QLPDO+HDOWK&RGH1lUGHW JlOOHU XQLRQHQ
DYVHV PHGWHUULWRULXPHOOHU ODQGXQLRQHQV WHUULWRULXP
 VNDGHJ|UDUIULWW RPUnGH HWW RPUnGH VRP NRQVWDWHUDWV YDUD IULWW IUnQ HQ VlUVNLOG VNDGHJ|UDUH Sn JUXQGYDO DY YHWHQVNDSä
OLJD EHOlJJRFK GlUL WLOOlPSOLJD IDOOGHWWD WLOOVWnQG XSSUlWWKnOOV RIILFLHOOW
 UHJLRQDOLVHULQJ EHJUHSSHW UHJLRQDOLVHULQJ VRPGHW EHVNULYVLDUWLNHO L636DYWDOHW
 VlQGQLQJ HWW DQWDO OHYDQGH GMXU HOOHU HQ PlQJG DQLPDOLVND SURGXNWHU DY VDPPD W\S VRP RPIDWWDV DY VDPPD LQW\J
HOOHU GRNXPHQW WUDQVSRUWHUDV PHG VDPPD WUDQVSRUWPHGHO DYVlQGV DY HQ HQGD DYVlQGDUH RFK KDU VLWW XUVSUXQJ L
VDPPD H[SRUWHUDQGH SDUWHOOHU VDPPD UHJLRQ HOOHU UHJLRQHU L SDUWHQ (Q VlQGQLQJ DYGMXU NDQ EHVWn DYHQ HOOHU IOHUD
SDUWLHU(QVlQGQLQJDYDQLPDOLVND SURGXNWHUNDQ EHVWn DYHQ HOOHU IOHUDYDURU HOOHU SDUWLHU
 VlQGQLQJ DY Yl[WHU HOOHU Yl[WSURGXNWHU HQ PlQJG Yl[WHU Yl[WSURGXNWHU RFKHOOHU DQGUD I|UHPnO VRP IO\WWDV IUnQ HQ
SDUW WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ RFK VRP RPIDWWDV DY HWW HQGD VXQGKHWVLQW\J QlU HWW VnGDQW lU Q|GYlQGLJW (Q VlQGQLQJ
NDQ EHVWn DYHQ HOOHU IOHUDYDURUHOOHU SDUWLHU
 SDUWL HWW DQWDO HQKHWHU DY HQ RFK VDPPD YDUD VRP NDUDNWHULVHUDV DY DWW GH KDU VDPPD VDPPDQVlWWQLQJ RFK
XUVSUXQJ RFK XWJ|U HQ GHODYHQ VlQGQLQJ
 OLNYlUGLJKHW YLG KDQGHO QHGDQ NDOODG OLNYlUGLJKHW  GHQ VLWXDWLRQ Gn GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ VND DFFHSWHUD GHQ H[SRUä
WHUDQGH SDUWHQV nWJlUGHU HQOLJW I|UWHFNQLQJHQ L ELODJD ;9,, WLOO GHWWD DYWDO VRP OLNYlUGLJD lYHQ RP GH nWJlUGHUQD
VNLOMHU VLJ IUnQ GHVV HJQD RP GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ REMHNWLYW NDQ YLVD I|U GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ DWW GHVV
nWJlUGHU QnU XSS WLOO GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQV VNlOLJD VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD VN\GGVQLYn HOOHU JRGWDJEDUD ULVNä
QLYn
 VHNWRU SURGXNWLRQV HOOHUKDQGHOVVWUXNWXU I|UHQSURGXNWHOOHU HQ NDWHJRULDYSURGXNWHU LHQSDUW
 GHOVHNWRU HQYlOGHILQLHUDGRFK NRQWUROOHUDG GHODYHQ VHNWRU
 YDUD GHSURGXNWHUHOOHU I|UHPnO VRP I|UIO\WWDV LKDQGHOVV\IWHLQEHJULSHW GHVRPDYVHVLSXQNWHUQD²
 VlUVNLOW LPSRUWWLOOVWnQG HWW IRUPHOOW I|UKDQGVWLOOVWnQG DY HQ EHK|ULJ P\QGLJKHW L GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ XWVWlOOW WLOO
HQ HQVNLOG LPSRUW|U VRP HWW YLOONRU I|U LPSRUW DY HQ HQVWDND VlQGQLQJ HOOHU IOHUD VlQGQLQJDU DY HQ YDUD IUnQ GHQ
H[SRUWHUDQGHSDUWHQLQRP UDPHQI|UGHWWD NDSLWHO
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 DUEHWVGDJDU YHFNRGDJDU XWRPV|QGDJDUO|UGDJDURFK DOOPlQQDKHOJGDJDU L QnJRQ DYSDUWHUQD
 LQVSHNWLRQ XQGHUV|NQLQJ DY YDUMH DVSHNW DY IRGHU OLYVPHGHO GMXUKlOVD RFK GMXUVN\GG I|U DWW NRQWUROOHUD HIWHUOHYä
QDGHQ DYGH UlWWVOLJD NUDYHQ L IRGHU RFK OLYVPHGHOVODJVWLIWQLQJHQ VDPW EHVWlPPHOVHUQD DYVHHQGH GMXUKlOVD RFK GMXUä
VN\GG
 Yl[WVN\GGVNRQWUROO RIILFLHOO RNXOlU XQGHUV|NQLQJ DY Yl[WHU Yl[WSURGXNWHU HOOHU DQGUD UHJOHUDGH I|UHPnO I|U DWW IDVWä
VWlOODHYHQWXHOO I|UHNRPVWDYVNDGHJ|UDUHRFKHOOHU IDVWVWlOOD|YHUHQVVWlPPHOVH PHG GHI\WRVDQLWlUD EHVWlPPHOVHUQD
 NRQWUROO NRQWUROO DY KXUXYLGD VSHFLILFHUDGH NUDY KDU XSSI\OOWV JHQRP XQGHUV|NQLQJ RFK EHG|PQLQJ DY VDNOLJW
XQGHUODJ

$UWLNHO 
%HK|ULJD P\QGLJKHWHU
3DUWHUQD VND XQGHUUlWWD YDUDQGUD RP VWUXNWXU RUJDQLVDWLRQ RFK XSSGHOQLQJ DY EHIRJHQKHWHU PHOODQ VLQD EHK|ULJD P\Qä
GLJKHWHU YLG GHW I|UVWD P|WHW L GHQ XQGHUNRPPLWWp I|U VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD IUnJRU QHGDQ NDOODG 636XQGHUNRPPLWWpQ 
VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 3DUWHUQD VND XQGHUUlWWD YDUDQGUD RP YDUMH lQGULQJ L VWUXNWXU RUJDQLVDWLRQ RFK
XSSGHOQLQJDYEHIRJHQKHWHUlYHQI|U NRQWDNWSXQNWHUQDVRPJlOOHUGHVVD EHK|ULJDP\QGLJKHWHU

$UWLNHO 
*UDGYLV WLOOQlUPQLQJ

0ROGDYLHQ VND JUDGYLV QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ Sn GHW VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD RPUnGHW RFK VLQ GMXUVN\GGVODJVWLIWä
QLQJWLOO XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ L HQOLJKHWPHG ELODJD;;,9WLOO GHWWDDYWDO


3DUWHUQD VNDVDPDUEHWD L IUnJD RPJUDGYLV WLOOQlUPQLQJ RFK NDSDFLWHWVXSSE\JJQDG


636XQGHUNRPPLWWpQ VND UHJHOEXQGHW |YHUYDND JHQRPI|UDQGHW DY WLOOQlUPQLQJVSURFHVVHQ HQOLJW ELODJD ;;,9 WLOO
GHWWD DYWDOL V\IWHDWW WLOOKDQGDKnOOD Q|GYlQGLJD UHNRPPHQGDWLRQHU I|U WLOOQlUPQLQJHQ

6HQDVW WUH PnQDGHU HIWHUGHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VND0ROGDYLHQOlPQD LQ HQ I|UWHFNQLQJ|YHU GHQ (8ODJVWLIWQLQJ
Sn GHW VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD RPUnGHW VDPW Sn GMXUVN\GGVRPUnGHW OLNVRP DQQDQ XQLRQVODJVWLIWQLQJ VRP 0ROGDYLHQ
VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO )|UWHFNQLQJHQ VND GHODV XSS L SULRULWHUDGH RPUnGHQ PHG DQNQ\WQLQJ WLOO GH nWJlUGHU VRP
DQJHV L ELODJD ;9,, WLOO GHWWD DYWDO RFK GHQ YDUD HOOHU GHQ YDUXJUXSS VRP RPIDWWDV DY GHQ WLOOQlUPDGH ODJVWLIWQLQJHQ VND
DQJHV 'HQQD I|UWHFNQLQJ|YHU WLOOQlUPQLQJ VNDIXQJHUDVRPUHIHUHQVGRNXPHQW I|U JHQRPI|UDQGHW DYGHWWDNDSLWHO

)|UWHFNQLQJHQ |YHU WLOOQlUPQLQJ RFK SULQFLSHUQD I|U XWYlUGHULQJ DY IUDPVWHJ L WLOOQlUPQLQJVSURFHVVHQ NRPPHU DWW
IRJDV WLOOELODJD;;,9 WLOOGHWWD DYWDO RFK JUXQGDV Sn 0ROGDYLHQVWHNQLVNDRFKILQDQVLHOODUHVXUVHU

$UWLNHO 
(UNlQQDQGHL KDQGHOVV\IWHDYGMXUKlOVRRFK VNDGHJ|UDUVWDWXV RFKUHJLRQDODYLOONRU
(UNlQQDQGH DYVWDWXV I|UGMXUVMXNGRPDULQIHNWLRQHU KRV GMXUHOOHUVNDGHJ|UDUH


347



,IUnJD RP GMXUVMXNGRPDU RFKLQIHNWLRQHU KRV GMXU LQEHJULSHW ]RRQRVHU  VNDI|OMDQGH JlOOD

D  'HQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ VND L KDQGHOVV\IWH HUNlQQD GMXUKlOVRVWDWXVHQ KRV GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ HOOHU GHVV
UHJLRQHU VRP GHQ NRQVWDWHUDV L HQOLJKHW PHG I|UIDUDQGHW L GHO $ L ELODJD ;,; WLOO GHWWD DYWDO QlU GHW JlOOHU GH GMXUVMXNä
GRPDU VRPDQJHVL ELODJD;9,,,$WLOOGHWWD DYWDO
E  1lU HQ SDUW DQVHU DWW GHQ Sn VLWW WHUULWRULXP HOOHU L HQ UHJLRQ Sn VLWW WHUULWRULXP KDU HQ VSHFLHOO VWDWXV I|U HQ VlUVNLOG
GMXUVMXNGRP VRP DYYLNHU IUnQ GHP VRP I|UWHFNQDV L ELODJD;9,,,$WLOO GHWWD DYWDO NDQ GHQQD SDUW EHJlUDHUNlQQDQGH
DY GHQQD VWDWXV HQOLJW GHW I|UIDUDQGH VRP IDVWVWlOOV L GHO & L ELODJD ;,; WLOO GHWWD DYWDO 'HQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ InU
EHJlUD JDUDQWLHU YDG EHWUlIIDU LPSRUW DY OHYDQGH GMXU RFK DQLPDOLVND SURGXNWHU VRP VWnU L |YHUHQVVWlPPHOVH PHG
GHQVWDWXV SDUWHUQDNRPPLW|YHUHQV RP
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F  3DUWHUQD HUNlQQHU VRP JUXQGYDO I|U KDQGHOQ GHP HPHOODQ VWDWXVHQ I|U WHUULWRULHU HOOHU UHJLRQHU HOOHU VWDWXVHQ L HQ
VHNWRU HOOHU GHOVHNWRU L SDUWHUQD YDG EHWUlIIDU SUHYDOHQV HOOHU LQFLGHQV DY HQ DQQDQ GMXUVMXNGRP lQ GH VRP I|UWHFNQDV
L ELODJD ;9,,,$ WLOO GHWWD DYWDO HOOHU YDG EHWUlIIDU LQIHNWLRQHU KRV GMXU RFKHOOHU GlUPHG VDPPDQKlQJDQGH ULVNHU
EHURHQGH Sn YDG VRP lU WLOOlPSOLJW VRP GHQ GHILQLHUDV DY 2,( 'HQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ InU YLG LPSRUW DY OHYDQGH
GMXU RFK DQLPDOLVND SURGXNWHU EHJlUD JDUDQWLHU VRP lU DYSDVVDGH WLOO GHQ GHILQLHUDGH VWDWXVHQ L HQOLJKHW PHG 2,(V
UHNRPPHQGDWLRQHU
G  8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNODUQD   RFK  L GHWWD DYWDO RFK RP LQWH GHQ LPSRUWHUDQGH
SDUWHQ UHVHU XWWU\FNOLJ LQYlQGQLQJ RFK EHJlU VW|G HOOHU WLOOlJJVXSSO\VQLQJDU VDPUnG RFKHOOHU NRQWUROO VND YDUGHUD
SDUWHQ XWDQ RVNlOLJWGU|MVPnO YLGWD GHODJVWLIWQLQJVnWJlUGHURFK DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU VRPEHK|YV I|U KDQGHOQ HQOLJW
OHGD ERFKF LGHQQD SXQNW


,IUnJD RP VNDGHJ|UDUH VNDI|OMDQGH JlOOD

D  3DUWHUQD HUNlQQHU L KDQGHOVV\IWH GHQ VWDWXV QlU GHW JlOOHU VNDGHJ|UDUH VRP DQJHV L ELODJD ;9,,,% WLOO GHWWD DYWDO VRP
IDVWVWlOOV L HQOLJKHWPHG ELODJD;,;%WLOO GHWWDDYWDO
E  8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNODUQD   RFK  L GHWWD DYWDO RFK RP LQWH GHQ LPSRUWHUDQGH
SDUWHQ UHVHU XWWU\FNOLJ LQYlQGQLQJ RFK EHJlU VW|G HOOHU WLOOlJJVXSSO\VQLQJDU VDPUnG RFKHOOHU NRQWUROO VND YDUGHUD
SDUWHQ XWDQ RVNlOLJWGU|MVPnO YLGWD GHODJVWLIWQLQJVnWJlUGHURFK DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU VRPEHK|YV I|U KDQGHOQ HQOLJW
OHGD LGHQQD SXQNW
(UNlQQDQGH DYUHJLRQDOLVHULQJ]RQLQGHOQLQJ VNDGHJ|UDUIULDRPUnGHQ RFKVN\GGDGH]RQHU

3DUWHUQD HUNlQQHU EHJUHSSHW UHJLRQDOLVHULQJ RFK VNDGHJ|UDUIULD RPUnGHQ HQOLJW GHQ LQWHUQDWLRQHOOD Yl[WVN\GGVNRQä
YHQWLRQHQ ,33&  IUnQ  RFK )|UHQWD QDWLRQHUQDV OLYVPHGHOV RFK MRUGEUXNVRUJDQLVDWLRQV )$2  LQWHUQDWLRQHOOD VWDQä
GDUGHU I|U I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU OLNVRP EHJUHSSHW VN\GGDGH ]RQHU HQOLJW UnGHWV GLUHNWLY (* DY GHQ  PDM 
RP VN\GGVnWJlUGHU PRW DWW VNDGHJ|UDUH Sn Yl[WHU HOOHU Yl[WSURGXNWHU I|UV LQ WLOO JHPHQVNDSHQ RFK PRW DWW GH VSULGV
LQRPJHPHQVNDSHQRFK lU|YHUHQVRP DWWWLOOlPSDGHVVD LKDQGHOQ VLJHPHOODQ

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW EHVOXW RP UHJLRQDOLVHULQJ I|U GH GMXU RFK ILVNVMXNGRPDU VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;9,,,
$ WLOO GHWWD DYWDO RFK I|U GH VNDGHJ|UDUH VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;9,,,% WLOO GHWWD DYWDO VND IDWWDV HQOLJW EHVWlPPHOVHUQD L
GHODUQD $RFK% LELODJD;,;WLOO GHWWDDYWDO

9DG EHWUlIIDU GMXUVMXNGRPDU VND GHQ H[SRUWHUDQGH SDUW VRP V|NHUHUNlQQDQGH DYVLWW EHVOXWRP UHJLRQDOLVHULQJ KRV
GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ L HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO DQPlOD VLQD nWJlUGHU PHG IXOOVWlQä
GLJD I|UNODULQJDU RFK XQGHUODJ YDG JlOOHU EHG|PQLQJDU RFK EHVOXW 8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNHO  L
GHWWD DYWDO RFKRPLQWHGHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ UHVHU XWWU\FNOLJ LQYlQGQLQJ RFKEHJlU WLOOlJJVXSSO\VQLQJDU VDPUnG RFK
HOOHU NRQWUROO LQRP  DUEHWVGDJDU IUnQ GHW DWW DQPlODQ PRWWDJLWV VND GHW DQPlOGD EHVOXWHW RP UHJLRQDOLVHULQJ DQVHV
JRGWDJHW
'H VDPUnG VRP DYVHV L I|UVWD VW\FNHW L GHQQD SXQNW VND lJD UXP L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 'HQ LPSRUWHä
UDQGH SDUWHQVNDEHG|PD WLOOlJJVXSSO\VQLQJDUQD LQRP  DUEHWVGDJDU IUnQ GHW DWW GH PRWWDJLWV 'HQNRQWUROO VRP DYVHVL
I|UVWD VW\FNHW L GHQQD SXQNW VND XWI|UDV L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO LQRP  DUEHWVGDJDU IUnQ GHW DWW EHJlUDQ
RP NRQWUROO PRWWDJLWV

9DG VNDGHJ|UDUH EHWUlIIDU VND YDUGHUD SDUWHQ I|UVlNUD VLJ RP DWW GHW YLG KDQGHO PHG Yl[WHU Yl[WSURGXNWHU RFK
DQGUD I|UHPnO Sn OlPSOLJW VlWW WDV KlQV\Q WLOO VWDWXVHQ I|U VNDGHJ|UDUH L HWW RPUnGH VRP HUNlQQV VRP HQ VN\GGDG ]RQ
HOOHU VRP HWW VNDGHJ|UDUIULWW RPUnGH DY GHQ DQGUD SDUWHQ 'HQ SDUW VRP V|NHU HUNlQQDQGH DY HWW VNDGHJ|UDUIULWW RPUnGH
KRV GHQ DQGUD SDUWHQ VND DQPlOD VLQD nWJlUGHU RFK Sn EHJlUDQ WLOOKDQGDKnOOD IXOOVWlQGLJD I|UNODULQJDU RFK XQGHUODJ I|U
XSSUlWWDQGHWRFK ELEHKnOODQGHW DYGHWWDPHG OHGQLQJDY)$2 RFK ,33&VWDQGDUGHU LQEHJULSHW GH LQWHUQDWLRQHOOD VWDQGDUä
GHUQD I|U I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU 8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RFK RP LQWH HQ LPSRUWHä
UDQGH SDUW UHVHU XWWU\FNOLJ LQYlQGQLQJ RFK EHJlU WLOOlJJVXSSO\VQLQJDU VDPUnG RFKHOOHU NRQWUROO LQRP WUH PnQDGHU HIWHU
DQPlODQVNDGHW DQPlOGD EHVOXWHWRP UHJLRQDOLVHULQJDYVHHQGHHWW VNDGHJ|UDUIULWWRPUnGH DQVHVJRGWDJHW
'H VDPUnG VRP DYVHV L I|UVWD VW\FNHW L GHQQD SXQNW VND lJD UXP L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 'HQ LPSRUWHä
UDQGH SDUWHQ VND EHG|PD WLOOlJJVXSSO\VQLQJDUQD LQRP WUH PnQDGHU IUnQ GHW DWW GH PRWWDJLWV 'HQ NRQWUROO VRP DYVHV L
I|UVWD VW\FNHW L GHQQD SXQNW VND XWI|UDV L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO LQRP WROY PnQDGHU IUnQ GHW DWW EHJlUDQ
RP NRQWUROO PRWWDJLWV PHGKlQV\Q WDJHQ WLOO VNDGHJ|UDUHQV ELRORJL RFK GHQEHU|UGD JU|GDQ
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1lU I|UIDUDQGHQD HQOLJW SXQNWHUQD ² L GHQQD DUWLNHO VOXWI|UWV RFK XWDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNHO
 L GHWWD DYWDO VNDYDUGHUD SDUWHQXWDQ RVNlOLJW GU|MVPnO YLGWD GH ODJVWLIWQLQJVnWJlUGHU RFK DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHUVRP
EHK|YV I|UDWWKDQGHO VNDNXQQDGULYDV SnGHQQD JUXQG
'HORPUnGHVLQGHOQLQJ


3DUWHUQD I|UELQGHU VLJDWWI|UDIRUWVDWWD GLVNXVVLRQHU LV\IWHDWWWLOOlPSDSULQFLSHQ RPGHORPUnGHVLQGHOQLQJ

$UWLNHO 
(UNlQQDQGHDYOLNYlUGLJKHW
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/LNYlUGLJKHW NDQ HUNlQQDVPHG DYVHHQGHSn

D  HQ HQVWDND nWJlUG
E  HQ JUXSS nWJlUGHUHOOHU
F  HWW V\VWHPVRP WLOOlPSDV Sn HQVHNWRUHQ GHOVHNWRUHQYDUD HOOHUHQYDUXJUXSS

, IUnJD RP HUNlQQDQGH DY OLNYlUGLJKHW VND SDUWHUQD I|OMD GHW I|UIDUDQGH VRP DQJHV L SXQNW  'HWWD I|UIDUDQGH VND
LQEHJULSD SnYLVDQGH DY REMHNWLYD EHOlJJ I|U OLNYlUGLJKHW IUnQ GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQV VLGD RFK REMHNWLY EHG|PQLQJ DY
GHVVD EHOlJJIUnQ GHQLPSRUWHUDQGH SDUWHQV VLGD 'HQQDEHG|PQLQJ NDQ RPIDWWD LQVSHNWLRQHU HOOHUNRQWUROOHU

3n GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQV EHJlUDQ U|UDQGH HUNlQQDQGH DY OLNYlUGLJKHW HQOLJW SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND
SDUWHUQD XWDQ GU|MVPnO RFK LQRP WUH PnQDGHU IUnQ GHW DWW HQ VnGDQ EHJlUDQ PRWWDJLWV DY GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ
LQOHGD VDPUnGVI|UIDUDQGHW VRP VND LQEHJULSD GH VWHJ VRP DQJHV L ELODJD;;, WLOO GHWWD DYWDO 2P GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ
J|U HWW DQWDO IUDPVWlOOQLQJDU VND SDUWHUQD Sn EHJlUDQ DY GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ LQRP GHQ 636XQGHUNRPPLWWp VRP
DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO NRPPD |YHUHQV RP HQ WLGVSODQ I|U DWW LQOHGD RFK JHQRPI|UD GHW I|UIDUDQGH VRP DYVHV L
GHQKlU SXQNWHQ

0ROGDYLHQ VND XQGHUUlWWD XQLRQHQ Vn VQDUW VRP WLOOQlUPQLQJ KDU XSSQnWWV WLOO I|OMG DY GHQ |YHUYDNQLQJ VRP I|UHä
VNULYV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 'HQQD XQGHUUlWWHOVH VND DQVHV VRP HQ EHJlUDQ IUnQ 0ROGDYLHQ RP DWW LQOHGD I|UIDä
UDQGHW I|UHUNlQQDQGHDYOLNYlUGLJKHW DYGHEHU|UGDnWJlUGHUQDLHQOLJKHW PHG SXQNW L GHQQD DUWLNHO

6nYLGDLQWHDQQDW|YHUHQVNRPPLWVVNDGHQLPSRUWHUDQGHSDUWHQKDDYVOXWDWGHWI|UIDUDQGHI|UHUNlQQDQGHDYOLNYlUä
GLJKHW VRP DYVHV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO LQRP  PnQDGHU HIWHU DWW IUnQ GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ KD PRWWDJLW EHJlUDQ
PHG EHOlJJ I|U OLNYlUGLJKHWHQ 'HQQD WLGVIULVW InU I|UOlQJDV I|U VlVRQJJU|GRU QlU GHW lU PRWLYHUDW DWW GU|MD PHG EHG|Pä
QLQJHQI|UDWWP|MOLJJ|UDNRQWUROO XQGHU HQ OlPSOLJGHO DYHQ JU|GDVYl[WSHULRG

'HQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ VND IDVWVWlOOD OLNYlUGLJKHWHQ QlU GHW JlOOHU Yl[WHU Yl[WSURGXNWHU RFK DQGUD I|UHPnO L
HQOLJKHWPHG UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOODVWDQGDUGHU I|U I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU

'HQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ InU SHUPDQHQW HOOHU WLOOIlOOLJW XSSKlYD OLNYlUGLJKHW Sn EDVLV DY lQGULQJDU VRP GHQ HQD
SDUWHQ JMRUW DYnWJlUGHUVRPSnYHUNDU OLNYlUGLJKHWHQ XQGHU I|UXWVlWWQLQJDWWI|UIDUDQGHQDQHGDQ I|OMV
D  (QOLJW EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ XQGHUUlWWD GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ
RP YDUMH I|UVODJ WLOO lQGULQJ DY nWJlUGHU I|U YLOND OLNYlUGLJKHW KDU HUNlQWV RFK RP GH WUROLJDYHUNQLQJDUQD DY GH I|UHä
VODJQD nWJlUGHUQD Sn GHQ OLNYlUGLJKHW VRP HUNlQWV ,QRP HQ PnQDG IUnQ PRWWDJDQGHW DY GHQQD XQGHUUlWWHOVH VND GHQ
LPSRUWHUDQGH SDUWHQ XQGHUUlWWD GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ RP KXUXYLGD OLNYlUGLJKHW IRUWVlWWQLQJVYLV NRPPHU DWW
HUNlQQDVHOOHU LQWHSn JUXQGYDODYGHI|UHVODJQD nWJlUGHUQD
E (QOLJW EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ RPHGHOEDUW XQGHUUlWWD GHQ H[SRUWHä
UDQGH SDUWHQ RP YDUMH I|UVODJ WLOO lQGULQJ DY nWJlUGHU VRP OLJJHU WLOO JUXQG I|U HUNlQQDQGH RP OLNYlUGLJKHW RFK RP
GH WUROLJD YHUNQLQJDUQD DY GH I|UHVODJQD nWJlUGHUQD Sn GHQ OLNYlUGLJKHW VRP KDU HUNlQWV )|U GHQ KlQGHOVH DWW GHQ
LPSRUWHUDQGHSDUWHQLQWHIRUWVlWWHUDWWHUNlQQDOLNYlUGLJKHW NDQSDUWHUQD NRPPD|YHUHQVRPYLOONRUHQ I|UDWWSn Q\WW
LQOHGD GHW I|UIDUDQGH VRPDYVHV LSXQNW  LGHQQD DUWLNHO Sn JUXQGYDODYGHI|UHVODJQDnWJlUGHUQD
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'HQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ KDU HQVDP DQVYDUHW I|U DWW EHVOXWD RP HUNlQQDQGH HOOHU WLOOIlOOLJW HOOHU SHUPDQHQW XSSKlä
YDQGH DY OLNYlUGLJKHW L HQOLJKHW PHG VLQ ODJVWLIWQLQJ RFK DGPLQLVWUDWLYD UDP 'HQ SDUWHQ VND VNULIWOLJHQ I|UVH GHQ H[SRUä
WHUDQGH SDUWHQ PHG GH IXOOVWlQGLJD I|UNODULQJDU RFK XQGHUODJ VRP OHJDW WLOO JUXQG I|U EHG|PQLQJDU RFK EHVOXW VRP
RPIDWWDV DY GHQQD DUWLNHO , KlQGHOVH DY LFNHHUNlQQDQGH HOOHU WLOOIlOOLJW HOOHU SHUPDQHQW XSSKlYDQGH DY OLNYlUGLJKHW VND
GHQLPSRUWHUDQGH SDUWHQ I|U GHQH[SRUWHUDQGH SDUWHQDQJHSnYLONDYLOONRUVRP I|UIDUDQGHWHQOLJW SXQNW  NDQ LQOHGDV

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNHO  L GHWWD DYWDO InU GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ LQWH SHUPDQHQW HOOHU
WLOOIlOOLJW XSSKlYDOLNYlUGLJKHWHQ LQQDQHQGHUD SDUWHQV I|UHVODJQDQ\DnWJlUGHU WUlWW LNUDIW
 2P GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ IRUPHOOW HUNlQQHU OLNYlUGLJKHWHQ Sn JUXQGYDO DY VDPUnGVI|UIDUDQGHW HQOLJW ELODJD
;;, WLOO GHWWD DYWDO VND 636XQGHUNRPPLWWpQ L HQOLJKHW PHG I|UIDUDQGHW L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO JRGNlQQD HUNlQä
QDQGHW DY OLNYlUGLJKHW L KDQGHOQ PHOODQ SDUWHUQD 'HWWD JRGNlQQDQGHEHVOXW InU lYHQ RPIDWWD IlUUH I\VLVND NRQWUROOHU YLG
JUlQVHUQD I|UHQNODGH LQW\J RFK I|UIDUDQGHQ I|UµI|UOLVWQLQJµI|U DQOlJJQLQJDUEHURHQGH SnYDG VRPlUOlPSOLJW
/LNYlUGLJKHWVVWDWXVHQ VND I|UWHFNQDVL ELODJD;;9WLOO GHWWD DYWDO

$UWLNHO 
gSSHQKHWRFK XWE\WH DYLQIRUPDWLRQ

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND SDUWHUQD VDPDUEHWD I|U DWW |ND GHQ |PVHVLGLJD
I|UVWnHOVHQ DY YDUDQGUDV RIILFLHOOD NRQWUROOVWUXNWXU RFK NRQWUROOPHNDQLVPHU VRP DQVYDUDU I|U WLOOlPSQLQJHQ DY GH
nWJlUGHU VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;9,, WLOO GHWWD DYWDO RFK HIIHNWLYLWHWHQ L VWUXNWXUHQ RFK PHNDQLVPHUQD 'HWWD NDQ XSSQnV
EODQG DQQDW JHQRP UDSSRUWHU RP LQWHUQDWLRQHOOD UHYLVLRQHU QlU GHVVD RIIHQWOLJJ|UV DY SDUWHUQD 3DUWHUQD NDQ XWE\WD
LQIRUPDWLRQRP UHVXOWDWHQDYGHVVD UHYLVLRQHU HOOHUDQQDQ LQIRUPDWLRQ EHURHQGH SnYDGVRP lUOlPSOLJW

,QRP UDPHQ I|U GHQ WLOOQlUPQLQJ DY ODJVWLIWQLQJHQ VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO HOOHU GHW HUNlQQDQGH DY
OLNYlUGLJKHW VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND SDUWHUQD KnOOD YDUDQGUD XQGHUUlWWDGH RP lQGULQJDU VRP DQWDV QlU
GHW JlOOHU ODJVWLIWQLQJ RFK DQGUDI|UIDUDQGHQSn GHEHU|UGDRPUnGHQD

, GHWWD VDPPDQKDQJ VND XQLRQHQ L JRG WLG XQGHUUlWWD 0ROGDYLHQ RP lQGULQJDU DY XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ I|U DWW
0ROGDYLHQ VNDNXQQD|YHUYlJDlQGULQJDU DYVLQHJHQODJVWLIWQLQJL HQOLJKHWPHG GHVVD
3DUWHUQD E|U VDPDUEHWD Sn GHQ QLYn VRP lU Q|GYlQGLJ I|U DWW XQGHUOlWWD |YHUOlPQDQGH DY ODJVWLIWQLQJVKDQGOLQJDU Sn
EHJlUDQ DYHQGHUD SDUWHQ
, GHWWD V\IWH VND YDUGHUD SDUWHQ XWDQ GU|MVPnO LQIRUPHUD GHQ DQGUD SDUWHQ RP VLQD NRQWDNWSXQNWHU LQEHJULSHW DOOD HYHQä
WXHOODlQGULQJDUDYNRQWDNWSXQNWHUQD

$UWLNHO 
$QPlODQVDPUnGRFK XQGHUOlWWDQGH DY NRPPXQLNDWLRQ

9DUGHUD SDUWHQ VND VNULIWOLJHQ LQRP WYn DUEHWVGDJDU WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ DQPlOD DOOD DOOYDUOLJD HOOHU EHW\GDQGH
ULVNHU I|U PlQQLVNRUV GMXUV HOOHU Yl[WHUV KlOVD LQEHJULSHW DOOD DNXW Q|GYlQGLJD I|GRlPQHVNRQWUROOHU HOOHU VLWXDWLRQHU GlU
GHW ILQQV HQ NODUW LGHQWLILHUDG ULVN I|U DOOYDUOLJD KlOVRHIIHNWHU VRP KlQJHU VDPPDQ PHG I|UWlULQJ DYDQLPDOLVND SURGXNWHU
HOOHU Yl[WSURGXNWHU LV\QQHUKHW
D  DOOD nWJlUGHUVRPSnYHUNDU UHJLRQDOLVHULQJVEHVOXWHQOLJW DUWLNHO  LGHWWD DYWDO
E  I|UHNRPVW HOOHU XWYHFNOLQJ DY YDUMH GMXUVMXNGRP VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;9,,,$ WLOO GHWWD DYWDO HOOHU DY UHJOHUDGH
VNDGHJ|UDUH VRP I|UWHFNQDVL ELODJD;9,,,% WLOOGHWWD DYWDO
F  U|Q DY HSLGHPLRORJLVN EHW\GHOVH HOOHU EHW\GDQGH DVVRFLHUDGH ULVNHU QlU GHW JlOOHU GMXUVMXNGRPDU RFK VNDGHJ|UDUH VRP
LQWHI|UWHFNQDV LELODJRUQD;9,,,$RFK ;9,,,%WLOO GHWWDDYWDOHOOHU VRPlU Q\DGMXUVMXNGRPDU HOOHUVNDGHJ|UDUHRFK
G  YDUMH \WWHUOLJDUH nWJlUG XW|YHU GH JUXQGOlJJDQGH NUDY VRP JlOOHU I|U SDUWHUQDV UHVSHNWLYH nWJlUGHU VRP YLGWDV I|U DWW
EHNlPSD HOOHU XWURWD GMXUVMXNGRPDU HOOHU VNDGHJ|UDUH HOOHU I|U DWW VN\GGD IRONKlOVDQ HOOHU Yl[WHUV KlOVD VDPW DOOD
lQGULQJDU DYVMXNGRPVI|UHE\JJDQGH SURJUDP LQEHJULSHWYDFFLQDWLRQVSURJUDP
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(QVNULIWOLJDQPlODQVNDJ|UDVWLOO GHNRQWDNWSXQNWHUVRPDYVHV LDUWLNHO LGHWWD DYWDO

0HG VNULIWOLJ DQPlODQ DYVHV HQ DQPlODQ SHU SRVW ID[ HOOHU HSRVW $QPlOQLQJDU VND HQGDVW VNLFNDV PHOODQ GH NRQWDNWä
SXQNWHUVRP DYVHV L DUWLNHOLGHWWD DYWDO

2P HQ SDUW lU DOOYDUOLJW RURDG |YHU HQ ULVN L IUnJD RP PlQQLVNRUV GMXUV HOOHU Yl[WHUV KlOVD VND VDPUnG RP VLWXDä
WLRQHQ Sn EHJlUDQ DY GHQ SDUWHQ KnOODV Vn VQDUW VRP P|MOLJW RFK XQGHU DOOD RPVWlQGLJKHWHU VHQDVW  DUEHWVGDJDU HIWHU
EHJlUDQ 9DUGHUD SDUWHQ VND L VnGDQD VLWXDWLRQHU VWUlYD HIWHU DWW VWlOOD DOO GHQ LQIRUPDWLRQ WLOO I|UIRJDQGH VRP EHK|YV I|U
DWW XQGYLND VW|UQLQJDU L KDQGHOQ RFK I|U DWW Qn HQ |PVHVLGLJW JRGWDJEDU O|VQLQJ VRP lU I|UHQOLJ PHG VN\GG DY PlQQLä
VNRUV GMXUV RFKYl[WHUVKlOVD

3n EHJlUDQ DY HQ SDUW VND VDPUnG RP GMXUVN\GG KnOODV Vn VQDUW VRP P|MOLJW RFK XQGHU DOOD RPVWlQGLJKHWHU VHQDVW
 DUEHWVGDJDU HIWHU GHQ GDJ Gn DQPlODQ JMRUGHV 9DUGHUD SDUWHQ VND L VnGDQD VLWXDWLRQHU VWUlYD HIWHU DWW WLOOKDQGDKnOOD
DOOD EHJlUGD XSSO\VQLQJDU

3n EHJlUDQDYHQSDUW VNDGHW VDPUnG VRPDYVHV LSXQNWHUQDRFK  LGHQQD DUWLNHOKnOODV VRPYLGHRHOOHU WHOHIRQä
NRQIHUHQV 'HQ SDUW VRP EHJlUW VDPUnG VND VYDUD I|U DWW GHW I|UV SURWRNROO YLG VDPUnGHW VRP IRUPHOOW VND JRGNlQQDV DY
SDUWHUQD)|U GHWWD JRGNlQQDQGH VNDEHVWlPPHOVHUQD LDUWLNHO LGHWWD DYWDO WLOOlPSDV

0ROGDYLHQ NRPPHU DWW XWYHFNOD RFK JHQRPI|UD HWW QDWLRQHOOW V\VWHP I|U VQDEE YDUQLQJ I|U OLYVPHGHO RFK IRGHU
15$6))  RFK HQ QDWLRQHOO PHNDQLVP I|U WLGLJ YDUQLQJ 1(:0  VRP lU I|UHQOLJD PHG (8V 1lU 0ROGDYLHQ KDU LQI|UW
GHQ ODJVWLIWQLQJ VRP NUlYV Sn GHWWD RPUnGH RFK VNDSDW I|UXWVlWWQLQJDU I|U DWW V\VWHPHW I|U VQDEE YDUQLQJ I|U OLYVPHGHO
RFK IRGHU RFK PHNDQLVPHQ I|U WLGLJ YDUQLQJ IXQJHUDU Sn SODWV NRPPHU V\VWHPHW I|U VQDEE YDUQLQJ I|U OLYVPHGHO RFK
IRGHU RFK PHNDQLVPHQ I|U WLGLJ YDUQLQJLQRP HQ OlPSOLJWLGVIULVW VRPSDUWHUQDVNDIDVWVWlOODJHPHQVDPWDWWDQVOXWDV WLOO
PRWVYDUDQGH V\VWHPL(8

$UWLNHO 
+DQGHOVYLOONRU


$OOPlQQD LPSRUWYLOONRU

D  3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW WLOOlPSD DOOPlQQD LPSRUWYLOONRU YLG LPSRUW DY DOOD YDURU VRP RPIDWWDV DY ELODJD ;9,,$
VDPW SXQNWHUQD  RFK  L ELODJD ;9,,& WLOO GHWWD DYWDO 8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY EHVOXW HQOLJW
DUWLNHOLGHWWDDYWDOVNDGHQLPSRUWHUDQGHSDUWHQV LPSRUWYLOONRU WLOOlPSDVI|UGHQH[SRUWHUDQGH SDUWHQVKHODWHUULä
WRULXP 1lU GHWWD DYWDO WUlGHU L NUDIW RFK L HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GHQ LPSRUWHä
UDQGH SDUWHQ XQGHUUlWWD GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ RP VLQD VDQLWlUD RFKHOOHU I\WRVDQLWlUD LPSRUWNUDY I|U YDURU VRP
DYVHV LELODJRUQD ;9,,$RFK;9,,& WLOO GHWWD DYWDO 'HVVD XSSO\VQLQJDU VNDL I|UHNRPPDQGH IDOO LQEHJULSDI|UODJRU WLOO
RIILFLHOOD LQW\JHOOHUGHNODUDWLRQHU HOOHUNRPPHUVLHOOD GRNXPHQW VRPI|UHVNULYV DYGHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ
E  L  $OOD lQGULQJDU HOOHU I|UVODJ WLOO lQGULQJDU DY GH YLOONRU VRP DYVHV L SXQNW  D L GHQQD DUWLNHO VND J|UDV L HQOLJKHW
PHG GH UHOHYDQWD DQPlOQLQJVI|UIDUDQGHQD L 636DYWDOHW RDYVHWW RP GH DYVHU nWJlUGHU VRP RPIDWWDV DY 636DYWDOHW
HOOHU LQWH
LL  8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ WD
KlQV\Q WLOO WLGHQ I|U WUDQVSRUW PHOODQ SDUWHUQD YLG IDVWVWlOODQGHW DYGDWXP I|U LNUDIWWUlGDQGH DYGH lQGUDGH YLOONRU
VRP DYVHV LSXQNW  DL GHQQDDUWLNHO
LLL  2P GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ LQWH XSSI\OOHU GHVVD NUDY Sn DQPlODQ VND GHQ IRUWVlWWD DWW JRGWD GHW LQW\J VRP
JDUDQWHUDU GHWLGLJDUH JlOODQGH YLOONRUHQXSSWLOO GDJDUHIWHUGHW DWWGH I|UlQGUDGH LPSRUWYLOONRUHQ WUlWW LNUDIW
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,PSRUWYLOONRU HIWHUHUNlQQDQGHDYOLNYlUGLJKHW

D  ,QRP  GDJDU HIWHU GDJHQ I|U DQWDJDQGHW DY EHVOXWHW RP HUNlQQDQGH DY OLNYlUGLJKHW VND SDUWHUQD YLGWD DOOD GH
ODJVWLIWQLQJVnWJlUGHU RFK DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW WLOOlPSD GHWWD HUNlQQDQGH RFK Sn EDVLV DY
GHWWD P|MOLJJ|UD KDQGHO PHOODQ SDUWHUQD PHG GH YDURU VRP DYVHV L ELODJD ;9,,$ RFK L SXQNWHUQD  RFK  L
ELODJD;9,,& WLOO GHWWD DYWDO )|U GHVVDYDURU InU I|UODJDQ WLOO GHWRIILFLHOOD LQW\JHOOHU GRNXPHQW VRP GHQ LPSRUWHUDQGH
SDUWHQ NUlYHU HUVlWWDV PHG HWW LQW\JVRP XWIRUPDVHQOLJW ELODJD;;,,,% WLOOGHWWD DYWDO
E  )|U YDURU LQRP VHNWRUHU RFK GHOVHNWRUHU I|U YLOND LQWH DOOD nWJlUGHU HUNlQQV VRP OLNYlUGLJD VND KDQGHOQ IRUWVlWWD DWW
EHGULYDV HQOLJW GH YLOONRU VRP DYVHV L SXQNW  D L GHQQD DUWLNHO 3n EHJlUDQ DY GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ VND EHVWlPä
PHOVHUQDL SXQNW L GHQQD DUWLNHOWLOOlPSDV
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)UnQ RFK PHG GDJHQ I|U GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VND GH YDURU VRP DYVHV L ELODJD ;9,,$ RFK L SXQNW 
ELODJD;9,,&WLOOGHWWD DYWDOLQWHYDUDEHURHQGH DYVlUVNLOW LPSRUWWLOOVWnQG

)|U YLOONRU VRP LQYHUNDU Sn KDQGHO PHG GH YDURU VRP DYVHV L SXQNW  D L GHQQD DUWLNHO VND SDUWHUQD Sn EHJlUDQ DY
GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ LQOHGD VDPUnG L 636XQGHUNRPPLWWpQ HQOLJW EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO I|U DWW
NRPPD |YHUHQV RP DOWHUQDWLYDYLOONRU HOOHU WLOOlJJVYLOONRU I|U LPSRUW IUnQ GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQVVLGD 6nGDQD DOWHUQDä
WLYDYLOONRU HOOHU WLOOlJJVYLOONRU I|U LPSRUW InU L I|UHNRPPDQGH IDOO EDVHUDV Sn nWJlUGHU IUnQ GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQV VLGD
VRP HUNlQQV VRP OLNYlUGLJD DY GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ 2P |YHUHQVNRPPHOVH QnV VND GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ
LQRP  GDJDU YLGWD GH ODJVWLIWQLQJVnWJlUGHU RFKHOOHU DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW P|MOLJJ|UD
LPSRUW Sn JUXQGYDODYGH|YHUHQVNRPQD LPSRUWYLOONRUHQ


)|UWHFNQLQJ|YHUDQOlJJQLQJDU YLOONRUDWJRGNlQQDQGH

D  9LG LPSRUW DY GH DQLPDOLVND SURGXNWHU VRP DQJHV L GHO  L ELODJD ;9,,$ WLOO GHWWD DYWDO VND GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ
SnGHQH[SRUWHUDQGHSDUWHQVEHJlUDQnWI|OMG DYOlPSOLJDJDUDQWLHU SURYLVRULVNWJRGNlQQDGHEHDUEHWQLQJVDQOlJJQLQJDU
VRP DQJHV L SXQNW  L ELODJD ;; WLOO GHWWD DYWDO RFK VRP lU EHOlJQD Sn GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQV WHUULWRULXP XWDQ
I|UHJnHQGH NRQWUROOEHV|N YLG HQVNLOGD DQOlJJQLQJDU 6nGDQD JRGNlQQDQGHQ VND YDUD I|UHQOLJD PHG GH YLOONRU RFK
EHVWlPPHOVHU VRP DQJHV L ELODJD ;; WLOO GHWWD DYWDO 8WRP L GH IDOO Gn WLOOlJJVXSSO\VQLQJDU EHJlUV VND GHQ LPSRUWHä
UDQGH SDUWHQ YLGWD Q|GYlQGLJD ODJVWLIWQLQJVnWJlUGHU RFKHOOHU DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU I|U DWW P|MOLJJ|UD LPSRUW Sn
GHQQD JUXQG LQRP HQ PnQDGIUnQ GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQV PRWWDJDQGHDYEHJlUDQRFKOlPSOLJDJDUDQWLHU
'HQI|UVWD I|UWHFNQLQJHQ |YHU DQOlJJQLQJDUVND JRGNlQQDV HQOLJW EHVWlPPHOVHUQDLELODJD;; WLOO GHWWDDYWDO
E  9LG LPSRUW DY GH DQLPDOLVND SURGXNWHU VRP DYVHV L SXQNW  D L GHQQD DUWLNHO VND GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ XQGHUUlWWD
GHQLPSRUWHUDQGH SDUWHQ RPVLQ I|UWHFNQLQJ|YHUDQOlJJQLQJDUVRPXSSI\OOHU GHQ LPSRUWHUDQGHSDUWHQV YLOONRU

3n EHJlUDQ DYHQSDUW VNDGHQ DQGUDSDUWHQWLOOKDQGDKnOOD I|UNODULQJDURFK XQGHUODJ YDG JlOOHUGHEHG|PQLQJDURFK
EHVOXW VRP RPIDWWDV DYGHQQD DUWLNHO

$UWLNHO 
&HUWLILHULQJVI|UIDUDQGH

)|U FHUWLILHULQJVI|UIDUDQGHQ RFK XWIlUGDQGH DY LQW\J RFK RIILFLHOOD GRNXPHQW lU SDUWHUQD |YHUHQV RP GH SULQFLSHU
VRPDQJHVLELODJD;;,,, WLOOGHWWD DYWDO

'HQ 636XQGHUNRPPLWWp VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO InU EHVOXWD RP UHJOHUQD I|U HOHNWURQLVN FHUWLILHULQJ
nWHUNDOODQGH HOOHU HUVlWWQLQJDYLQW\J

,QRP UDPHQ I|U WLOOQlUPDG ODJVWLIWQLQJ HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND SDUWHUQD L I|UHNRPPDQGH IDOO NRPPD
|YHUHQV RP JHPHQVDPPD I|UODJRU WLOOLQW\J

$UWLNHO 
.RQWUROO

)|U DWW XSSUlWWKnOOD I|UWURHQGHW I|U GHW SUDNWLVND JHQRPI|UDQGHW DY EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHO KDU YDUGHUD
SDUWHQ UlWW DWW
D  NRQWUROOHUD KHOD HOOHU GHODU DY GHQ DQGUD SDUWHQV P\QGLJKHWHUV LQVSHNWLRQV RFK FHUWLILHULQJVV\VWHP RFKHOOHU L
WLOOlPSOLJD IDOO DQGUD nWJlUGHU L HQOLJKHW PHG UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD VWDQGDUGHU ULNWOLQMHU RFK UHNRPPHQGDWLRQHU
HQOLJW &RGH[$OLPHQWDULXV 2,(RFK,33& RFK
E  In LQIRUPDWLRQ IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ RP GHVV NRQWUROOV\VWHP RFK LQIRUPHUDV RP UHVXOWDWHQ DY GH NRQWUROOHU VRP
XWI|UWV LQRPUDPHQ I|U GHW V\VWHPHW

(QGHUD SDUWHQ InU GHOJH WUHGMH SDUW UHVXOWDWHQ DY NRQWUROOHUQD HQOLJW SXQNW  D RFK RP GHWWD NUlYV RIIHQWOLJJ|UD
UHVXOWDWHQ HQOLJW WLOOlPSOLJD EHVWlPPHOVHU L QnJRQGHUD SDUWHQ %HVWlPPHOVHU RP NRQILGHQWLDOLWHW VRP lU WLOOlPSOLJD L
HQGHUD SDUWHQVND UHVSHNWHUDV YLG GHOJLYDQGHRFKHOOHU RIIHQWOLJJ|UDQGHDYUHVXOWDWHQLWLOOlPSOLJD IDOO
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2P GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ EHVOXWDU DWW J|UD HWW NRQWUROOEHV|N KRV GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ VND GHQ LPSRUWHä
UDQGH SDUWHQ XQGHUUlWWD GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ RP GHWWD NRQWUROOEHV|N VHQDVW WUH PnQDGHU I|UH NRQWUROOEHV|NHW XWRP
L Q|GVLWXDWLRQHU HOOHU RP SDUWHUQD NRPPHU |YHUHQV RP QnJRW DQQDW 3DUWHUQD VND YDUD |YHUHQV RP DOOD HYHQWXHOOD
lQGULQJDU DYEHV|NHW

.RVWQDGHUQD I|U NRQWUROOHQ DY KHOD HOOHU GHODU DY GHQ DQGUD SDUWHQV EHK|ULJD P\QGLJKHWHUV LQVSHNWLRQV RFK FHUWLILä
HULQJVV\VWHPHOOHULWLOOlPSOLJD IDOO DQGUDnWJlUGHU VNDElUDV DYGHQSDUWVRP XWI|U NRQWUROOHQHOOHU LQVSHNWLRQHQ

(WW XWNDVW WLOO VNULIWOLJW PHGGHODQGHRP NRQWUROOHQ VND VNLFNDV WLOO GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ LQRP WUH PnQDGHU IUnQ
GHW DWW NRQWUROOHQ VOXWI|UWV 'HQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ VND LQRP  DUEHWVGDJDU IUDPI|UD V\QSXQNWHU Sn XWNDVWHW WLOO GHW
VNULIWOLJD PHGGHODQGHW 'HQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQV V\QSXQNWHU VND ELIRJDV RFK QlU Vn lU OlPSOLJW LQI|UOLYDV L VOXWUHVXOä
WDWHW 2P GHW XQGHU NRQWUROOHQ KDU NRQVWDWHUDWV DWW GHW I|UHOLJJHU HQ EHW\GDQGH ULVN I|U PlQQLVNRUV GMXUV HOOHU Yl[WHUV
KlOVD VND GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ XQGHUUlWWDV RP GHWWD Vn VQDUW VRP P|MOLJW RFK VHQDVW LQRP WLR DUEHWVGDJDU IUnQ GHW
DWWNRQWUROOHQVOXWI|UWV

)|U |NDG NODUKHW NDQ UHVXOWDWHQ DY NRQWUROOHQ ELGUD WLOO GH I|UIDUDQGHQ HQOLJW DUWLNODUQD   RFK  L GHWWD
DYWDO VRP JHQRPI|UVDYSDUWHUQDHOOHU HQ DYSDUWHUQD

$UWLNHO 
*UlQVNRQWUROOHU YLG LPSRUWRFK LQVSHNWLRQVDYJLIWHU

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW JUlQVNRQWUROOHU YLG LPSRUW VRP GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ JHQRPI|U DY VlQGQLQJDU IUnQ
GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ VND LDNWWD SULQFLSHUQD L GHO $ L ELODJD ;;,, WLOO GHWWD DYWDO 5HVXOWDWHQ DY GHVVD NRQWUROOHU NDQ
ELGUDWLOO GHQNRQWUROO VRPDYVHV LDUWLNHO L GHWWDDYWDO

)UHNYHQVHQ DY GH I\VLVND JUlQVNRQWUROOHU YLG LPSRUW VRP VND XWI|UDV DY YDUGHUD SDUWHQ DQJHV L GHO % L ELODJD ;;,,
WLOO GHWWD DYWDO (Q SDUW InU LQRP VLWW EHK|ULJKHWVRPUnGH lQGUD GHVVD IUHNYHQVHU HQOLJW VLQ LQWHUQD ODJVWLIWQLQJ VRP HWW
UHVXOWDW DY IUDPVWHJ VRP JMRUWV HQOLJW DUWLNODUQD   RFK  L GHWWD DYWDO HOOHU VRP HWW UHVXOWDW DY NRQWUROOHU
VDPUnG HOOHU DQGUD nWJlUGHU VRP I|UHVNULYV L GHWWD DYWDO'HQ 636XQGHUNRPPLWWpVRP DYVHV L DUWLNHO  LGHWWD DYWDO VND
JHQRP EHVOXW lQGUDGHO% LELODJD;;,, WLOOGHWWD DYWDO LHQOLJKHW PHGGHWWD

,QVSHNWLRQVDYJLIWHUInUEDUDWlFNDGHQEHK|ULJDP\QGLJKHWHQVNRVWQDGHU I|UDWWXWI|UDJUlQVNRQWUROOHUQDYLGLPSRUW
'HVVD DYJLIWHUVND EHUlNQDV Sn VDPPD JUXQGYDOVRP GHDYJLIWHU VRP WDVXW I|U LQVSHNWLRQ DYOLNQDQGH LQKHPVNDSURGXNä
WHU

'HQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ VND Sn EHJlUDQ DY GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ LQIRUPHUD GHQQD RP YDUMH lQGULQJ LQEHä
JULSHW VNlOHQ I|U GHQQD lQGULQJ VRP EHU|U nWJlUGHU PHG LQYHUNDQ Sn LPSRUWNRQWUROOHU RFK LQVSHNWLRQVDYJLIWHU RFK RP
DOOD lQGULQJDU DYEHW\GHOVH LGHW DGPLQLVWUDWLYD JHQRPI|UDQGHWDYVnGDQDNRQWUROOHU

3DUWHUQD InU IUnQ RFK PHG GHQ GDJ VRP IDVWVWlOOV DY GHQ 636XQGHUNRPPLWWp VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
NRPPD |YHUHQV RPYLOONRUHQ I|U DWW JRGNlQQDYDUDQGUDV NRQWUROOHU HQOLJW DUWLNHO E L GHWWD DYWDOL V\IWHDWW DQSDVVD
RFK L WLOOlPSOLJD IDOO |PVHVLGLJW PLQVND IUHNYHQVHQ DY GH I\VLVND JUlQVNRQWUROOHUQD YLG LPSRUW I|U GH YDURU VRP DYVHV L
DUWLNHO D LGHWWD DYWDO
)UnQ RFK PHG GHQ GDJHQ InU SDUWHUQD |PVHVLGLJW JRGNlQQD YDUDQGUDV NRQWUROOHU I|U YLVVD YDURU RFK I|OMDNWOLJHQ PLQVND
HOOHUHUVlWWDJUlQVNRQWUROOHUQDI|U GHVVDYDURU

$UWLNHO 
6N\GGVnWJlUGHU

)|UGHQKlQGHOVH DWWGHQH[SRUWHUDQGHSDUWHQYLGWDUnWJlUGHULQRPGHWHJQDWHUULWRULHWI|UDWWNRQWUROOHUDI|UHWHHOVHU
VRP NDQ XWJ|UD DOOYDUOLJD KRW PRWHOOHU ULVNHU I|U PlQQLVNRUVGMXUV HOOHU Yl[WHUV KlOVDVND GHQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ XWDQ
DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY EHVWlPPHOVHUQD L SXQNW  YLGWD OLNYlUGLJD nWJlUGHU I|U DWW I|UKLQGUD DWW KRWHW HOOHU
ULVNHQ LQI|UVSn GHQLPSRUWHUDQGH SDUWHQV WHUULWRULXP

3n JUXQGYDO DY WXQJW YlJDQGH VNlO VRP U|U PlQQLVNRUV GMXUV HOOHU Yl[WHUV KlOVD InU GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ YLGWD
GH SURYLVRULVND nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW VN\GGD PlQQLVNRUV GMXUV HOOHU Yl[WHUV KlOVD )|U VlQGQLQJDU XQGHU
WUDQVSRUW PHOODQ SDUWHUQD VND GHQ LPSRUWHUDQGH SDUWHQ |YHUYlJD GHQ OlPSOLJDVWH RFK PHVW SURSRUWLRQHUOLJD O|VQLQJHQ
I|UDWWXQGYLND RQ|GLJD VW|UQLQJDU LKDQGHOQ
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'HQ SDUW VRP DQWDU nWJlUGHU HQOLJW SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND LQIRUPHUD GHQ DQGUD SDUWHQ VHQDVW HQ DUEHWVGDJ
HIWHU GHQ GDJ Gn nWJlUGHUQD DQWRJV 3n EHJlUDQ DY HQGHUD SDUWHQ RFK HQOLJW EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
VND SDUWHUQD VDPUnGD RP VLWXDWLRQHQ LQRP  DUEHWVGDJDU HIWHU DQPlODQ 3DUWHUQD VND WD YHGHUE|UOLJ KlQV\Q WLOO GHQ
LQIRUPDWLRQ GH InU JHQRP VnGDQD VDPUnG RFK VWUlYD HIWHU DWW XQGYLND RQ|GLJD VW|UQLQJDU L KDQGHOQ JHQRP DWW L
WLOOlPSOLJDIDOOEHDNWD UHVXOWDWHWDYVDPUnGHQ HQOLJW DUWLNHO L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 
8QGHUNRPPLWWp I|U VDQLWlUDRFK I\WRVDQLWlUD IUnJRU

+lUPHG LQUlWWDV HQ XQGHUNRPPLWWp I|U VDQLWlUD RFK I\WRVDQLWlUD IUnJRU QHGDQ NDOODG 636XQGHUNRPPLWWpQ  'HQ VND
VDPPDQWUlGD LQRP WUH PnQDGHU IUnQ GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH Sn EHJlUDQ DY HQGHUD SDUWHQ HOOHU PLQVW HQ JnQJ SHU nU
2P SDUWHUQD lU |YHUHQV RP GHWWD NDQ VDPPDQWUlGHQD L 636XQGHUNRPPLWWpQ KnOODV VRP YLGHR HOOHU WHOHIRQNRQIHUHQV
636XQGHUNRPPLWWpQInURFNVn EHKDQGODIUnJRU SHUNRUUHVSRQGHQVPHOODQ VDPPDQWUlGHQD


636XQGHUNRPPLWWpQVND KDI|OMDQGH XSSJLIWHU

D  *UDQVND DOOD IUnJRUVRP KDUDQNQ\WQLQJ WLOO GHWWDNDSLWHO
E  gYHUYDND JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD NDSLWHO RFK EHKDQGOD DOOD IUnJRU VRP NRPPHU XSS YLG GHQ SUDNWLVND WLOOlPSQLQJHQ
DYNDSLWOHW
F  6H |YHU ELODJRUQD ;9,,²;;9 WLOO GHWWD DYWDO VlUVNLOW PRW EDNJUXQG DY IUDPVWHJ VRP JMRUWV XQGHU GH VDPUnG RFK
I|UIDUDQGHQVRPI|UHVNULYV HQOLJW GHWWDNDSLWHO
G  *HQRP HWW EHVOXW lQGUD ELODJRUQD ;9,,²;;9 WLOO GHWWD DYWDO PRW EDNJUXQG DY GHQ |YHUV\Q VRP I|UHVNULYV L OHG F L
GHQQD SXQNWHOOHU L|YULJWL GHWWDNDSLWHO
H $YJH \WWUDQGHQ HOOHU UHNRPPHQGDWLRQHU WLOO DQGUD RUJDQ HQOLJW DYGHOQLQJ 9,, ,QVWLWXWLRQHOOD RFK DOOPlQQD EHVWlPä
PHOVHUVDPW VOXWEHVWlPPHOVHU  L GHWWDDYWDOPRW EDNJUXQG DYGHQ |YHUV\Q VRP I|UHVNULYVL OHGF LGHQQD SXQNW

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW LQUlWWD WHNQLVND DUEHWVJUXSSHU QlU Vn lU OlPSOLJW EHVWnHQGH DY I|UHWUlGDUH I|U SDUWHUQD
Sn H[SHUWQLYnVRP VNDNDUWOlJJDRFK EHKDQGODWHNQLVND RFK YHWHQVNDSOLJDSUREOHP VRPXSSVWnU LVDPEDQG PHG WLOOlPSä
QLQJHQ DY GHWWD NDSLWHO 1lU EHKRY XSSVWnU DY \WWHUOLJDUH VDNNXQVNDS NDQ SDUWHUQD WLOOVlWWD WLOOIlOOLJD JUXSSHU LQEHJULSHW
YHWHQVNDSOLJD JUXSSHU RFK H[SHUWJUXSSHU 6DPPDQVlWWQLQJHQ DY VnGDQD WLOOIlOOLJD JUXSSHU EHK|YHU LQWH EHJUlQVDV WLOO
I|UHWUlGDUHI|U SDUWHUQD

636XQGHUNRPPLWWpQ VND UHJHOEXQGHW JHQRP UDSSRUWHU LQIRUPHUD DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RP VLQ YHUNVDPKHW RFK RP GH EHVOXW VRP IDWWDV LQRP GHVV EHK|ULJKHWVä
RPUnGH


636XQGHUNRPPLWWpQVND DQWDVLQ DUEHWVRUGQLQJ YLGVLWW I|UVWD VDPPDQWUlGH


$OODEHVOXW UHNRPPHQGDWLRQHU UDSSRUWHUHOOHUDQGUD nWJlUGHU VRPYLGWDV DY636XQGHUNRPPLWWpQHOOHU DYHQ JUXSS
VRPLQUlWWDWV DY636XQGHUNRPPLWWpQ VNDDQWDV LVDPI|UVWnQG DYSDUWHUQD

.$3,7(/ 

7XOODURFKI|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHU
$UWLNHO 
0nO

3DUWHUQD HUNlQQHU YLNWHQ DYWXOODU RFK I|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHU LQRP GHQYl[DQGH ELODWHUDODKDQGHOQ 3DUWHUQD
lU |YHUHQV RP DWW VWlUND VDPDUEHWHW LQRP GHWWD RPUnGH I|U DWW VlNHUVWlOOD DWW GHQ UHOHYDQWD ODJVWLIWQLQJHQ RFK GH UHOHä
YDQWD I|UIDUDQGHQD OLNVRP GH EHK|ULJDP\QGLJKHWHUQDV DGPLQLVWUDWLYD NDSDFLWHWVRPSULQFLS XSSI\OOHU PnOHQ RP HIIHNWLY
NRQWUROO RFKVW|GHU XQGHUOlWWDQGHDYODJOLJ KDQGHO
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3DUWHUQD HUNlQQHU DWW VW|UVWD YLNW VND lJQDV OHJLWLPD PnO RP DOOPlQ RUGQLQJ LQEHJULSHW I|UHQNODGH KDQGHOVSURFHä
GXUHU VlNHUKHWRFKEHGUlJHULEHNlPSQLQJ RFK HQ EDODQVHUDG VWUDWHJLI|U GHVVDIUnJRU

$UWLNHO 
/DJVWLIWQLQJ RFKI|UIDUDQGHQ

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW GHUDV UHVSHNWLYH KDQGHOV RFK WXOODJVWLIWQLQJ VRP SULQFLS VND YDUD VWDELO RFK |YHUJULä
SDQGH RFK DWW EHVWlPPHOVHUQD RFK I|UIDUDQGHQD VND YDUD SURSRUWLRQHOOD |SSQD I|UXWVHEDUD LFNHGLVNULPLQHUDQGH RFK
RSDUWLVNDVDPW WLOOlPSDVHQKHWOLJWRFK lQGDPnOVHQOLJWRFKEODQG DQQDW
D  VN\GGD RFK XQGHUOlWWD ODJOLJ KDQGHO JHQRP HIIHNWLYWLOOV\QRFK HIWHUOHYQDGDYNUDYHQLODJVWLIWQLQJHQ
E  XQGYLND RQ|GLJD HOOHU GLVNULPLQHUDQGH EHODVWQLQJDU Sn HNRQRPLVND DNW|UHU I|UKLQGUD EHGUlJHUL RFK \WWHUOLJDUH
XQGHUOlWWD VLWXDWLRQHQI|U HNRQRPLVNDDNW|UHU VRPXSSYLVDU HQ K|JJUDGDYHIWHUOHYQDG
F  WLOOlPSD HWW DGPLQLVWUDWLYWHQKHWVGRNXPHQW I|U WXOOGHNODUDWLRQHU
G  YLGWD nWJlUGHUVRP OHGHU WLOOHIIHNWLYDUH|SSQDUHRFKHQNODUH WXOOI|UIDUDQGHQ RFK WXOOSUD[LVYLG JUlQVHUQD
H  WLOOlPSD PRGHUQD WXOOPHWRGHU LQEHJULSHW ULVNEHG|PQLQJ NRQWUROOHU HIWHU NODUHULQJ RFK PHWRGHU I|U I|UHWDJVUHYLVLRQ
LV\IWHDWWI|UHQNODRFKXQGHUOlWWD LQI|UVHO XWI|UVHORFKIULJ|UDQGH DYYDURU
I  V\IWD WLOO DWW PLQVND NRVWQDGHUQD RFK |ND I|UXWVHEDUKHWHQ I|U HNRQRPLVND DNW|UHU LQEHJULSHW VPn RFK PHGHOVWRUD
I|UHWDJ
J  V|UMD I|U DWW NUDY RFK I|UIDUDQGHQ YLG LPSRUW H[SRUW RFK WUDQVLWHULQJ DY YDURU KDQGOlJJV Sn HWW LFNHGLVNULPLQHUDQGH
VlWW XWDQ DWWGHWWD SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQDYREMHNWLYD ULVNEHG|PQLQJVNULWHULHU
K

WLOOlPSDLQWHUQDWLRQHOODLQVWUXPHQWSnWXOORFKKDQGHOVRPUnGHWEODQGDQQDWGHVRPXWDUEHWDWVDY9lUOGVWXOORUJDQLVDä
WLRQHQ QHGDQ NDOODG :&2  UDPYHUNHW DY VWDQGDUGHU I|U DWW VlNUD RFK XQGHUOlWWD YlUOGVKDQGHOQ  :72 DYWDOHW RP
WXOOYlUGHEHUlNQLQJ  ,VWDQEXONRQYHQWLRQHQ RP WHPSRUlU LPSRUW IUnQ  ,QWHUQDWLRQHOOD NRQYHQWLRQHQ RP GHW
KDUPRQLVHUDGH V\VWHPHWIUnQ  )1V 7,5NRQYHQWLRQ IUnQ   nUV LQWHUQDWLRQHOOD NRQYHQWLRQRP KDUPRä
QLVHULQJDYJUlQVNRQWUROOHU DYYDURU VDPW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQV ULNWOLQMHUVnVRP ULNWOLQMHUQDI|U WXOODUEHWHW

L  YLGWD Q|GYlQGLJD nWJlUGHU I|U DWW nWHUVSHJOD RFK WLOOlPSD EHVWlPPHOVHUQD L GHQ UHYLGHUDGH .\RWRNRQYHQWLRQHQ RP
I|UHQNOLQJ RFKKDUPRQLVHULQJDYWXOOI|UIDUDQGHQ IUnQ 
M  I|UHVNULYD ELQGDQGH I|UKDQGVEHVNHG RP YDURUV NODVVLILFHULQJ HQOLJW WXOOWD[DQ RFK XUVSUXQJVUHJOHU SDUWHUQD VND VH WLOO
DWW HWW VnGDQW EHVNHG InU nWHUNDOODV HOOHU XSSKlYDV I|UVW HIWHU XQGHUUlWWHOVH WLOO GHQ EHU|UGD DNW|UHQ RFK DWW nWHUNDOä
ODQGHW HOOHU XSSKlYDQGHW LQWH InU KD UHWURDNWLY YHUNDQ XWRP RP RULNWLJD HOOHU RIXOOVWlQGLJD XSSJLIWHU OHJDW WLOO JUXQG
I|U EHVNHGHW
N  LQI|UD RFK WLOOlPSD I|UHQNODGH I|UIDUDQGHQ I|U JRGNlQGD QlULQJVLGNDUH HQOLJW REMHNWLYD RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH
NULWHULHU
O

IDVWVWlOOD UHJOHU VRP VlNHUVWlOOHU DWW SnI|OMGHU YLG |YHUWUlGHOVHU DY WXOOEHVWlPPHOVHU HOOHU I|UIDUDQGHNUDY lU SURSRUWLRä
QHOOD RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH RFK DWW WLOOlPSQLQJHQ DY GHP LQWH JHU XSSKRY WLOO RPRWLYHUDGH RFK REHIRJDGH
GU|MVPnO RFK

P  WLOOlPSD |SSQD LFNHGLVNULPLQHUDQGHRFKSURSRUWLRQHOOD OLFHQVEHVWlPPHOVHU I|U WXOORPEXG

, V\IWH DWW I|UElWWUD DUEHWVPHWRGHUQD RFK VlNHUVWlOOD LFNHGLVNULPLQHULQJ |SSHQKHW HIIHNWLYLWHW LQWHJULWHW RFK DQVYDä
ULJKHW LYHUNVDPKHWHQ VNDSDUWHUQD J|UD I|OMDQGH
D  9LGWD \WWHUOLJDUH nWJlUGHU I|U DWW PLQVND PlQJGHQ DY VDPW I|UHQNOD RFK VWDQGDUGLVHUD XSSJLIWHU RFK GRNXPHQWDWLRQ
VRPWXOOHQ RFKDQGUD P\QGLJKHWHUNUlYHU
E  1lUVn lU P|MOLJW I|UHQNODNUDYRFKIRUPDOLWHWHU QlU GHW JlOOHU VQDEEWIULJ|UDQGH RFK VQDEE NODUHULQJDYYDURU
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/

F  7LOOKDQGDKnOOD HIIHNWLYD VQDEED RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH I|UIDUDQGHQ VRP JDUDQWHUDU HQ P|MOLJKHW DWW |YHUNODJD
WXOOHQV RFK DQGUD P\QGLJKHWHUV DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU DYJ|UDQGHQ RFK EHVOXW VRP LQYHUNDU Sn YDURU VRP XSSYLVDV
I|U WXOOHQ 6nGDQD I|UIDUDQGHQ VND YDUD OlWWLOOJlQJOLJD lYHQ I|U VPn RFK PHGHOVWRUD I|UHWDJ RFK HYHQWXHOOD DYJLIWHU
VNDYDUD ULPOLJDRFKVWn LSURSRUWLRQ WLOOP\QGLJKHWHUQDVNRVWQDGHU I|U DWWVlNHUVWlOODUlWWHQ DWW|YHUNODJD
G  9LGWD nWJlUGHU I|U DWW L IDOO GlU HQ LIUnJDVDWW DGPLQLVWUDWLY nWJlUG HOOHU HWW LIUnJDVDWW DYJ|UDQGH HOOHU EHVOXW |YHUNODJDV
VlNHUVWlOOD DWW YDURUQD L QRUPDOIDOOHW IULJ|UV RFK DWW EHWDOQLQJHQ DY WXOOEHORSSHW InU VNMXWDV XSS PHG I|UEHKnOO I|U
VlNHUKHWVnWJlUGHU VRP EHG|PV Q|GYlQGLJD 9LG EHKRY E|U IULJ|UDQGHW DY YDURUQD VNH PRW DWW HQ JDUDQWL WH[ HQ
VlNHUKHWHOOHU HQGHSRVLWLRQ VWlOOV
H 6H WLOO DWW GH K|JVWD LQWHJULWHWVVWDQGDUGHUQD XSSUlWWKnOOVVlUVNLOW YLG JUlQVHQ JHQRP WLOOlPSQLQJDYnWJlUGHU VRP nWHUä
VSHJODU SULQFLSHUQD L GH UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD NRQYHQWLRQHUQD RFK LQVWUXPHQWHQ Sn GHWWD RPUnGH L V\QQHUKHW
:&2V UHYLGHUDGH $UXVKDGHNODUDWLRQ IUnQ RFK(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQV ULNWOLQMHU IUnQ 


3DUWHUQD NRPPHU LQWHDWWWLOOlPSD

D  NUDY SnDWWDQOLWD WXOORPEXG RFK
E  NUDY SnNRQWUROOHU I|UH VlQGQLQJHOOHUNRQWUROODYGHVWLQDWLRQ

, GHWWD DYWDO VND GH EHVWlPPHOVHU RFK GHILQLWLRQHU I|U WUDQVLWHULQJ JlOOD VRP IDVWVWlOOV L :72V EHVWlPPHOVHU
VlUVNLOW DUWLNHO 9 L *DWW  RFK GlUWLOO K|UDQGH EHVWlPPHOVHU EODQG DQQDW DOOD I|UW\GOLJDQGHQ RFK lQGULQJDU WLOO I|OMG
DY 'RKDUXQGDQV I|UKDQGOLQJDU RP I|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHU 'HVVD EHVWlPPHOVHU JlOOHU RFNVn QlU WUDQVLWHULQJHQ DY
YDURUE|UMDU HOOHUVOXWDU LHQSDUWVWHUULWRULXP LQODQGVWUDQVLW 
3DUWHUQD VND VWUlYD HIWHU JUDGYLV |NDGH P|MOLJKHWHU WLOO VDPPDQNRSSOLQJ PHOODQ VLQD UHVSHNWLYH V\VWHP I|U WXOOWUDQVLä
WHULQJ PHG VLNWH Sn 0ROGDYLHQV IUDPWLGD DQVOXWQLQJ WLOO NRQYHQWLRQHQ RP HWW JHPHQVDPW WUDQVLWHULQJVI|UIDUDQGH
IUnQ 
3DUWHUQD VND VH WLOO DWW DOOD EHU|UGD P\QGLJKHWHU LQRP GHUDV WHUULWRULHU VDPDUEHWDU RFK VDPRUGQDU VLQD LQVDWVHU I|U DWW
XQGHUOlWWD WUDQVLWWUDILN 3DUWHUQD VND RFNVn IUlPMD VDPDUEHWHW PHOODQ P\QGLJKHWHUQD RFK GHQ SULYDWD VHNWRUQ L IUnJD RP
WUDQVLWHULQJ

$UWLNHO 
)|UELQGHOVHU PHGQlULQJVOLYHW
3DUWHUQD lU|YHUHQVRP I|OMDQGH
D  $WW VH WLOO DWW GHUDV UHVSHNWLYH ODJVWLIWQLQJ RFK I|UIDUDQGHQ lU |SSQD RFK DOOPlQW WLOOJlQJOLJD L P|MOLJDVWH PnQ Sn
HOHNWURQLVN YlJ RFK LQQHKnOOHU HQ PRWLYHULQJ WLOO GHUDV DQWDJDQGH 7LGHQ IUnQ GHW DWW Q\D HOOHU lQGUDGH EHVWlPPHOVHU
RIIHQWOLJJ|UVWLOOGHVV DWWGHWUlGHU LNUDIW E|U YDUDULPOLJ
E  $WW GHW EHK|YV UHJHOEXQGQD VDPUnG RFK DWW VDPUnGHQ VNHU L UlWW WLG PHG I|UHWUlGDUH I|U QlULQJVOLYHW RP I|UVODJ WLOO
ODJVWLIWQLQJ RFK I|UIDUDQGHQ VRP U|U WXOO RFK KDQGHOVIUnJRU 9DUGHUD SDUWHQ VND I|U GHWWD lQGDPnO LQUlWWD OlPSOLJD
RFK UHJHOEXQGQD PHNDQLVPHU I|U VDPUnGPHOODQ P\QGLJKHWHURFKQlULQJVOLY
F  $WW RIIHQWOLJJ|UD L P|MOLJDVWH PnQ Sn HOHNWURQLVN YlJ UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ DY DGPLQLVWUDWLY NDUDNWlU LQEHJULSHW ROLND
P\QGLJKHWHUVNUDYRFKLQI|UVHORFKXWI|UVHOI|UIDUDQGHQ|SSHWWLGHURFKUXWLQHU I|U WXOONRQWRU LKDPQDURFKYLGJUlQVä
|YHUJnQJVVWlOOHQVDPW NRQWDNWSXQNWHUGLW PDQ NDQYlQGD VLJPHGI|UIUnJQLQJDU
G  $WW YHUND I|U VDPDUEHWH PHOODQ HNRQRPLVND DNW|UHU RFK EHU|UGD P\QGLJKHWHU JHQRP DQYlQGQLQJ DY REMHNWLYD RFK
DOOPlQW WLOOJlQJOLJD I|UIDUDQGHQ WLOO H[HPSHO VDPI|UVWnQGVDYWDO VRP L V\QQHUKHW E\JJHU Sn GHP VRP RIIHQWOLJJ|UV
DY:&2
H $WW VH WLOO DWW GHUDV UHVSHNWLYH WXOONUDYRFK WXOOI|UIDUDQGHQ VDPW WXOOUHODWHUDGH NUDYRFK I|UIDUDQGHQ IRUWVlWWHU DWW WLOOJRä
GRVHQlULQJVOLYHWV OHJLWLPDEHKRYI|OMHU ElVWD SUD[LV RFKIRUWVlWWHUDWWEHJUlQVD KDQGHOQVn OLWHVRP P|MOLJW

$UWLNHO 
$YJLIWHU

)UnQ RFK PHG GHQ  MDQXDUL nUHW HIWHU GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VND SDUWHUQD I|UEMXGD DGPLQLVWUDWLYD DYJLIWHU PHG
PRWVYDUDQGH YHUNDQVRP WXOODUHOOHU DYJLIWHU Sn LPSRUWHOOHU H[SRUW
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)|U DOOD VODJV DYJLIWHU RFK SnODJRU VRP SnI|UV DY YDUGHUD SDUWHQV WXOOP\QGLJKHWHU GlULEODQG DYJLIWHU RFK SnODJRU
I|U DUEHWVXSSJLIWHU VRP JHQRPI|UV I|U WXOOP\QGLJKHWHQV UlNQLQJ YLG HOOHU L VDPEDQG PHG LPSRUW HOOHU H[SRUW RFK XWDQ
DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY GH UHOHYDQWD DUWLNODUQD L NDSLWHO  1DWLRQHOO EHKDQGOLQJ RFK PDUNQDGVWLOOWUlGH I|U
YDURU L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO lU SDUWHUQD |YHUHQV RPI|OMDQGH
D  $YJLIWHU RFK SnODJRU InU HQGDVW WDV XW I|U WMlQVWHU VRP Sn EHJlUDQ DY GHNODUDQWHQ WLOOKDQGDKnOOV PHG DYYLNHOVH IUnQ
QRUPDOD DUEHWVYLOONRU RFK IDVWVWlOOGD |SSHWWLGHU VDPW Sn DQGUDSODWVHU lQ GH VRP DYVHV L WXOOEHVWlPPHOVHUQD VDPW I|U
DOOD IRUPDOLWHWHU LVDPEDQG PHG VnGDQDWMlQVWHUVRPNUlYVI|UVnGDQLPSRUWHOOHUH[SRUW
E  $YJLIWHURFK SnODJRU InU LQWH |YHUVWLJD NRVWQDGHQ I|UGHQ WLOOKDQGDKnOOQDWMlQVWHQ
F  $YJLIWHURFK SnODJRU InU LQWH EHUlNQDV XWLIUnQYlUGHW Sn LPSRUWHQHOOHU H[SRUWHQ
G ,QIRUPDWLRQHQ RP DYJLIWHU RFK SnODJRU VND RIIHQWOLJJ|UDV YLD HWW RIILFLHOOW DQJLYHW PHGLXP RFK RP P|MOLJW RFK OlPSä
OLJW Sn HQ RIILFLHOO ZHEESODWV 'HW VND DY LQIRUPDWLRQHQ IUDPJn YLOND VNlOHQ lU WLOO DYJLIWHQ HOOHU SnODJDQ I|U GHQ WLOOä
KDQGDKnOOQD WMlQVWHQ YLONHQ P\QGLJKHW VRP lU DQVYDULJ YLOND DYJLIWHU RFK SnODJRU VRP NRPPHU DWW WLOOlPSDV VDPW
QlU RFK KXUGHVNDEHWDODV
H 1\DHOOHU lQGUDGH DYJLIWHU RFKSnODJRU InU LQWHWDV XW I|UUlQ LQIRUPDWLRQ RP GHVVD KDURIIHQWOLJJMRUWV RFK JMRUWV OlWWLOOä
JlQJOLJ

$UWLNHO 
)DVWVWlOODQGHDYWXOOYlUGH

%HVWlPPHOVHUQD L DYWDOHW RP WLOOlPSQLQJ DY DUWLNHO 9,, L *DWW  L ELODJD $ WLOO :72DYWDOHW LQEHJULSHW DOOD
VHQDUH lQGULQJDU GlUDY VND JlOODI|U IDVWVWlOODQGH DYWXOOYlUGHW I|U YDURU L KDQGHOQ PHOODQ SDUWHUQD 'HVVD EHVWlPPHOVHU L
:72DYWDOHW LQI|UOLYDV KlUPHG L GHWWDDYWDORFKXWJ|UHQ GHO DYGHW 0LQLPLWXOOYlUGHQ VNDLQWHDQYlQGDV


3DUWHUQD VNDVDPDUEHWD L DYVLNW DWWXSSQnHQ JHPHQVDPV\QSnIUnJRU VRPU|U IDVWVWlOODQGH DYWXOOYlUGH

$UWLNHO 
7XOOVDPDUEHWH
3DUWHUQD VND VWlUND VLWW VDPDUEHWH Sn WXOORPUnGHW I|U DWW VlNHUVWlOOD DWW PnOHQ L GHWWD NDSLWHO XSSI\OOV L V\IWH DWW \WWHUOLJDUH
XQGHUOlWWD KDQGHOQ RFK VDPWLGLJW VlNHUVWlOOD HIIHNWLY NRQWUROO VlNHUKHW RFK EHGUlJHULEHNlPSQLQJ 3DUWHUQD NRPPHU L
GHWWD V\IWH QlU Vn lU OlPSOLJW DWW DQYlQGD (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQV ULNWOLQMHU I|U WXOODUEHWHW IUnQ  VRP HWW YHUNW\J
I|UDWWIDVWVWlOODULNWPlUNHQ
)|UDWW VlNHUVWlOOD DWW EHVWlPPHOVHUQDLGHWWD NDSLWHOI|OMVVNDSDUWHUQD EODQG DQQDWJ|UD I|OMDQGH
D  8WE\WD LQIRUPDWLRQRP WXOODJVWLIWQLQJRFKWXOOI|UIDUDQGHQ
E  8WDUEHWD JHPHQVDPPD LQLWLDWLY L IUnJD RP LPSRUW H[SRUW RFK WUDQVLWHULQJVI|UIDUDQGHQ RFK VDPDUEHWD I|U DWW VH WLOO
DWWQlULQJVOLYHWJHV JRG VHUYLFH
F  6DPDUEHWD RPDXWRPDWLVHULQJDYWXOOI|UIDUDQGHQRFKDQGUDKDQGHOVI|UIDUDQGHQ
G 1lUVn lUOlPSOLJWXWE\WD LQIRUPDWLRQRFKXSSJLIWHU I|UXWVDWW DWWXSSJLIWHUV NRQILGHQWLDOLWHW VDPW QRUPHU RFK EHVWlPä
PHOVHURP VN\GG DYSHUVRQXSSJLIWHU LDNWWDV
H  6DPDUEHWD I|UDWWI|UHE\JJDRFK EHNlPSD RODJOLJ JUlQV|YHUVNULGDQGH KDQGHOPHG YDURU EODQG DQQDWWREDNVYDURU
I
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8WE\WD LQIRUPDWLRQ HOOHU LQOHGD VDPUnG L V\IWH DWW QlU Vn lU P|MOLJW IDVWVWlOOD JHPHQVDPPD VWnQGSXQNWHU L LQWHUQDWLRä
QHOOD RUJDQLVDWLRQHU VRP DUEHWDU PHG WXOOIUnJRU WH[ :72 :&2 )1 )1V NRQIHUHQV RP KDQGHO RFK XWYHFNOLQJ
8QFWDG  VDPW )1V HNRQRPLVNDNRPPLVVLRQ I|U(XURSD

J  6DPDUEHWD L IUnJD RP SODQHULQJ RFK JHQRPI|UDQGH DY WHNQLVNW ELVWnQG VlUVNLOW L V\IWH DWW XQGHUOlWWD UHIRUPHU Sn
RPUnGHQD WXOO RFK I|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHU LHQOLJKHW PHG GHUHOHYDQWDEHVWlPPHOVHUQDLGHWWD DYWDO
K  8WE\WD ElVWD SUD[LV I|U WXOOLQVDWVHU VlUVNLOW I|U VlNHUVWlOODQGH DY VN\GGHW I|U LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU IUDPI|U DOOW YDG
JlOOHU YDUXPlUNHVI|UIDOVNDGH SURGXNWHU
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L  )UlPMD VDPRUGQLQJHQ PHOODQ SDUWHUQDV VDPWOLJD JUlQVP\QGLJKHWHU I|U DWW XQGHUOlWWD JUlQV|YHUVNULGDQGH SURFHVVHU
RFK VNlUSD NRQWUROOHUQDRFK|YHUYlJDJHPHQVDPPDJUlQVNRQWUROOHU GlU VnlU P|MOLJWRFKOlPSOLJW
M  ,QI|UD GlU Vn lU UHOHYDQW RFK OlPSOLJW |PVHVLGLJW HUNlQQDQGH DY SURJUDP I|U KDQGHOVSDUWQHUVNDS RFK WXOONRQWUROOHU
LQEHJULSHW OLNYlUGLJDnWJlUGHU I|U I|UHQNODGHKDQGHOVSURFHGXUHU

$UWLNHO 
gPVHVLGLJW DGPLQLVWUDWLYWELVWnQG LWXOOIUnJRU
8WDQ DWW GHW SnYHUNDU DQGUD IRUPHU DYVDPDUEHWHL HQOLJKHW PHG GHWWD DYWDO VlUVNLOW DUWLNHO L GHWWD DYWDOVND SDUWHUQD
VND JH YDUDQGUD DGPLQLVWUDWLYW ELVWnQG L WXOOIUnJRU L HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L SURWRNROO ,,, RP |PVHVLGLJW DGPLQLVWä
UDWLYW ELVWnQGL WXOOIUnJRU WLOOGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
7HNQLVNW ELVWnQG RFK NDSDFLWHWVXSSE\JJQDG
3DUWHUQD VND VDPDUEHWD L V\IWH DWW WLOOKDQGDKnOOD WHNQLVNW ELVWnQG RFK NDSDFLWHWVXSSE\JJQDG I|U JHQRPI|UDQGHW DY
UHIRUPHU SnRPUnGHQD I|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHURFKWXOO

$UWLNHO 
8QGHUNRPPLWWpI|U WXOOIUnJRU

+lUPHG LQUlWWDV HQ XQGHUNRPPLWWp I|U WXOOIUnJRU 'HQ VND UHJHOEXQGHW UDSSRUWHUD WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV
NRQVWHOODWLRQ I|UKDQGHOVIUnJRU HQOLJWDUWLNHO LGHWWD DYWDO

,XQGHUNRPPLWWpQVXSSJLIWHUVNDLQJnDWWKnOODUHJHOEXQGQDVDPUnGRFK|YHUYDND JHQRPI|UDQGHWRFKI|UYDOWQLQJHQ
DY GHWWD NDSLWHO LQEHJULSHW IUnJRU VRP WXOOVDPDUEHWH JUlQV|YHUVNULGDQGH WXOOVDPDUEHWH RFK WXOOI|UYDOWQLQJ WHNQLVNW
ELVWnQGXUVSUXQJVUHJOHURFKI|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHUOLNVRP |PVHVLGLJW DGPLQLVWUDWLYW ELVWnQG LWXOOIUnJRU


8QGHUNRPPLWWpQI|U WXOOIUnJRU VND EODQGDQQDW

D  VHWLOO DWWGHWWD NDSLWHORFK SURWRNROOHQ,, RFK ,,, WLOOGHWWD DYWDO IXQJHUDU NRUUHNW
E  DQWD SUDNWLVND DUUDQJHPDQJ nWJlUGHU RFK EHVOXW I|U JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD NDSLWHO RFK SURWRNROOHQ ,, RFK ,,, WLOO
GHWWD DYWDO LQEHJULSHW I|U XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK GDWD |PVHVLGLJW HUNlQQDQGH DY WXOONRQWUROOHU RFK SURJUDP I|U
KDQGHOVSDUWQHUVNDS VDPW|PVHVLGLJDI|UPnQHU
F  XWE\WD V\QSXQNWHU RP DOOD IUnJRU DY JHPHQVDPW LQWUHVVH LQEHJULSHW IUDPWLGD nWJlUGHU RFK GH UHVXUVHU VRP NUlYV I|U
JHQRPI|UDQGHWRFK WLOOlPSQLQJHQDYGHVVD
G  XWIlUGD UHNRPPHQGDWLRQHU QlUVn lUOlPSOLJWRFK
H  DQWD VLQDUEHWVRUGQLQJ

$UWLNHO 
7LOOQlUPQLQJDYWXOODJVWLIWQLQJ
(WW JUDGYLV QlUPDQGH WLOO XQLRQHQV WXOODJVWLIWQLQJ RFK YLVV LQWHUQDWLRQHOO UlWW VND JHQRPI|UDV L HQOLJKHW PHG ELODJD ;;9,
WLOOGHWWD DYWDO
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.$3,7(/ 

(WDEOHULQJ KDQGHOPHG WMlQVWHURFKHOHNWURQLVN KDQGHO
$Y V Q L W W   
$ O O PlQQDEH VW lPPH O VH U 
$UWLNHO 
0nO WLOOlPSQLQJVRPUnGHRFK RPIDWWQLQJ

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQD UHVSHNWLYH nWDJDQGHQ LQRP UDPHQ I|U :72DYWDOHW RFK IDVWVWlOOHU KlUPHG GH Q|GYlQGLJD
RUGQLQJDUQD I|U HQ JUDGYLV RFK |PVHVLGLJ OLEHUDOLVHULQJ DY HWDEOHULQJ RFK KDQGHO PHG WMlQVWHU VDPW I|U VDPDUEHWH RP
HOHNWURQLVN KDQGHO

2IIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ EHKDQGODV L NDSLWHO  2IIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  LGHWWD DYWDO ,QJHW LGHWWDNDSLWHOVND DQVHVLQQHElUD VN\OGLJKHWHU QlU GHW JlOOHURIIHQWOLJXSSKDQGOLQJ

6XEYHQWLRQHU EHKDQGODV L NDSLWHO  .RQNXUUHQV  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO
%HVWlPPHOVHUQDL GHWWDNDSLWHOVNDLQWHJlOODI|U VXEYHQWLRQHUVRPSDUWHUQD EHYLOMDU

, HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHO EHKnOOHU YDUGHUD SDUWHQ UlWWHQ DWW UHJOHUD RFK DWW LQI|UD Q\D I|UHä
VNULIWHU I|UDWWXSSQnOHJLWLPD SROLWLVNDPnO

'HWWD NDSLWHO VND LQWH JlOOD I|U nWJlUGHU VRP SnYHUNDU I\VLVND SHUVRQHU VRP V|NHU WLOOWUlGH WLOO HQ SDUWV DUEHWVä
PDUNQDGRFKLQWHKHOOHU I|U nWJlUGHU VRPU|U PHGERUJDUVNDS ERVlWWQLQJHOOHU IDVWDQVWlOOQLQJ

,QJHW L GHWWD NDSLWHO VND KLQGUD HQ SDUW IUnQ DWW WLOOlPSD nWJlUGHU I|U DWW UHJOHUD I\VLVND SHUVRQHUV LQUHVD WLOO HOOHU WLOOä
IlOOLJDYLVWHOVH Sn GHVV WHUULWRULXP LQEHJULSHW VnGDQD nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW VN\GGD JUlQVHUQDV LQWHJULWHW RFK
I|U DWW VH WLOO DWW I\VLVND SHUVRQHUV I|UIO\WWQLQJ |YHU JUlQVHUQD VNHU L RUGQDGH IRUPHU I|UXWVDWW DWW nWJlUGHUQD LQWH
WLOOlPSDV Sn HWW VnGDQW VlWW DWW GH XSSKlYHU HOOHU PLQVNDU GH I|UPnQHU VRP WLOONRPPHU HQ SDUW HQOLJW YLOONRUHQ L HWW
VlUVNLOW nWDJDQGH LGHWWD NDSLWHORFK LELODJRUQD;;9,, RFK;;9,,, WLOOGHWWD DYWDO  

$UWLNHO 
'HILQLWLRQHU
,GHWWD NDSLWHOJlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU
 nWJlUG HQ SDUWV nWJlUGHU L IRUP DY ODJDU DQGUD I|UIDWWQLQJDU UHJOHU I|UIDUDQGHQ EHVOXW RFK DGPLQLVWUDWLYD KDQGä
OLQJDU HOOHU L QnJRQ DQQDQ IRUP
 nWJlUGHU YLGWDJQDHOOHU XSSUlWWKnOOQD DYHQ SDUW nWJlUGHUVRP JHQRPI|UV DY
D  FHQWUDOD UHJLRQDODHOOHUORNDOD SROLWLVND EHVOXWVI|UVDPOLQJDU RFK P\QGLJKHWHU RFK
E LFNHVWDWOLJD RUJDQ YLG XW|YDQGHW DY EHIRJHQKHWHU VRP FHQWUDOD UHJLRQDOD HOOHU ORNDOD SROLWLVND EHVOXWVI|UVDPä
OLQJDU HOOHU P\QGLJKHWHU KDUGHOHJHUDW WLOOGHP
 I\VLVNSHUVRQIUnQHQSDUW HQPHGERUJDUHLHQ DY(8VPHGOHPVVWDWHUHOOHU L0ROGDYLHQLHQOLJKHWPHGUHVSHNWLYHODQGV
ODJVWLIWQLQJ
 MXULGLVNSHUVRQ HWWUlWWVVXEMHNWVRPELOGDWVLODJDRUGQLQJHOOHU SnDQQDWVlWWRUJDQLVHUDWVHQOLJWJlOODQGHODJDQWLQJHQ
I|U YLQVWlQGDPnO HOOHU L DQQDW V\IWH RFK DQWLQJHQ SULYDWlJW HOOHU L VWDWHQV lJR LQEHJULSHW ERODJ VWLIWHOVHU KDQGHOVä
ERODJ VDPULVNI|UHWDJ HQVNLOGD QlULQJVLGNDUH RFK I|UHQLQJDU
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(QEDUW GHW IDNWXP DWW YLVHULQJ NUlYV I|U I\VLVND SHUVRQHU IUnQ YLVVD OlQGHU PHQ LQWH IUnQ DQGUD VND LQWH DQVHV XSSKlYD HOOHU PLQVND
I|UPnQHUHQOLJWHWWVlUVNLOWnWDJDQGH
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 MXULGLVN SHUVRQ IUnQ XQLRQHQ HOOHU MXULGLVN SHUVRQ IUnQ 0ROGDYLHQ HQ MXULGLVN SHUVRQ HQOLJW GHILQLWLRQHQ L SXQNW  VRP
ELOGDWV L HQOLJKHW PHG ODJVWLIWQLQJHQ L HQ PHGOHPVVWDW HOOHU L 0ROGDYLHQ RFK VRP KDU VLWW VlWH VLWW KXYXGNRQWRU HOOHU
VLQ KXYXGVDNOLJD YHUNVDPKHW Sn GHW WHUULWRULXP GlU I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW lU WLOOlPSä
OLJW   HOOHU Sn 0ROGDYLHQV WHUULWRULXP
2P GHQQD MXULGLVND SHUVRQ HQGDVW KDU VLWW VlWH HOOHU KXYXGNRQWRU Sn GHW WHUULWRULXP GlU I|UGUDJHW RP (XURSHLVND
XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW lU WLOOlPSOLJWHOOHU Sn 0ROGDYLHQV WHUULWRULXP VND GHQ LQWHDQVHV YDUD HQ MXULGLVN SHUVRQ IUnQ
XQLRQHQ HOOHU HQ MXULGLVN SHUVRQ IUnQ 0ROGDYLHQ DQQDW lQ RP GHVV YHUNVDPKHW KDU HQ IDNWLVN RFK IRUWO|SDQGH
DQNQ\WQLQJ WLOO XQLRQHQV HOOHU0ROGDYLHQV HNRQRPL
8WDQ KLQGHU DY YDG VRP VlJV L I|UHJnHQGH SXQNW VND UHGHULHU VRP lU HWDEOHUDGH XWDQI|U XQLRQHQ HOOHU 0ROGDYLHQ
RFK VRP NRQWUROOHUDV DY PHGERUJDUH L HQ PHGOHPVVWDW HOOHU L 0ROGDYLHQ RPIDWWDV DY EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD DYWDO
RP GHUDV IDUW\J lU UHJLVWUHUDGH L HQOLJKHW PHG ODJVWLIWQLQJHQ L GHQ PHGOHPVVWDWHQ UHVSHNWLYH L 0ROGDYLHQ RFK VHJODU
XQGHU HQ PHGOHPVVWDWVHOOHU 0ROGDYLHQVIODJJ
 GRWWHUERODJ WLOO HQ MXULGLVN SHUVRQ IUnQ HQ SDUW HQ MXULGLVN SHUVRQ VRP L SUDNWLNHQ NRQWUROOHUDV DY HQ DQQDQ MXULGLVN
SHUVRQIUnQ GHQSDUWHQ  
 ILOLDO WLOO HQ MXULGLVN SHUVRQ HQ DIIlUVYHUNVDPKHW VRP LQWH lU HQ MXULGLVN SHUVRQ RFK VRP I|UHIDOOHU YDUD SHUPDQHQW
H[HPSHOYLV HQ GHO DY PRGHUERODJHW KDU HQ OHGQLQJ RFK lU PDWHULHOOW Vn XWUXVWDG DWW GHQ NDQ VWn L DIIlUVI|UELQGHOVH
PHG WUHGMH SDUWHU Sn Vn VlWW DWW VnGDQD WUHGMH SDUWHU WURWV YHWVNDSHQ RP DWW GHW HYHQWXHOOW XSSNRPPHU HWW UlWWVOLJW
EDQG WLOO PRGHUERODJHW YDUV KXYXGNRQWRU ILQQV L XWODQGHW LQWH EHK|YHU YlQGD VLJ GLUHNW WLOO PRGHUERODJHW XWDQ NDQ
YlQGD VLJWLOO ILOLDOHQ
 HWDEOHULQJ
D  YDG JlOOHU MXULGLVND SHUVRQHU IUnQ XQLRQHQ HOOHU IUnQ 0ROGDYLHQ UlWWHQ DWW VWDUWD RFK EHGULYD QlULQJVYHUNVDPKHW
JHQRP DWW HWDEOHUD LQEHJULSHW JHQRP I|UYlUY DY HQ MXULGLVN SHUVRQ RFKHOOHU VNDSD HQ ILOLDO HOOHU HWW UHSUHVHQWDä
WLRQVNRQWRU LXQLRQHQ HOOHU L0ROGDYLHQ
E  YDG JlOOHU I\VLVND SHUVRQHU UlWWHQ I|U I\VLVND SHUVRQHU IUnQ XQLRQHQ HOOHU IUnQ 0ROGDYLHQ DWW VWDUWD RFK EHGULYD
QlULQJVYHUNVDPKHWVRP HJHQI|UHWDJDUH RFK DWWHWDEOHUD I|UHWDJVlUVNLOW ERODJ VRPGH IDNWLVNW NRQWUROOHUDU
 QlULQJVYHUNVDPKHW DOO YHUNVDPKHW LQRP LQGXVWUL KDQGHO RFK KDQWYHUN RFK LQRP GH IULD \UNHQD PHG XQGDQWDJ DY
YHUNVDPKHW VRPEHGULYV LVDPEDQG PHG XW|YDQGHW DYVWDWOLJDEHIRJHQKHWHU
 YHUNVDPKHW XW|YDQGH DYQlULQJVYHUNVDPKHW
 WMlQVWHU YDUMH WMlQVW LQRP YLONHQ VHNWRU VRP KHOVW XWRP WMlQVWHU VRP WLOOKDQGDKnOOV L VDPEDQG PHG XW|YDQGHW DY
VWDWOLJD EHIRJHQKHWHU
 WMlQVWHURFKDQQDQYHUNVDPKHWVRPWLOOKDQGDKnOOVUHVSHNWLYHEHGULYVLVDPEDQGPHGXW|YDQGHWDYVWDWOLJDEHIRJHQKHWHU WMlQVWHU
HOOHU YHUNVDPKHW VRP LQWH WLOOKDQGDKnOOV UHVSHNWLYH EHGULYV YDUH VLJ L NRPPHUVLHOOW V\IWH HOOHU L NRQNXUUHQV PHG HQ
HOOHU IOHUD QlULQJVLGNDUH
 JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGHDY WMlQVWHU WLOOKDQGDKnOODQGHDYHQWMlQVW
D  IUnQ HQSDUWV WHUULWRULXP WLOOGHQ DQGUDSDUWHQV WHUULWRULXP OHYHUDQVVlWW   HOOHU
E  SnGHQ HQD SDUWHQVWHUULWRULXPWLOO HQ WMlQVWHNRQVXPHQW IUnQ GHQ DQGUDSDUWHQ OHYHUDQVVlWW  
 WMlQVWHOHYHUDQW|U IUnQ HQ SDUW HQ I\VLVNHOOHU MXULGLVN SHUVRQ IUnQ HQSDUW VRP lPQDU WLOOKDQGDKnOOD HOOHU WLOOKDQGDKnOOHU
HQ WMlQVW
 I|UHWDJDUH YDUMH I\VLVN HOOHU MXULGLVN SHUVRQ IUnQ HQ SDUW VRP lPQDU EHGULYD HOOHU EHGULYHU HQ QlULQJVYHUNVDPKHW
JHQRP HQ HWDEOHULQJ




)|UW\GOLJKHWHQVVNXOOSnSHNDVDWWGHWWDWHUULWRULXPVNDRPIDWWDGHQH[NOXVLYDHNRQRPLVND]RQHQRFKNRQWLQHQWDOVRFNHOQLHQOLJKHWPHG
)|UHQWDQDWLRQHUQDVKDYVUlWWVNRQYHQWLRQ 8QFORV 
(QMXULGLVNSHUVRQNRQWUROOHUDVDYHQDQQDQMXULGLVNSHUVRQRPGHQVLVWQlPQGDKDUEHIRJHQKHWDWWXWVHHQPDMRULWHWDYVW\UHOVHOHGDP|ä
WHUQDHOOHUSnDQQDWVlWWODJHQOLJWOHGDYHUNVDPKHWHQ

/ 

RP 355/2014 rd

(XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

69

$Y V Q L W W   
(WDEOHU LQJ
$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH
'HWWD DYVQLWW VND WLOOlPSDV Sn nWJlUGHU VRP YLGWDV HOOHU XSSUlWWKnOOV DY HQ SDUW RFK VRP SnYHUNDU HWDEOHULQJ LQRP DOO
QlULQJVYHUNVDPKHWPHG XQGDQWDJDY
D  XWYLQQLQJ IUDPVWlOOQLQJ RFKEHDUEHWQLQJ   DYNlUQPDWHULDO
E  WLOOYHUNQLQJDYHOOHUKDQGHO PHG YDSHQDPPXQLWLRQ RFKNULJVPDWHULHO
F  DXGLRYLVXHOOD WMlQVWHU
G  QDWLRQHOOW VM|IDUWVFDERWDJH   RFK
H  QDWLRQHOOD RFK LQWHUQDWLRQHOOD OXIWIDUWVWMlQVWHU   LQRP VnYlO UHJXOMlU VRP LFNHUHJXOMlU OXIWIDUW RFK WMlQVWHU L GLUHNW
DQVOXWQLQJ WLOOXW|YDQGHWDYWUDILNUlWWLJKHWHU PHG XQGDQWDJDY
L  UHSDUDWLRQ RFK XQGHUKnOO DYIO\JSODQ GlU IO\JSODQHW WDVXU EUXN
LL  I|UVlOMQLQJ RFK PDUNQDGVI|ULQJDYOXIWWUDQVSRUWWMlQVWHU
LLL  WMlQVWHUVRPU|U GDWDERNQLQJVV\VWHP &56WMlQVWHU 
LY  PDUNWMlQVWHU
Y  IO\JSODWVWMlQVWHU

$UWLNHO 
1DWLRQHOO EHKDQGOLQJRFK EHKDQGOLQJ VRPPHVW J\QQDGQDWLRQ

2P LQWH DQQDW I|OMHU DY GH I|UEHKnOO VRP I|UWHFNQDV L ELODJD ;;9,,( WLOO GHWWD DYWDO VND 0ROGDYLHQ IUnQ RFK PHG
GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH
D  YDG JlOOHU HWDEOHULQJ DY GRWWHUERODJ ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND SHUVRQHU IUnQ XQLRQHQ PHGJH
GHVVD HQ EHKDQGOLQJ VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJ lQ GHQ VRP 0ROGDYLHQ PHGJHU VLQD HJQD MXULGLVND SHUVRQHU GHUDV
ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU HOOHU GRWWHUERODJ ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND SHUVRQHU IUnQ HWW
WUHGMHODQGEHURHQGH SnYLONHQVRP lU PHVW J\QQVDP
E  YDG JlOOHU GHQ YHUNVDPKHW VRP EHGULYV L 0ROGDYLHQ DY GRWWHUERODJ ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND
SHUVRQHU IUnQ XQLRQHQ Vn VQDUW GH lU HWDEOHUDGH PHGJH GHVVD HQ EHKDQGOLQJ VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJ lQ GHQ
VRP 0ROGDYLHQ PHGJHU VLQD HJQD MXULGLVND SHUVRQHU GHUDV ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU HOOHU GRWWHUERODJ ILOLDOHU
RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOOMXULGLVND SHUVRQHU IUnQ HWW WUHGMHODQG EHURHQGHSnYLONHQVRP lU PHVW J\QQVDP  

2PLQWHDQQDWI|OMHUDYGHI|UEHKnOOVRPI|UWHFNQDVLELODJD;;9,,$WLOOGHWWDDYWDOVNDXQLRQHQIUnQRFKPHGGHWWD
DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH
D  YDG JlOOHU HWDEOHULQJ DY GRWWHUERODJ ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND SHUVRQHU IUnQ 0ROGDYLHQ PHGJH
GHVVD HQ EHKDQGOLQJ VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJ lQ GHQ VRP XQLRQHQ PHGJHU VLQD HJQD MXULGLVND SHUVRQHU GHUDV
ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU HOOHU GRWWHUERODJ ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND SHUVRQHU IUnQ HWW
WUHGMHODQGEHURHQGH SnYLONHQVRP lU PHVW J\QQVDP
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)|U W\GOLJKHWHQV VNXOO SnSHNDV DWW PHG EHDUEHWQLQJ DY NlUQPDWHULDO DYVHV DOO YHUNVDPKHW VRP WDV XSS L 81 ,6,& UHY  NRG 
8WDQ DWW GHW SnYHUNDU YLONHQ YHUNVDPKHW VRP NDQ EHWUDNWDV VRP FDERWDJH HQOLJW UHOHYDQW LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ RPIDWWDU QDWLRQHOOW
VM|IDUWVFDERWDJHHQOLJWGHWWDNDSLWHOWUDQVSRUWDYSDVVDJHUDUHHOOHUYDURUPHOODQHQKDPQHOOHUSODWVLPHGOHPVVWDWHOOHUL0ROGDYLHQRFKHQ
DQQDQKDPQHOOHUSODWVLHQPHGOHPVVWDWHOOHUL0ROGDYLHQLQNOXVLYHSnGHVVNRQWLQHQWDOVRFNHOLHQOLJKHWPHG)1VKDYVUlWWVNRQYHQWLRQ
RFKWUDILNVRPE|UMDURFKVOXWDULVDPPDKDPQHOOHUSnVDPPDSODWVLHQPHGOHPVVWDWHOOHUL0ROGDYLHQ
9LOONRUHQI|U|PVHVLGLJWPDUNQDGVWLOOWUlGHLQRPOXIWWUDQVSRUWUHJOHUDVJHQRPDYWDOHWPHOODQ(8RFKGHVVPHGOHPVVWDWHURFK0ROGDYLHQ
RPXSSUlWWDQGHDYHWWJHPHQVDPWOXIWUXP
'HQQDVN\OGLJKHWJlOOHULQWHEHVWlPPHOVHURPLQYHVWHULQJVVN\GGVRPLQWHRPIDWWDVDYGHWWDNDSLWHOLQEHJULSHWEHVWlPPHOVHURPI|UIDUä
DQGHQI|UWYLVWO|VQLQJPHOODQLQYHVWHUDUHRFKVWDWHURFKVRPDQJHVLDQGUDDYWDO
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E  YDG JlOOHU GHQ YHUNVDPKHW VRP EHGULYV DY L XQLRQHQ DY GRWWHUERODJ ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND
SHUVRQHU IUnQ 0ROGDYLHQ Vn VQDUW GH lU HWDEOHUDGH PHGJH GHVVD HQ EHKDQGOLQJ VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJ lQ GHQ
VRP XQLRQHQ PHGJHU VLQD HJQD MXULGLVND SHUVRQHU GHUDV ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU HOOHU GRWWHUERODJ ILOLDOHU
RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOOMXULGLVND SHUVRQHU IUnQ HWW WUHGMHODQG EHURHQGHSnYLONHQVRP lU PHVW J\QQVDP  

2P LQWH DQQDW I|OMHU DY GH I|UEHKnOO VRP I|UWHFNQDV L ELODJRUQD ;;9,,$ RFK ;;9,,( WLOOGHWWD DYWDO VND SDUWHUQD
LQWHLQI|UD QnJUD Q\D UHJOHU HOOHU nWJlUGHU VRP PHGI|U DWW MXULGLVND SHUVRQHU IUnQ XQLRQHQ UHVSHNWLYH 0ROGDYLHQ GLVNULPLä
QHUDV Sn GHQ DQGUD SDUWHQV WHUULWRULXP L I|UKnOODQGH WLOO GHQ DQGUD SDUWHQV MXULGLVND SHUVRQHU QlU GHW JlOOHU HWDEOHULQJ
RFK GHQYHUNVDPKHW VRPEHGULYV HIWHUHWDEOHULQJHQ

$UWLNHO 
gYHUV\Q

, V\IWH DWW JUDGYLV OLEHUDOLVHUD HWDEOHULQJVYLOONRUHQ VND SDUWHUQD L |YHUHQVVWlPPHOVH PHG VLQD nWDJDQGHQ HQOLJW LQWHUä
QDWLRQHOOD DYWDO UHJHOEXQGHW VH|YHUHWDEOHULQJVUHJHOYHUNHW   RFKHWDEOHULQJVNOLPDWHW

, VDPEDQG PHG GHQ |YHUV\Q VRP DYVHV L SXQNW  VND SDUWHUQD EHG|PD GH HYHQWXHOOD KLQGHU I|U HWDEOHULQJ VRP
XSSWlFNWV,V\IWHDWWXWYLGJDEHVWlPPHOVHUQDLGHWWDNDSLWHOVNDSDUWHUQDILQQDOlPSOLJDVlWW DWWnWJlUGDVnGDQDKLQGHUWLOO
H[HPSHO JHQRP YLGDUH I|UKDQGOLQJDU EODQG DQQDW RP LQYHVWHULQJVVN\GG RFK I|UIDUDQGHQ I|U WYLVWO|VQLQJ PHOODQ LQYHVWHä
UDUH RFKVWDWHU

$UWLNHO 
$QGUDDYWDO
,QJHW L GHWWD NDSLWHO VND WRONDV VRP QnJRQ EHJUlQVQLQJ DY UlWWHQ I|U SDUWHUQDV I|UHWDJDUH DWW nWQMXWD HQ I|UPnQOLJDUH
EHKDQGOLQJ VRP I|UHVNULYV L QnJRW EHILQWOLJWHOOHU IUDPWLGD LQWHUQDWLRQHOOW DYWDO U|UDQGH LQYHVWHULQJDU VRP HQ PHGOHPVVWDW
HOOHU0ROGDYLHQ lU SDUW L

$UWLNHO 
%HKDQGOLQJ DYILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU

%HVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO XWHVOXWHU LQWH DWW HQ SDUW WLOOlPSDU VlUVNLOGD UHJOHU I|U HWDEOHULQJ RFK
YHUNVDPKHW Sn VLWW WHUULWRULXP QlU GHW JlOOHU ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND SHUVRQHU IUnQ GHQ DQGUD
SDUWHQ VRP LQWH LQUlWWDWV Sn GHQ I|UVWD SDUWHQV WHUULWRULXP RP UHJOHUQD lU EHUlWWLJDGH PHG KlQV\Q WLOO UlWWVOLJD HOOHU
WHNQLVND VNLOOQDGHU PHOODQ VnGDQD ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU RFK ILOLDOHU RFK UHSUHVHQWDWLRQVNRQWRU WLOO MXULGLVND
SHUVRQHU VRPLQUlWWDWV SnSDUWHQV WHUULWRULXPHOOHURP GHW U|UVLJ RPILQDQVLHOODWMlQVWHU DYI|UVLNWLJKHWVVNlO

6NLOOQDGHQ L EHKDQGOLQJ InU LQWH Jn XW|YHU YDG VRP lU Q|GYlQGLJW WLOO I|OMG DY VnGDQD UlWWVOLJD HOOHU WHNQLVND VNLOOä
QDGHU HOOHU QlU GHW JlOOHU ILQDQVLHOOD WMlQVWHU DYI|UVLNWLJKHWVVNlO

$Y V Q LW W   
*UlQV|YHUVNU LG DQG H WLO O KDQG DKnO O DQG H  DYWM lQVWH U 
$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH
'HWWD DYVQLWW JlOOHU I|U nWJlUGHU VRP SDUWHUQD YLGWDU RFK VRP SnYHUNDU GHW JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGHW DY
WMlQVWHU LQRPDOOD WMlQVWHVHNWRUHUPHG XQGDQWDJ I|U
D  DXGLRYLVXHOOD WMlQVWHU




'HQQDVN\OGLJKHWJlOOHULQWHEHVWlPPHOVHURPLQYHVWHULQJVVN\GGVRPLQWHRPIDWWDVDYGHWWDNDSLWHOLQEHJULSHWEHVWlPPHOVHURPI|UIDUä
DQGHQI|UWYLVWO|VQLQJPHOODQLQYHVWHUDUHRFKVWDWHURFKVRPDQJHVLDQGUDDYWDO
'HWRPIDWWDUGHWWDNDSLWHORFKELODJRUQD;;9,,$RFK;;9,,(WLOOGHWWDDYWDO
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E  QDWLRQHOOW VM|IDUWVFDERWDJH   RFK
F  QDWLRQHOOD RFK LQWHUQDWLRQHOOD OXIWIDUWVWMlQVWHU   LQRP VnYlO UHJXOMlU VRP LFNHUHJXOMlU OXIWIDUW RFK WMlQVWHU L GLUHNW
DQVOXWQLQJ WLOOXW|YDQGHWDYWUDILNUlWWLJKHWHU PHG XQGDQWDJDY
L  UHSDUDWLRQ RFK XQGHUKnOO DYIO\JSODQ GlU IO\JSODQHW WDVXU EUXN
LL  I|UVlOMQLQJ RFK PDUNQDGVI|ULQJDYOXIWWUDQVSRUWWMlQVWHU
LLL  WMlQVWHUVRPU|U GDWDERNQLQJVV\VWHP &56WMlQVWHU 
LY  PDUNWMlQVWHU
Y  IO\JSODWVWMlQVWHU

$UWLNHO 
0DUNQDGVWLOOWUlGH

, IUnJD RP PDUNQDGVWLOOWUlGH JHQRP JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU VND YDUGHUD SDUWHQ PHGJH
WMlQVWHU RFK WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ HQ EHKDQGOLQJ VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJ lQ GHQ VRP IDVWVWlOOV
LGHVlUVNLOGD nWDJDQGHQD L ELODJRUQD;;9,,% RFK ;;9,,) WLOOGHWWD DYWDO

,QRP VHNWRUHU GlU nWDJDQGHQ RP PDUNQDGVWLOOWUlGH JMRUWV GHILQLHUDV GH nWJlUGHU VRP HQ SDUW LQWH InU XSSUlWWKnOOD
HOOHU YLGWD YDUH VLJ UHJLRQDOW HOOHU Sn KHOD VLWW WHUULWRULXP VnYLGD LQWH DQQDW DQJHV L ELODJRUQD ;;9,,% RFK ;;9,,) WLOO
GHWWD DYWDOHQOLJW I|OMDQGH
D EHJUlQVQLQJDU DY DQWDOHW WMlQVWHOHYHUDQW|UHU JHQRP QXPHULVND NYRWHU PRQRSRO HOOHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHU PHG HQVDPä
UlWWHOOHU JHQRPNUDYSn SU|YQLQJDYGHWHNRQRPLVNDEHKRYHW
E  EHJUlQVQLQJDU DY GHW WRWDOD YlUGHW DY WMlQVWHWUDQVDNWLRQHU HOOHU DY WLOOJnQJDU JHQRP QXPHULVND NYRWHU HOOHU NUDY Sn
SU|YQLQJDYGHWHNRQRPLVNDEHKRYHW
F  EHJUlQVQLQJDU DY GHW WRWDOD DQWDOHW WMlQVWHU VRP WLOOKDQGDKnOOV HOOHU DY GHQ WRWDOD NYDQWLWHWHQ WMlQVWHSURGXNWLRQ
XWWU\FNWLDQJLYQD QXPHULVND HQKHWHUJHQRP NYRWHUHOOHUNUDYSn SU|YQLQJDYGHWHNRQRPLVNDEHKRYHW

$UWLNHO 
1DWLRQHOO EHKDQGOLQJ

,QRP GH VHNWRUHU I|U YLOND nWDJDQGHQ RP PDUNQDGVWLOOWUlGH DQJHV L ELODJRUQD ;;9,,% RFK ;;9,,) WLOO GHWWD DYWDO
RFK PHG LDNWWDJDQGH DY GH YLOONRU RFK I|UEHKnOO VRP IDVWVWlOOV GlU VND YDUGHUD SDUWHQ L IUnJD RP DOOD nWJlUGHU VRP
SnYHUNDU GHW JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGHW DY WMlQVWHU PHGJH WMlQVWHU RFK WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQ GHQ DQGUD
SDUWHQ HQ EHKDQGOLQJ VRP LQWHlU PLQGUH I|UPnQOLJlQ GHQ VRPSDUWHQ PHGJHU VLQD HJQD WMlQVWHU RFK WMlQVWHOHYHUDQW|UHU
DYVDPPD VODJ

(Q SDUW NDQ XSSI\OOD NUDYHW L SXQNW  JHQRP DWW PHGJH WMlQVWHU HOOHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ
DQWLQJHQ HQ WLOO IRUPHQ LGHQWLVN EHKDQGOLQJ HOOHU HQ WLOO IRUPHQ ROLN EHKDQGOLQJ L I|UKnOODQGH WLOO GHQ VRP SDUWHQ PHGJHU
VLQDHJQD WMlQVWHURFKWMlQVWHOHYHUDQW|UHUDYVDPPD VODJ

(QWLOO IRUPHQ LGHQWLVNHOOHU HQ WLOOIRUPHQ ROLN EHKDQGOLQJVNDDQVHV YDUD PLQGUHI|UPnQOLJ RPGHQ lQGUDU NRQNXUä
UHQVYLOONRUHQ WLOOI|UPnQ I|U WMlQVWHUHOOHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQSDUWHQLMlPI|UHOVH PHG WMlQVWHU HOOHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHU
DYVDPPD VODJ IUnQ GHQ DQGUDSDUWHQ

6lUVNLOGD nWDJDQGHQ VRP LQJnWWV HQOLJW GHQQD DUWLNHO VND LQWH WRONDV VRP DWW HQ SDUW PnVWH NRPSHQVHUD I|U LQQHERä
HQGHNRQNXUUHQVQDFNGHODU VRPEHURU SnGHDNWXHOOD WMlQVWHUQDV HOOHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHUQDV XWOlQGVND QDWXU
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8WDQ DWW GHW SnYHUNDU YLONHQ YHUNVDPKHW VRP NDQ EHWUDNWDV VRP FDERWDJH HQOLJW UHOHYDQW LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ RPIDWWDU QDWLRQHOOW
VM|IDUWVFDERWDJHHQOLJWGHWWDNDSLWHOWUDQVSRUWDYSDVVDJHUDUHHOOHUYDURUPHOODQHQKDPQHOOHUSODWVLHQPHGOHPVVWDWHOOHUL0ROGDYLHQRFK
HQDQQDQKDPQHOOHUSODWVLHQPHGOHPVVWDWHOOHU0ROGDYLHQLQNOXVLYHSnGHVVNRQWLQHQWDOVRFNHOLHQOLJKHWPHG)1VKDYVUlWWVNRQYHQWLRQ
RFKWUDILNVRPE|UMDURFKVOXWDULVDPPDKDPQHOOHUSnVDPPDSODWVLHQPHGOHPVVWDWHOOHUL0ROGDYLHQ
9LOONRUHQI|U|PVHVLGLJWPDUNQDGVWLOOWUlGHLQRPOXIWWUDQVSRUWUHJOHUDVJHQRPDYWDOHWPHOODQ(8RFKGHVVPHGOHPVVWDWHURFK0ROGDYLHQ
RPXSSUlWWDQGHDYHWWJHPHQVDPWOXIWUXP
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/

$UWLNHO 
)|UWHFNQLQJ|YHU nWDJDQGHQ

'H VHNWRUHU VRP UHVSHNWLYH SDUW OLEHUDOLVHUDU HQOLJW GHWWD DYVQLWW VDPW GH EHJUlQVQLQJDU DY PDUNQDGVWLOOWUlGH RFK
QDWLRQHOO EHKDQGOLQJ VRP JHQRP I|UEHKnOO JlOOHU I|U WMlQVWHU RFK WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ L GHVVD
VHNWRUHU DQJHVLI|UWHFNQLQJDUQD|YHU nWDJDQGHQ LELODJRUQD;;9,,% RFK;;9,,) WLOO GHWWD DYWDO

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU GH UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU VRP I|OMHU DY HOOHU NDQ NRPPD DWW I|OMD DY GHQ HXURSHLVND
NRQYHQWLRQHQ RP JUlQV|YHUVNULGDQGH WHOHYLVLRQ RFK GHQ HXURSHLVND NRQYHQWLRQHQ RP VDPSURGXNWLRQ DY ILOPYHUN VND
I|UWHFNQLQJDUQD |YHU nWDJDQGHQ L ELODJRUQD ;;9,,% RFK ;;9,,) WLOO GHWWD DYWDO LQWH RPIDWWD nWDJDQGHQ RP DXGLRYLVXHOOD
WMlQVWHU

$UWLNHO 
gYHUV\Q
, V\IWH DWW nVWDGNRPPD HQ JUDGYLV OLEHUDOLVHULQJ DY GHW JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGHW DY WMlQVWHU PHOODQ SDUWHUQD
VND DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQL GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO UHJHOEXQGHW VH |YHU GHQ
I|UWHFNQLQJ |YHU nWDJDQGHQ VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 9LG GHVVD |YHUV\QHU VND KlQV\Q WDV EODQG DQQDW WLOO GHQ
JUDGYLVD WLOOQlUPQLQJ VRP DYVHV L DUWLNODUQD    RFK  L GHWWD DYWDO RFK GHVV HIIHNWHU I|U DYVNDIIDQGHW DY
GHNYDUYDUDQGHKLQGUHQ I|UGHW JUlQV|YHUVNULGDQGHWLOOKDQGDKnOODQGHW DYWMlQVWHU PHOODQSDUWHUQD

$Y V Q L W W   
7LOOIlOOLJQlU YDUR DYI\VLVN DSH U VRQH U  I|U DI IlU VlQG DPnO 
$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGHRFK GHILQLWLRQHU

'HWWD DYVQLWW JlOOHU I|U nWJlUGHU VRP SDUWHUQD YLGWDU DYVHHQGH LQUHVD WLOO RFK WLOOIlOOLJ YLVWHOVH Sn GHUDV WHUULWRULXP
I|U Q\FNHOSHUVRQDO SUDNWLNDQWHU PHG DNDGHPLVN H[DPHQ RFK I|UHWDJVVlOMDUH WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP WLOOKDQGDKnOOHU
WMlQVWHU Sn NRQWUDNWVEDVLV VDPWREHURHQGH\UNHVXW|YDUHXWDQ DWWGHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQDYDUWLNHO  LGHWWD DYWDO


,GHWWD DYVQLWW JlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU

D  Q\FNHOSHUVRQDO
I\VLVND SHUVRQHU VRP lU DQVWlOOGD DY HQ MXULGLVN SHUVRQ VRP LQWH lU HQ LGHHOO RUJDQLVDWLRQ   IUnQ HQ SDUW RFK VRP
DQVYDUDU I|U DWW LQUlWWD HQ HWDEOHULQJ HOOHU VRP VHU WLOO DWW VW\UQLQJHQ I|UYDOWQLQJHQ RFK GULIWHQ DY HQ HWDEOHULQJ
IXQJHUDU VRP GHQ VND , Q\FNHOSHUVRQDO LQJnU DIIlUVUHVHQlUHU VRP VND LQUlWWD HQ HWDEOHULQJ RFK SHUVRQHU VRP lU
I|UHPnO I|U I|UHWDJVLQWHUQ |YHUI|ULQJ
L  DIIlUVUHVHQlUHU VRP VND LQUlWWD HQ HWDEOHULQJ I\VLVND SHUVRQHU L OHGDQGH VWlOOQLQJ VRP DQVYDUDU I|U DWW LQUlWWD HQ
HWDEOHULQJ 'H HUEMXGHU HOOHU WLOOKDQGDKnOOHU LQWH WMlQVWHU RFK GHOWDU LQWH L QnJRQ DQQDQ HNRQRPLVN YHUNVDPKHW lQ
GHQ VRPNUlYVI|U LQUlWWDQGHW DYHWDEOHULQJHQ 'H InU LQJHQHUVlWWQLQJ IUnQ QnJRQ NlOOD LQRPYlUGSDUWHQ
LL  SHUVRQHUVRP lU I|UHPnOI|U I|UHWDJVLQWHUQ|YHUI|ULQJ
I\VLVND SHUVRQHU VRP KDU YDULW DQVWlOOGD KRV HOOHU GHOlJDUH L HQ MXULGLVN SHUVRQ XQGHU PLQVW HWW nU RFK VRP WLOOIlOä
OLJW |YHUI|UV WLOO HQ HWDEOHULQJ VRP NDQ YDUD GRWWHUERODJ ILOLDO HOOHU PRGHUI|UHWDJ WLOO I|UHWDJHWGHQ MXULGLVND
SHUVRQHQSn GHQDQGUD SDUWHQVWHUULWRULXP'H I\VLVND SHUVRQHUQDLIUnJD VNDYDUDQnJRW DYI|OMDQGH
 &KHIHU SHUVRQHU L OHGDQGH VWlOOQLQJ L HQ MXULGLVN SHUVRQ VRP L I|UVWD KDQG OHGHU HWDEOHULQJHQV I|UYDOWQLQJ
RFK VRP VWnU XQGHU DOOPlQW |YHULQVHHQGH DY RFK InU LQVWUXNWLRQHU IUlPVW IUnQ VW\UHOVHQ HOOHU ERODJHWV DNWLHä
lJDUH HOOHU PRWVYDUDQGH RFK VRPEODQG DQQDWnWPLQVWRQH
³ OHGHU HWDEOHULQJHQ HOOHUHQ DYGHOQLQJHOOHU XQGHUDYGHOQLQJDYGHQ


+lQYLVQLQJHQ WLOO µVRP LQWH lU HQ LGHHOO RUJDQLVDWLRQµ JlOOHU HQEDUW %HOJLHQ 7MHFNLHQ 'DQPDUN 7\VNODQG (VWODQG ,UODQG *UHNODQG
6SDQLHQ )UDQNULNH ,WDOLHQ &\SHUQ /HWWODQG /LWDXHQ /X[HPEXUJ 0DOWD 1HGHUOlQGHUQD gVWHUULNH 3RUWXJDO 6ORYHQLQHQ )LQODQG RFK
)|UHQDGHNXQJDULNHW
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³ |YHUYDNDU RFK NRQWUROOHUDU GHW DUEHWH VRP XWI|UV DY DQQDQ WLOOV\QV HOOHU OHGQLQJVSHUVRQDO HOOHU SHUVRQDO
PHG VlUVNLOGD IDFNNXQVNDSHURFK
³ KDU EHK|ULJKHW DWW SHUVRQOLJHQ DQVWlOOD RFK DYVNHGD HOOHU WLOOVW\UND DQVWlOOQLQJ DYVNHGDQGH HOOHU DQGUD
SHUVRQDOnWJlUGHU
 6SHFLDOLVWHU SHUVRQHU VRP DUEHWDU LQRP HQ MXULGLVN SHUVRQ RFK VRP KDU RYDQOLJD NXQVNDSHU VRP lU DY
YlVHQWOLJ EHW\GHOVH I|U HWDEOHULQJHQV SURGXNWLRQ IRUVNQLQJVXWUXVWQLQJ PHWRGHU SURFHVVHU I|UIDUDQGHQ HOOHU
I|UYDOWQLQJ 9LG EHG|PQLQJHQ DY VnGDQD NXQVNDSHU EHDNWDV LQWH HQGDVW NXQVNDSHU VRP lU VSHFLILND I|U
HWDEOHULQJHQ XWDQ lYHQ RP SHUVRQHQ KDU HQ K|J NYDOLILNDWLRQVQLYn I|U HQ W\S DY DUEHWH HOOHU HQ EUDQVFK VRP
NUlYHU VlUVNLOW WHNQLVNW NXQQDQGH LQEHJULSHWHQ RIILFLHOOW JRGNlQG \UNHVWLOOK|ULJKHW

E  SUDNWLNDQWHU PHG DNDGHPLVN H[DPHQ I\VLVND SHUVRQHU VRP KDU YDULW DQVWlOOGD KRV HQ MXULGLVN SHUVRQ IUnQ HQ SDUW HOOHU
KRV GHVV ILOLDO XQGHU PLQVW HWW nU VRP KDU HQ XQLYHUVLWHWVH[DPHQ RFK VRP WLOOIlOOLJW |YHUI|UV WLOO HQ HWDEOHULQJ VRP
GHQ MXULGLVND SHUVRQHQ KDU Sn GHQ DQGUD SDUWHQV WHUULWRULXP I|U NDUULlUXWYHFNOLQJVlQGDPnO HOOHU I|U DWW In XWELOGQLQJ
LDIIlUVWHNQLNHOOHUDIIlUVPHWRGHU  
F  I|UHWDJVVlOMDUH   I\VLVND SHUVRQHU VRP I|UHWUlGHU HQ WMlQVWH HOOHU YDUXOHYHUDQW|U IUnQ HQ SDUW RFK VRP V|NHU UlWW WLOO
LQUHVD RFK WLOOIlOOLJ YLVWHOVH Sn GHQ DQGUD SDUWHQV WHUULWRULXP I|U DWW I|UKDQGOD RP I|UVlOMQLQJ DY WMlQVWHU HOOHU YDURU
HOOHU I|UDWWLQJnDYWDORPDWWVlOMDWMlQVWHUHOOHU YDURU I|UGHQOHYHUDQW|UHQVUlNQLQJ'HDUEHWDU LQWHPHGGLUHNWI|UVlOMä
QLQJ WLOO DOOPlQKHWHQ InU LQJHQ HUVlWWQLQJ IUnQ QnJRQ NlOOD LQRP YlUGSDUWHQ RFK XWI|U LQWH WMlQVWHU Sn SURYLVLRQVä
EDVLV
G  WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP WLOOKDQGDKnOOHU WMlQVWHU Sn NRQWUDNWVEDVLV I\VLVND SHUVRQHU VRP lU DQVWlOOGD DY HQ MXULGLVN SHUVRQ
IUnQ HQ SDUW VRP LQWH lU HQ E\Un I|U UHNU\WHULQJ RFK I|UPHGOLQJ DY SHUVRQDO HOOHU DJHUDU JHQRP HQ VnGDQ E\Un VRP
LQWHKDU QnJRQ HWDEOHULQJ SnGHQ DQGUDSDUWHQVWHUULWRULXP RFKVRP LJRG WURKDU WHFNQDWHWW NRQWUDNW I|U DWWWLOOKDQä
GDKnOOD WMlQVWHU PHG HQ VOXWNRQVXPHQW L GHQ VLVWQlPQGD SDUWHQ YLONHW NUlYHU DWW GH DQVWlOOGD WLOOIlOOLJW XSSHKnOOHU VLJ
LGHQSDUWHQI|U DWWIXOOJ|UD NRQWUDNWHWRP WLOOKDQGDKnOODQGH DYWMlQVWHU  
H  REHURHQGH \UNHVXW|YDUH I\VLVND SHUVRQHU VRP PHGYHUNDU YLG WLOOKDQGDKnOODQGHW DY HQ WMlQVW VRP lU HWDEOHUDGH VRP
HJHQI|UHWDJDUH Sn HQ SDUWV WHUULWRULXP VRP LQWH KDU QnJRQ HWDEOHULQJ Sn GHQ DQGUD SDUWHQV WHUULWRULXP RFK VRP L
JRG WUR KDU WHFNQDW HWW NRQWUDNW DQQDW lQ JHQRP HQ E\Un I|U UHNU\WHULQJ RFK I|UPHGOLQJ DY SHUVRQDO  I|U DWW WLOOKDQä
GDKnOOD WMlQVWHU PHG HQ VOXWNRQVXPHQW L GHQ VLVWQlPQGD SDUWHQ YLONHW NUlYHU DWW GH WLOOIlOOLJW XSSHKnOOHU VLJ L GHQ
SDUWHQI|U DWWIXOOJ|UD NRQWUDNWHWRP WLOOKDQGDKnOODQGH DYWMlQVWHU  
I  NYDOLILNDWLRQHU H[DPHQV XWELOGQLQJV RFK DQGUD EHK|ULJKHWVEHYLV YLOND XWIlUGDWV DY HQ P\QGLJKHW VRP XWVHWWV HQOLJW
EHVWlPPHOVHU LODJDUHOOHU DQGUDI|UIDWWQLQJDU RFK VRPXWJ|U LQW\JRP DYVOXWDG \UNHVXWELOGQLQJ

$UWLNHO 
1\FNHOSHUVRQDORFK SUDNWLNDQWHU PHG DNDGHPLVNH[DPHQ

)|U YDUMH VHNWRU VRP RPIDWWDV DY nWDJDQGHQ HQOLJW DYVQLWW  (WDEOHULQJ  L GHWWD NDSLWHO RFK PHG LDNWWDJDQGH DY GH
I|UEHKnOO VRP I|UWHFNQDV L ELODJRUQD ;;9,,$ RFK ;;9,,( HOOHU L ELODJRUQD ;;9,,& RFK ;;9,,* WLOO GHWWD DYWDO VND
YDUGHUD SDUWHQ WLOOnWD DWW I|UHWDJDUH IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ I|U VLQ HWDEOHULQJ DQVWlOOHU I\VLVND SHUVRQHU IUnQ GHQ SDUWHQ
XQGHU I|UXWVlWWQLQJDWWGHDQVWlOOGDlU Q\FNHOSHUVRQDOHOOHU SUDNWLNDQWHU PHGDNDGHPLVNH[DPHQHQOLJWGHILQLWLRQHUQDLDUä
WLNHO  L GHWWD DYWDO 7LOOIlOOLJ LQUHVD RFK WLOOIlOOLJ YLVWHOVH I|U Q\FNHOSHUVRQDO RFK SUDNWLNDQWHU PHG DNDGHPLVN H[DPHQ
VND JlOOD XQGHU K|JVW WUH nU I|U SHUVRQHU VRP lU I|UHPnO I|U I|UHWDJVLQWHUQ |YHUI|ULQJ  GDJDU XQGHU HQ WROYPnQDGHUVä
SHULRG I|U DIIlUVUHVHQlUHU VRPVND LQUlWWDHQ HWDEOHULQJ RFK HWW nU I|U SUDNWLNDQWHU PHG DNDGHPLVNH[DPHQ

)|U YDUMH VHNWRU VRP RPIDWWDV DY nWDJDQGHQ L HQOLJKHW PHG DYVQLWW  (WDEOHULQJ  L GHWWD NDSLWHO InU HQ SDUW LQWH
XSSUlWWKnOOD HOOHU YLGWD YDUH VLJ UHJLRQDOW HOOHU Sn KHOD VLWW WHUULWRULXP VnYLGD LQWH DQQDW DQJHV L ELODJRUQD ;;9,,& RFK
;;9,,*WLOO GHWWDDYWDO nWJlUGHUVRP XWJ|UEHJUlQVQLQJDUJHQRP QXPHULVND NYRWHUHOOHUNUDYSnSU|YQLQJDYGHWHNRQRä
PLVND EHKRYHW DY GHW WRWDOD DQWDOHW I\VLVND SHUVRQHU VRP HQ I|UHWDJDUH InU DQVWlOOD VRP Q\FNHOSHUVRQDO RFK SUDNWLNDQWHU
PHG DNDGHPLVNH[DPHQLQRP HQYLVVVHNWRU HOOHUGLVNULPLQHUDQGH EHJUlQVQLQJDU
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'HQHWDEOHULQJVRPWDUHPRWSUDNWLNDQWHQNDQnOlJJDVDWWLI|UYlJOlPQDLQHWWXWELOGQLQJVSURJUDPI|UKHODYLVWHOVHQI|UJRGNlQQDQGH
SURJUDPPHWVNDYLVDDWWV\IWHWPHGYLVWHOVHQlUXWELOGQLQJ)|U7MHFNLHQ7\VNODQG)UDQNULNH8QJHUQRFKgVWHUULNHPnVWHXWELOGQLQJHQ
KDDQNQ\WQLQJWLOOGHQDYODJGDXQLYHUVLWHWVXWELOGQLQJHQ
)|UHQDGHNXQJDULNHWNDWHJRULQI|UHWDJVVlOMDUHHUNlQQVEDUDI|UVlOMDUHDYWMlQVWHU
'HWWMlQVWHNRQWUDNWVRPDYVHVLOHGHQGRFKHVNDYDUDI|UHQOLJWPHGODJDUDQGUDI|UIDWWQLQJDURFKNUDYLGHQSDUWGlUDYWDOHWJHQRPI|UV
'HWWMlQVWHNRQWUDNWVRPDYVHVLOHGHQGRFKHVNDYDUDI|UHQOLJWPHGODJDUDQGUDI|UIDWWQLQJDURFKNUDYLGHQSDUWGlUDYWDOHWJHQRPI|UV
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$UWLNHO 
)|UHWDJVVlOMDUH
)|U YDUMH VHNWRU VRP RPIDWWDV DY nWDJDQGHQ L HQOLJKHW PHG DYVQLWW  (WDEOHULQJ  HOOHU DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOä
KDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  L GHWWD NDSLWHO RFK PHG LDNWWDJDQGH DY GH I|UEHKnOO VRP I|UWHFNQDV L ELODJRUQD ;;9,,$
RFK ;;9,,( VDPW ;;9,,% RFK ;;9,,) WLOO GHWWD DYWDO VND YDUGHUD SDUWHQ WLOOnWD LQUHVD RFK WLOOIlOOLJ YLVWHOVH XQGHU
K|JVW GDJDU XQGHU HQ WROYPnQDGHUVSHULRG

$UWLNHO 
7MlQVWHOHYHUDQW|UHUVRP WLOOKDQGDKnOOHU WMlQVWHU SnNRQWUDNWVEDVLV

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQD UHVSHNWLYH VN\OGLJKHWHU VRP I|OMHU DY nWDJDQGHQD HQOLJW $OOPlQQD WMlQVWHKDQGHOVDYWDOHW
QHGDQ NDOODW *DWV  L IUnJD RP LQUHVD RFK WLOOIlOOLJ YLVWHOVH I|U WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP WLOOKDQGDKnOOHU WMlQVWHU Sn NRQWUDNWVä
EDVLV
, HQOLJKHW PHG ELODJRUQD ;;9,,' RFK ;;9,,+ WLOO GHWWD DYWDO VND YDUGHUD SDUWHQ WLOOnWD DWW WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP WLOOä
KDQGDKnOOHU WMlQVWHU Sn NRQWUDNWVEDVLV IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ WLOOKDQGDKnOOHU WMlQVWHU Sn GHUDV WHUULWRULXP PHG I|UEHKnOO
I|UGHYLOONRUVRP DQJHV LSXQNW  LGHQQD DUWLNHO


3DUWHUQDV nWDJDQGHQ RPIDWWDV DYI|OMDQGH YLOONRU

D  'H I\VLVND SHUVRQHUQD PnVWH PHGYHUNDYLG WLOOKDQGDKnOODQGHWDYHQ WMlQVW SnWLOOIlOOLJEDVLV LHJHQVNDSDYDQVWlOOGD KRV
HQ MXULGLVN SHUVRQ VRPKDU WHFNQDWHWW WMlQVWHNRQWUDNW I|U HQSHULRG DYK|JVW WROYPnQDGHU
E  'H I\VLVND SHUVRQHU VRP UHVHU LQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ E|UKD HUEMXGLW VnGDQD WMlQVWHU L HJHQVNDS DYDQVWlOOGD KRV GHQ
MXULGLVND SHUVRQ VRP WLOOKDQGDKnOOHU WMlQVWHUQD XQGHU PLQVW GHW nU VRP I|UHJnU LQOlPQDQGHW DY DQV|NDQ RP LQUHVD WLOO
GHQ DQGUD SDUWHQ 'HVVXWRP VND GH I\VLVND SHUVRQHUQD YLG LQOlPQDQGHW DY DQV|NDQ RP LQUHVD WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ
KDPLQVW WUH nUV \UNHVHUIDUHQKHW   IUnQ GHQQlULQJVJUHQ VRP NRQWUDNWHW DYVHU
F  'H I\VLVNDSHUVRQHU VRPUHVHU LQ WLOOGHQ DQGUDSDUWHQVNDKD
L  XQLYHUVLWHWVH[DPHQ HOOHUNYDOLILNDWLRQHU VRPVW\UNHU PRWVYDUDQGH NXQVNDSHU   RFK
LL  \UNHVNYDOLILNDWLRQHU QlU GHWWD NUlYV I|U DWW EHGULYD HQ YHUNVDPKHW HQOLJW GH ODJDU I|UIDWWQLQJDU RFK DQGUD UlWWVOLJD
NUDY VRPJlOOHUKRV GHQSDUW GlU WMlQVWHQ WLOOKDQGDKnOOV
G  'HQ I\VLVND SHUVRQHQ VND LQWH HUKnOOD QnJRQ DQQDQ HUVlWWQLQJ I|U WLOOKDQGDKnOODQGHW DY WMlQVWHUQD Sn GHQ DQGUD
SDUWHQV WHUULWRULXPlQGHQ HUVlWWQLQJ VRP EHWDODV DYGHQ MXULGLVND SHUVRQ VRPGHQ I\VLVND SHUVRQHQ lUDQVWlOOGKRV
H  'H I\VLVND SHUVRQHUQDV LQUHVD RFK WLOOIlOOLJDYLVWHOVH L GHQ EHU|UGD SDUWHQ InU LQWH |YHUVNULGD VDPPDQODJW VH[ PnQDGHU
HOOHU I|U /X[HPEXUJ  YHFNRU XQGHU QnJRQ WROYPnQDGHUVSHULRG HOOHU XQGHU NRQWUDNWHWV JLOWLJKHWVWLG EHURHQGH Sn
YLONHQVRPlU NRUWDVW
I  7LOOWUlGH HQOLJW EHVWlPPHOVHUQD L GHQQD DUWLNHO JlOOHU HQEDUW GHQ WMlQVW VRP RPIDWWDV DY NRQWUDNWHW RFK PHGI|U LQJHQ
UlWW DWWDQYlQGD\UNHVWLWHOQ L GHQSDUW GlU WMlQVWHQ WLOOKDQGDKnOOV
J  $QWDOHW SHUVRQHU VRP RPIDWWDV DY WMlQVWHNRQWUDNWHW VND LQWH YDUD VW|UUH lQ YDG VRP NUlYV I|U DWW IXOOJ|UD NRQWUDNWHW
YLONHWNDQ EHVOXWDV PHG VW|GDYODJDUI|UIDWWQLQJDURFK DQGUDUlWWVOLJD NUDYLGHQSDUWGlU WMlQVWHQWLOOKDQGDKnOOV

$UWLNHO 
2EHURHQGH\UNHVXW|YDUH

, HQOLJKHW PHG ELODJRUQD ;;9,,' RFK ;;9,,+ WLOO GHWWD DYWDO VND SDUWHUQD WLOOnWD DWW REHURHQGH \UNHVXW|YDUH IUnQ
GHQ DQGUD SDUWHQ WLOOKDQGDKnOOHU WMlQVWHU Sn GHUDV WHUULWRULXP PHG I|UEHKnOO I|U GH YLOONRU VRP DQJHV L SXQNW  L GHQQD
DUWLNHO



(UKnOOHQHIWHUDWWSHUVRQHQXSSQnWWP\QGLJKHWVnOGHU
2PH[DPHQHOOHUNYDOLILNDWLRQHQLQWHKDUHUKnOOLWVLGHQSDUWGlU WMlQVWHQWLOOKDQGDKnOOVInUGHQSDUWHQDYJ|UDRPGHQlUOLNYlUGLJPHG
GHQXQLYHUVLWHWVH[DPHQVRPNUlYVSnGHVVWHUULWRULXP
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3DUWHUQDV nWDJDQGHQ RPIDWWDV DYI|OMDQGH YLOONRU

D 'H I\VLVND SHUVRQHUQD PnVWH PHGYHUND YLG WLOOKDQGDKnOODQGHW DY HQ WMlQVW Sn WLOOIlOOLJ EDVLV L HJHQVNDS DY HJHQI|UHWDä
JDUH HWDEOHUDGHL GHQDQGUD SDUWHQRFKPnVWHKD WHFNQDWHWW WMlQVWHNRQWUDNW I|UHQSHULRG DYK|JVW WROY PnQDGHU
E  'H I\VLVND SHUVRQHU VRP UHVHU LQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ PnVWH YLG LQOlPQDQGHW DY DQV|NDQ RP LQUHVD WLOO GHQ DQGUD
SDUWHQ KDPLQVW VH[ nUV \UNHVHUIDUHQKHW IUnQ GHQQlULQJVJUHQ VRPNRQWUDNWHW DYVHU
F  'H I\VLVNDSHUVRQHU VRPUHVHU LQ WLOOGHQ DQGUDSDUWHQPnVWH KD
L  XQLYHUVLWHWVH[DPHQ HOOHU NYDOLILNDWLRQHU VRPVW\UNHU PRWVYDUDQGH NXQVNDSHU   RFK
LL  \UNHVNYDOLILNDWLRQHU QlU GHWWD NUlYV I|U DWW EHGULYD HQ YHUNVDPKHW HQOLJW GH ODJDU I|UIDWWQLQJDU RFK DQGUD NUDY VRP
JlOOHU KRVGHQSDUW GlU WMlQVWHQ WLOOKDQGDKnOOV
G  'H I\VLVND SHUVRQHUQDV LQUHVD RFK WLOOIlOOLJDYLVWHOVH L GHQ EHU|UGD SDUWHQ InU LQWH |YHUVNULGD VDPPDQODJW VH[ PnQDGHU
HOOHU I|U /X[HPEXUJ  YHFNRU XQGHU QnJRQ WROYPnQDGHUVSHULRG HOOHU XQGHU NRQWUDNWHWV JLOWLJKHWVWLG EHURHQGH Sn
YLONHQVRPlU NRUWDVW
H  7LOOWUlGH HQOLJW EHVWlPPHOVHUQD L GHQQD DUWLNHO JlOOHU HQEDUW GHQ WMlQVW VRP RPIDWWDV DY NRQWUDNWHW RFK PHGI|U LQJHQ
UlWW DWWDQYlQGD\UNHVWLWHOQ L GHQSDUW GlU WMlQVWHQ WLOOKDQGDKnOOV

$Y V Q L W W   
5 H J H O YH U N 
8 Q G H U DY V Q L W W  
,QKHPVNDUHJOHULQJDU

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGHRFK GHILQLWLRQHU

1HGDQ DQJHV GH UHJOHU VRP lU WLOOlPSOLJD Sn nWJlUGHU VRP SDUWHUQD YLGWDU DYVHHQGH OLFHQVLHULQJVNUDY RFK OLFHQVLHä
ULQJVI|UIDUDQGHQ NYDOLILNDWLRQVNUDYRFK NYDOLILFHULQJVI|UIDUDQGHQ RFK VRPKDU LQYHUNDQSn
D  JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGHDYWMlQVWHU
E  MXULGLVND RFK I\VLVND SHUVRQHUV HWDEOHULQJ Sn GHUDV WHUULWRULXP L HQOLJKHW PHG GHILQLWLRQHUQD L DUWLNHO  L GHWWD
DYWDO
F  WLOOIlOOLJ YLVWHOVH Sn GHUDV WHUULWRULXP I|U GH NDWHJRULHU DY I\VLVND SHUVRQHU VRP GHILQLHUDV L DUWLNHO  D²H L GHWWD
DYWDO

1lU GHW JlOOHU JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU VND GHVVD UHJOHU HQGDVW WLOOlPSDV Sn GH VHNWRUHU GlU
SDUWHUQD JMRUW VlUVNLOGD nWDJDQGHQ RFK L GHQ PnQ GHVVD VlUVNLOGD nWDJDQGHQ lU WLOOlPSOLJD 1lU GHW JlOOHU HWDEOHULQJ VND
GHVVD UHJOHU LQWH WLOOlPSDV Sn VHNWRUHU L GHQ PnQ GHW ILQQV HWW I|UEHKnOO HQOLJW ELODJRUQD ;;9,,$ RFK ;;9,,( WLOO GHWWD
DYWDO 1lU GHW JlOOHU I\VLVND SHUVRQHUV WLOOIlOOLJD YLVWHOVH VND GHVVD UHJOHU LQWH WLOOlPSDV Sn VHNWRUHU L GHQ PnQ GHW ILQQV HWW
I|UEHKnOOHQOLJW ELODJRUQD;;9,,&RFK;;9,,' VDPW ;;9,,* RFK ;;9,,+WLOO GHWWDDYWDO


'HVVDUHJOHU lU LQWHWLOOlPSOLJD SnnWJlUGHU L GHQPnQ GHXWJ|UHQ LQVNUlQNQLQJ VRP RPIDWWDV DYHQ WLGVSODQ



,GHWWD DYVQLWW JlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU

D  OLFHQVLHULQJVNUDY DQGUD PDWHULHOOD NUDY lQ NYDOLILNDWLRQVNUDY VRP HQ I\VLVN HOOHU MXULGLVN SHUVRQ PnVWH XSSI\OOD I|U DWW
HUKnOODlQGUDHOOHU I|UQ\DHWW WLOOVWnQG DWW JHQRPI|UD VnGDQYHUNVDPKHWVRP GHILQLHUDV L SXQNW D²F
E  OLFHQVLHULQJVI|UIDUDQGHQ DGPLQLVWUDWLYD UHJOHU HOOHU I|UIDUDQGHUHJOHU VRP HQ I\VLVN HOOHU MXULGLVN SHUVRQ VRP DQV|NHU
RP HWW WLOOVWnQG DWW JHQRPI|UD VnGDQ YHUNVDPKHW VRP DQJHV L SXQNW  D²F LQEHJULSHW lQGULQJ HOOHU I|UOlQJQLQJ DYHQ
OLFHQV PnVWH I|OMDI|UDWWYLVD DWWOLFHQVLHULQJVNUDYHQlU XSSI\OOGD
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/

F  NYDOLILNDWLRQVNUDY PDWHULHOODNUDYDYVHHQGH HQI\VLVNSHUVRQVNRPSHWHQVDWWWLOOKDQGDKnOOD HQWMlQVW VRPPnVWHVW\UNDV
I|U HUKnOODQGH DYWLOOVWnQG DWWWLOOKDQGDKnOOD HQ WMlQVW
G  NYDOLILFHULQJVI|UIDUDQGHQ DGPLQLVWUDWLYD UHJOHU HOOHU I|UIDUDQGHUHJOHU VRP HQ I\VLVN SHUVRQ PnVWH I|OMD I|U DWW YLVD DWW
KDQHOOHU KRQXSSI\OOHU NYDOLILNDWLRQVNUDYHQ I|UHUKnOODQGH DYWLOOVWnQG DWW WLOOKDQGDKnOODHQ WMlQVW
H  EHK|ULJ P\QGLJKHW DOOD FHQWUDOD UHJLRQDOD HOOHU ORNDOD P\QGLJKHWHU HOOHU RUJDQ HOOHU LFNHVWDWOLJD RUJDQ VRP XW|YDU
EHIRJHQKHWHU VRP GHOHJHUDWV WLOO GHP DY HQ FHQWUDO UHJLRQDO HOOHU ORNDO EHVOXWVI|UVDPOLQJ HOOHU P\QGLJKHW RFK VRP
KDU UlWW DWW IDWWD EHVOXW RP WLOOVWnQG DWW WLOOKDQGDKnOOD HQ WMlQVW LQEHJULSHW JHQRP HWDEOHULQJ HOOHU RP WLOOVWnQG DWW
LQUlWWDHQ HWDEOHULQJ LQRPHQ DQQDQ HNRQRPLVN YHUNVDPKHW lQ WMlQVWHU

$UWLNHO 
9LOONRU I|UOLFHQVLHULQJ RFKNYDOLILNDWLRQHU

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW nWJlUGHU L VDPEDQG PHG OLFHQVLHULQJVNUDY RFK OLFHQVLHULQJVI|UIDUDQGHQ NYDOLILNDWLRQVä
NUDY RFK NYDOLILFHULQJVI|UIDUDQGHQ JUXQGDV Sn NULWHULHU VRP KLQGUDU GH EHK|ULJD P\QGLJKHWHUQD IUnQ DWW J|UD HQ
JRGW\FNOLJ EHG|PQLQJ


'H NULWHULHU VRPDYVHV LSXQNW  VNDYDUD

D  SURSRUWLRQHOOD LI|UKnOODQGHWLOO PnORP DOOPlQ RUGQLQJ
E  W\GOLJDRFK HQW\GLJD
F  REMHNWLYD
G  IDVWVWlOOGD Sn I|UKDQG
H  RIIHQWOLJJMRUGD LI|UYlJ
I  |SSQDI|U LQV\QRFK WLOOJlQJOLJD

7LOOVWnQGHW HOOHU OLFHQVHQ VND EHYLOMDV Vn VQDUW lUHQGHW KDU JUDQVNDWV RFK GHW KDU IDVWVWlOOWV DWW YLOONRUHQ I|U DWW In WLOOä
VWnQGHWHOOHUOLFHQVHQ lU XSSI\OOGD

9DUGHUD SDUWHQ VND XSSUlWWKnOOD HOOHU LQUlWWD DOOPlQQD GRPVWRODU VNLOMHGRPVWRODU HOOHU I|UYDOWQLQJVGRPVWRODU HOOHU
PRWVYDUDQGH I|UIDUDQGHQ VRP Sn HQ EHU|UG I|UHWDJDUHV HOOHU WMlQVWHOHYHUDQW|UV EHJlUDQ VQDEEW NDQ SU|YD RFK QlU Vn lU
PRWLYHUDW YLGWD nWJlUGHU L IUnJD RP I|UYDOWQLQJVEHVOXW VRP SnYHUNDU HWDEOHULQJ JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY
WMlQVWHU HOOHU I\VLVND SHUVRQHUV WLOOIlOOLJD QlUYDUR I|U DIIlUVlQGDPnO , GH IDOO GlU VnGDQD I|UIDUDQGHQ LQWH lU REHURHQGH DY
GHQ P\QGLJKHW VRP VYDUDU I|U I|UYDOWQLQJVEHVOXWHW L IUnJD VND YDUGHUD SDUWHQ VH WLOO DWW I|UIDUDQGHQD YHUNOLJHQ V|UMHU I|U
HQ REMHNWLYRFKRSDUWLVN SU|YQLQJ

2P DQWDOHW OLFHQVHU I|U HQ YLVV YHUNVDPKHW lU EHJUlQVDW Sn JUXQG DY NQDSSD QDWXUUHVXUVHU HOOHU EHJUlQVDG WHNQLVN
NDSDFLWHW VND YDUGHUD SDUWHQ J|UD HWW XUYDO PHOODQ GH V|NDQGH PHG KMlOS DY HWW I|UIDUDQGH VRP JDUDQWHUDU IXOOVWlQGLJ
RSDUWLVNKHW RFK |SSHQKHW RFK VRP VlUVNLOW LQEHJULSHU NUDYHW Sn WLOOUlFNOLJ LQIRUPDWLRQ RP DWW I|UIDUDQGHW LQOHWWV SnJnU
RFK DYVOXWDWV

2P LQWH DQQDW I|OMHU DY EHVWlPPHOVHUQD L GHQQD DUWLNHO InU SDUWHUQD QlU GH IDVWVWlOOHU UHJOHUQD I|U VLQD XUYDOVI|UIDUä
DQGHQ WDKlQV\Q WLOOPnO RPDOOPlQ RUGQLQJVRP WH[ KlOVDVlNHUKHW PLOM|VN\GG RFK EHYDUDQGH DYNXOWXUDUYHW

$UWLNHO 
/LFHQVLHULQJV RFK NYDOLILFHULQJVI|UIDUDQGHQ

/LFHQVLHULQJV RFK NYDOLILFHULQJVI|UIDUDQGHQD RFK IRUPDOLWHWHUQD VND YDUD W\GOLJD RIIHQWOLJJ|UDV L I|UYlJ RFK YDUD
XWIRUPDGH VnDWWGH JDUDQWHUDU GHV|NDQGHDWW GHUDVDQV|NDQ EHKDQGODV REMHNWLYWRFK RSDUWLVNW

/ 
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/LFHQVLHULQJVRFKNYDOLILFHULQJVI|UIDUDQGHQDRFKIRUPDOLWHWHUQDVNDYDUDVnHQNODVRPP|MOLJWRFKInU LQWHLRQ|GDQ
I|UVYnUD HOOHU I|UVHQD WLOOKDQGDKnOODQGHW DY WMlQVWHQ $OOD DYJLIWHU I|U OLFHQVLHULQJHQ   VRP NDQ XSSVWn I|U GHQ V|NDQGH
WLOOI|OMG DYDQV|NDQ E|U YDUD ULPOLJD RFK VWnL SURSRUWLRQ WLOOJRGNlQQDQGHI|UIDUDQGHW LIUnJD

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GHQ EHK|ULJD P\QGLJKHWHQV EHVOXW VDPW GH I|UIDUDQGHQ VRP P\QGLJKHWHQ DQYlQGHU
YLG OLFHQVLHULQJV HOOHU JRGNlQQDQGHSURFHVVHQ LQQHElU RSDUWLVNKHW L I|UKnOODQGH WLOO DOOD V|NDQGH 'HQ EHK|ULJD P\QGLJä
KHWHQ E|U IDWWD EHVOXW Sn HWW REHURHQGH VlWW RFK LQWH YDUD DQVYDULJ I|U QnJRQ OHYHUDQW|U DY GH WMlQVWHU I|U YLOND OLFHQVHQ
HOOHU WLOOVWnQGHW NUlYV

2P GHW ILQQV VlUVNLOGD WLGVIULVWHU I|U DWW OlPQD LQ DQV|NQLQJDU VND HQ V|NDQGH JHV HQ ULPOLJ WLGVIULVW I|U DWW OlPQD
LQ HQ DQV|NDQ 'HQ EHK|ULJD P\QGLJKHWHQ VND E|UMD EHKDQGOD DQV|NDQ XWDQ RVNlOLJW GU|MVPnO 1lU Vn lU P|MOLJW E|U
DQV|NQLQJDU LHOHNWURQLVN IRUP JRGWDVHQOLJW VDPPDYLOONRU I|UlNWKHW VRP DQV|NQLQJDU Sn SDSSHU

9DUGHUD SDUWHQVND VH WLOO DWW EHKDQGOLQJHQDYHQ DQV|NDQ LQEHJULSHW GHW VOXWJLOWLJD EHVOXWHW VOXWI|UV LQRP HQ ULPOLJ
WLGVSHULRG IUnQ GHW DWW GHQ IXOOVWlQGLJD DQV|NDQ OlPQDWV LQ 9DUGHUD SDUWHQ VND VWUlYD HIWHU DWW IDVWVWlOOD HQ QRUPDO WLGVä
IULVW I|UEHKDQGOLQJDYHQDQV|NDQ

'HQ EHK|ULJD P\QGLJKHWHQ VND LQRP HQ ULPOLJ WLG HIWHU PRWWDJDQGHW DY HQ DQV|NDQ VRP GHQ DQVHU YDUD RIXOOä
VWlQGLJ XQGHUUlWWD V|NDQGHQ RFKL GHQ PnQ GHW lU P|MOLJW IDVWVWlOOD YLOND\WWHUOLJDUH XSSJLIWHU VRP NUlYVI|U DWW DQV|NDQ
VNDYDUD IXOOVWlQGLJ RFK JHGHQ V|NDQGHWLOOIlOOH DWWUlWWD WLOOEULVWHUQD


1lUVn lU P|MOLJW E|U EHVW\UNWDNRSLRUJRGWDV LVWlOOHW I|U RULJLQDOKDQGOLQJDU


2P GHQ EHK|ULJD P\QGLJKHWHQ DYVOnU HQ DQV|NDQ VND V|NDQGHQ XQGHUUlWWDV RP GHWWD VNULIWOLJHQ RFK XWDQ RVNlOLJW
GU|MVPnO'HQ DOOPlQQDSULQFLSHQlUDWWHQ V|NDQGHSnEHJlUDQlYHQVNDXQGHUUlWWDV RPVNlOHQ WLOODYVODJHWRFKRPWLGVä
IULVWHQI|U |YHUNODJDQGHDYEHVOXWHWRPDYVODJ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW HQ OLFHQV HOOHU HWW WLOOVWnQG WUlGHU L NUDIW XWDQ RVNlOLJW GU|MVPnO HIWHU EHYLOMDQGHW L
HQOLJKHWPHG GHYLOONRUVRP DQJHVLOLFHQVHQ HOOHU WLOOVWnQGHW

8 Q G H U DY V Q L W W  
%HVW lPPHOVHUPHGDOOPlQWLOOlPSQLQJ

$UWLNHO 
gPVHVLGLJW HUNlQQDQGH

,QJHW L GHWWD NDSLWHO VND KLQGUD HQ SDUW IUnQ DWW NUlYD DWW I\VLVND SHUVRQHU PnVWH KD GH NYDOLILNDWLRQHU RFKHOOHU GHQ
\UNHVHUIDUHQKHW VRPNUlYVI|U QlULQJVJUHQHQ L IUnJD SnGHW WHUULWRULXP GlU WMlQVWHQ WLOOKDQGDKnOOV

9DUGHUD SDUWHQ VND XSSPXQWUD GH UHOHYDQWD I|UHWUlGDQGH \UNHVRUJDQLVDWLRQHUQD DWW OlPQD UHNRPPHQGDWLRQHU RP
|PVHVLGLJW HUNlQQDQGH WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
I|UDWW I|UHWDJDUHRFKWMlQVWHOHYHUDQW|UHU KHOWHOOHUGHOYLV VND NXQQDXSSI\OOD GHNUDY VRPYDUGHUD SDUWHQVWlOOHU I|U DXNWRä
ULVDWLRQ OLFHQVLHULQJ YHUNVDPKHW RFK FHUWLILHULQJ DYI|UHWDJDUH RFK WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VlUVNLOW VnGDQD VRP WLOOKDQGDKnOOHU
\UNHVPlVVLJDWMlQVWHU

1lU DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU PRWWDU HQ UHNRPPHQGDWLRQ HQOLJW SXQNW  VND
GHQ LQRP ULPOLJ WLG HIWHU PRWWDJDQGHW JUDQVND UHNRPPHQGDWLRQHQ I|U DWW DYJ|UD RP GHQ lU I|UHQOLJ PHG GHWWD DYWDO
RFK SnJUXQGYDODYLQQHKnOOHWLUHNRPPHQGDWLRQHQ VlUVNLOW EHG|PD
D  L YLONHQ PnQ GH VWDQGDUGHU RFK NULWHULHU VRP UHVSHNWLYH SDUW WLOOlPSDU I|U DXNWRULVDWLRQ OLFHQVLHULQJ YHUNVDPKHW RFK
FHUWLILHULQJDYWMlQVWHOHYHUDQW|UHURFK I|UHWDJDUH VDPPDQIDOOHU RFK
E  GHW SRWHQWLHOOD HNRQRPLVNDYlUGHW DYHWW DYWDO RP |PVHVLGLJWHUNlQQDQGH
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2P GHVVD NUDY lU XSSI\OOGD VND DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU IDVWVWlOOD Q|GYlQGLJD
nWJlUGHU LQI|U I|UKDQGOLQJDUQD 3DUWHUQD VND GlUHIWHU LQOHGD I|UKDQGOLQJDU JHQRP VLQD EHK|ULJD P\QGLJKHWHU RP HWW DYWDO
RP |PVHVLGLJWHUNlQQDQGH

(WW DYWDO RP |PVHVLGLJW HUNlQQDQGH HQOLJW SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND YDUD I|UHQOLJW PHG GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOä
VHUQDL:72DYWDOHWVlUVNLOW PHG DUWLNHO9,,L *DWV

$UWLNHO 
gSSHQKHWRFKXWOlPQDQGH DYNRQILGHQWLHOOD XSSO\VQLQJDU

9DUGHUD SDUWHQ VND RPJnHQGH EHVYDUD GHQ DQGUD SDUWHQV DOOD IUDPVWlOOQLQJDU RP VlUVNLOGD XSSO\VQLQJDU RP QnJRQ
DY GHVV DOOPlQW WLOOlPSOLJD nWJlUGHU HOOHU LQWHUQDWLRQHOOD |YHUHQVNRPPHOVHU VRP KlQI|U VLJ WLOO HOOHU EHU|U GHWWD NDSLWHO
9DUGHUD SDUWHQ VND lYHQ LQUlWWD HWW HOOHU IOHUD LQIRUPDWLRQVVWlOOHQ I|U DWW Sn EHJlUDQ OlPQD VlUVNLOGD XSSO\VQLQJDU WLOO GHQ
DQGUD SDUWHQV I|UHWDJDUH RFK WLOOKDQGDKnOODUH DY WMlQVWHU L DOOD VnGDQD IUnJRU 3DUWHUQD VND XQGHUUlWWD YDUDQGUD RP VLQD
LQIRUPDWLRQVVWlOOHQ LQRP WUH PnQDGHU IUnQ GDJHQ I|U GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH ,QIRUPDWLRQVVWlOOHQD EHK|YHU LQWH YDUD
GHSRVLWDULHU I|UODJDURFK DQGUDI|UIDWWQLQJDU

,QJHW L GHWWD DYWDO VND LQQHElUD HQ VN\OGLJKHW I|U HQ SDUW DWW WLOOKDQGDKnOOD NRQILGHQWLHOOD XSSO\VQLQJDU YDUV XWOlPä
QDQGH VNXOOH KLQGUD WLOOlPSQLQJHQ DY ODJDU HOOHU Sn DQQDW VlWW VWULGD PRW DOOPlQLQWUHVVHW HOOHU YDUD WLOO VNDGD I|U HQVNLOGD
RIIHQWOLJDHOOHU SULYDWDI|UHWDJVOHJLWLPDNRPPHUVLHOOD LQWUHVVHQ

8 Q G H U DY V Q L W W  
'DWDWMlQVWHU

$UWLNHO 
gYHUHQVNRPPHOVH RP GDWDWMlQVWHU

, GHQ PnQ VRP KDQGHO PHG GDWDWMlQVWHU OLEHUDOLVHUDV L HQOLJKHW PHG DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULä
GDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  RFK DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDUR DY I\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  L GHWWD NDSLWHO
VNDSDUWHUQD I|OMDEHVWlPPHOVHUQDL GHQQD DUWLNHO

&3&    VRP lU )1V NRG I|U DWW NODVVLILFHUD GDWDWMlQVWHU RFK WLOOK|UDQGH WMlQVWHU RPIDWWDU GH KXYXGVDNOLJD
LQVODJHQ L WLOOKDQGDKnOODQGHWDYDOOD GDWDWMlQVWHURFK WLOOK|UDQGH WMlQVWHU QlPOLJHQ
D  GDWRUSURJUDP GYV GHQ XSSVlWWQLQJ LQVWUXNWLRQHU VRP EHK|YV I|U DWW In GDWRUHUQD DWW IXQJHUD RFK NRPPXQLFHUD
LQNOXVLYH XWYHFNOLQJ RFK WLOOlPSQLQJDYSURJUDPPHQ 
E  GDWDEHKDQGOLQJ RFK GDWDODJULQJRFK
F  WLOOK|UDQGHWMlQVWHU WLOOH[HPSHONRQVXOWWMlQVWHU RFK XWELOGQLQJDYNXQGHUV SHUVRQDO
'HQ WHNQLVND XWYHFNOLQJHQ KDU PHGI|UW HWW |NDW XWEXG DY GHVVD WMlQVWHU VRP HQ VDPOLQJ WLOOK|UDQGH WMlQVWHU VRP NDQ
RPIDWWD QnJUD HOOHU VDPWOLJD DY GHVVD KXYXGVDNOLJD LQVODJ ([HPSHOYLV EHVWnU WMlQVWHU VRP ZHEEKRWHOO RFK GRPlQKRVWLQJ
GDWDXWYLQQLQJVWMlQVWHURFKJULGWHNQLN VDPWOLJDDYHQ NRPELQDWLRQ DYGHKXYXGVDNOLJDLQVODJHQ I|UGDWDWMlQVWHU

2EHURHQGH DYRP GH WLOOKDQGDKnOOV YLD HWW QlW WH[ LQWHUQHW HOOHU LQWH RPIDWWDU GDWDWMlQVWHU RFKWLOOK|UDQGH WMlQVWHU
DOOD WMlQVWHUVRP EHVWnU L
D UnGJLYQLQJ VWUDWHJL DQDO\V SODQHULQJ EHKRYVVSHFLILNDWLRQ IRUPJLYQLQJ XWYHFNOLQJ LQVWDOODWLRQ WLOOlPSQLQJ LQWHJä
UHULQJ SURYQLQJ DYOXVQLQJ XSSGDWHULQJ VW|G WHNQLVNW ELVWnQG HOOHU I|UYDOWQLQJ DY HOOHU DYVHHQGH GDWRUHU HOOHU GDWRUä
V\VWHP


0HG&3&DYVHVGHQFHQWUDODSURGXNWLQGHOQLQJHQ &HQWUDO3URGXFWV&ODVVLILFDWLRQ HQOLJW)1VVWDWLVWLNNRQWRUVVWDWLVWLVNDVNULIWHU 6WDWLVWLFDO
2IILFHRIWKH8QLWHG1DWLRQV6WDWLVWLFDO3DSHUV 6HULHV01R &3&SURY
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E  GDWRUSURJUDP GYV GHQ XSSVlWWQLQJ LQVWUXNWLRQHU VRP EHK|YV I|U DWW In GDWRUHUQD DWW IXQJHUD RFK NRPPXQLFHUD
VMlOYD  VDPW UnGJLYQLQJ VWUDWHJL DQDO\V SODQHULQJ EHKRYVVSHFLILNDWLRQ IRUPJLYQLQJ XWYHFNOLQJ LQVWDOODWLRQ WLOOlPSä
QLQJ LQWHJUHULQJ SURYQLQJ DYOXVQLQJ XSSGDWHULQJ DQSDVVQLQJ XQGHUKnOO VW|G WHNQLVNW ELVWnQG I|UYDOWQLQJ HOOHU
DQYlQGQLQJDYHOOHUDYVHHQGH GDWRUSURJUDP
F  GDWDEHKDQGOLQJGDWDODJULQJ GDWDYlUGVNDS RFKGDWDEDVWMlQVWHU
G  XQGHUKnOO RFK UHSDUDWLRQDYNRQWRUVPDVNLQHU RFKNRQWRUVXWUXVWQLQJ LQEHJULSHW GDWRUHU HOOHU
H  XWELOGQLQJDYNXQGHUV SHUVRQDOL IUnJD RPGDWRUSURJUDPGDWRUHU HOOHU GDWRUV\VWHPVRPLQWHLQJnU QnJRQ DQQDQVWDQV

'DWDWMlQVWHU RFK WLOOK|UDQGH WMlQVWHU J|U GHW P|MOLJW DWW WLOOKDQGDKnOOD DQGUD WMlQVWHU WLOO H[HPSHO EDQNWMlQVWHU  EnGH
Sn HOHNWURQLVN RFK DQQDQ YlJ 'HW lU HPHOOHUWLG YLNWLJW DWW VNLOMD PHOODQ VW|GWMlQVWHQ WLOO H[HPSHO ZHEEKRWHOO RFK
SURJUDPYlUG  RFKGHW LQQHKnOOHOOHU GHQNlUQWMlQVW VRPWLOOKDQGDKnOOVHOHNWURQLVNW WLOOH[HPSHOEDQNWMlQVWHU  ,VnGDQDIDOO
RPIDWWDV LQQHKnOOHWHOOHU NlUQWMlQVWHQLQWHDY&3&

8 Q G H U DY V Q L W W  
3 R V W  R F K  E X G W M l Q V W H U 

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGHRFK GHILQLWLRQHU

,GHWWDXQGHUDYVQLWWDQJHVSULQFLSHUQDI|U UHJHOYHUNHWDYVHHQGHDOODSRVWRFKEXGWMlQVWHUVRPOLEHUDOLVHUDVLHQOLJKHW
PHG DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DYWMlQVWHU  RFK DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDUR DY
I\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  LGHWWD NDSLWHO

, GHWWD XQGHUDYVQLWW RFK L DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  RFK
DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDURDYI\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  LGHWWD NDSLWHODYVHV PHG
D  OLFHQV HWW WLOOVWnQG VRP HQ HQVNLOG OHYHUDQW|U EHYLOMDWV DY HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW RFK VRP NUlYV LQQDQ HQ YLVV WMlQVW
E|UMDU WLOOKDQGDKnOODV
E  VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU SHUPDQHQW WLOOKDQGDKnOODQGH DY HQ SRVWWMlQVW DY HQ YLVV DQJLYHQ NYDOLWHW |YHUDOOW Sn HQ
SDUWV WHUULWRULXP WLOOULPOLJDSULVHU I|U DOOD DQYlQGDUH

$UWLNHO 
)|UHE\JJDQGH DYNRQNXUUHQVEHJUlQVDQGHPHWRGHU LQRPSRVWRFK EXGEUDQVFKHQ
3DUWHUQD VND XSSUlWWKnOOD HOOHU YLGWD OlPSOLJD nWJlUGHU I|U DWW I|UKLQGUD DWW OHYHUDQW|UHU VRP Sn HJHQ KDQG HOOHU WLOOVDPä
PDQV L YlVHQWOLJ JUDG NDQ SnYHUND YLOONRUHQ I|U GHOWDJDQGH PHG DYVHHQGH Sn SULV RFK XWEXG  Sn GHQ DNWXHOOD PDUNQDGHQ
I|U SRVW RFK EXGWMlQVWHU JHQRP DWW DQYlQGD VLQ VWlOOQLQJ Sn PDUNQDGHQ E|UMDU WLOOlPSD HOOHU IRUWVlWWHU DWW WLOOlPSD
NRQNXUUHQVEHJUlQVDQGH PHWRGHU

$UWLNHO 
6DPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU
9DUGHUDSDUWHQKDU UlWWDWWEHVWlPPDYLONHWVODJVVN\OGLJKHWDWWWLOOKDQGDKnOODVDPKlOOVRPIDWWDQGHWMlQVWHUGH|QVNDUELEHä
KnOOD 6nGDQD VN\OGLJKHWHU NRPPHU LQWH L VLJ DWW DQVHV PRWYHUND NRQNXUUHQV I|UXWVDWW DWW GH DGPLQLVWUHUDV Sn HWW |SSHW
LFNHGLVNULPLQHUDQGHRFKNRQNXUUHQVQHXWUDOWVlWWRFKLQWHlU PHU EHWXQJDQGHlQQ|GYlQGLJW I|UGHW VODJVVDPKlOOVRPIDWä
WDQGHWMlQVW VRP IDVWVWlOOWV DYSDUWHQ
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$UWLNHO 
/LFHQVHU


(QOLFHQVInUHQGDVW NUlYDVI|U WMlQVWHUVRPRPIDWWDVDYGHVDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHUQD



2PGHW NUlYVOLFHQVVND I|OMDQGH J|UDVRIIHQWOLJJ|UDV

D  6DPWOLJD NULWHULHU I|UOLFHQVHQ VDPW XSSJLIWRP KXUOnQJ WLG GHW QRUPDOW WDU DWWEHKDQGODHQ OLFHQVDQV|NDQ
E  9LOONRUHQ I|UOLFHQVHU

6NlOHQ I|U DYVODJ DY HQ OLFHQVDQV|NDQ VND Sn EHJlUDQ GHOJHV V|NDQGHQ (WW I|UIDUDQGH VRP JHU P|MOLJKHW DWW |YHUä
NODJD JHQRP HWW REHURHQGH RUJDQ NRPPHU DWW IDVWVWlOODV DY YDUGHUD SDUWHQ (WW VnGDQW I|UIDUDQGH VND YDUD |SSHW RFK
LFNHGLVNULPLQHUDQGH RFK E\JJDSnREMHNWLYD NULWHULHU

$UWLNHO 
7LOOV\QVRUJDQHQVREHURHQGH
7LOOV\QVRUJDQHQ VNDYDUDMXULGLVNW IULVWnHQGH IUnQ RFK LQWHYDUD DQVYDULJDLQI|U QnJRQ OHYHUDQW|U DY SRVW RFK EXGWMlQVWHU
7LOOV\QVRUJDQHQV EHVOXW RFK GH I|UIDUDQGHQ VRP GH WLOOlPSDU VND YDUD RSDUWLVND L I|UKnOODQGH WLOO DOOD DNW|UHUQD Sn PDUNä
QDGHQ

$UWLNHO 
*UDGYLV WLOOQlUPQLQJ
9DUGHUDSDUWHQHUNlQQHU YLNWHQDYDWW JUDGYLV QlUPD 0ROGDYLHQVJlOODQGHRFKIUDPWLGD ODJVWLIWQLQJ WLOO GHQ XQLRQVODJVWLIWä
QLQJVRP I|UWHFNQDVLELODJD;;9,,,& WLOOGHWWD DYWDO

8 Q G H U DY V Q L W W  
( O H N W U R Q L V N D  NR P P X Q L N D W L R Q V Q l W R F K NR P P X Q L N D W L R Q V W M l Q V W H U 

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGHRFK GHILQLWLRQHU

, GHWWD XQGHUDYVQLWW DQJHV SULQFLSHUQD I|U UHJHOYHUNHW DYVHHQGH DOOD HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU VRP OLEHä
UDOLVHUDV L HQOLJKHW PHG DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  RFK DYVQLWW 
7LOOIlOOLJ QlUYDUR DYI\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  LGHWWD NDSLWHO

, GHWWD XQGHUDYVQLWW RFK L DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  RFK
DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDURDYI\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  LGHWWD NDSLWHODYVHV PHG
D  HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU DOOD WMlQVWHU VRP KHOW HOOHU KXYXGVDNOLJHQ EHVWnU L VLJQDO|YHUI|ULQJ Sn HOHNWURQLVND
NRPPXQLNDWLRQVQlW GlULEODQG WHOHWMlQVWHU RFK |YHUI|ULQJVWMlQVWHU L QlW VRP DQYlQGV I|U UDGLR RFK WYVlQGQLQJDU
'HVVD WMlQVWHU RPIDWWDU LQWH WMlQVWHU VRP WLOOKDQGDKnOOHU HOOHU XW|YDU UHGDNWLRQHOOW DQVYDU |YHU LQQHKnOO VRP |YHUI|UV
PHG KMlOS DYHOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlWRFKNRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU
E DOOPlQW NRPPXQLNDWLRQVQlW HOHNWURQLVNW NRPPXQLNDWLRQVQlW VRP KHOW HOOHU KXYXGVDNOLJHQ DQYlQGV I|U DWW WLOOKDQGDä
KnOOD DOOPlQW WLOOJlQJOLJD HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU
F  HOHNWURQLVNW NRPPXQLNDWLRQVQlW V\VWHP I|U |YHUI|ULQJ RFK L WLOOlPSOLJD IDOO XWUXVWQLQJ I|U NRSSOLQJ HOOHU GLULJHULQJ
VDPW DQGUD UHVXUVHU VRP PHGJHU |YHUI|ULQJ DY VLJQDOHU YLD WUnG YLD UDGLR Sn RSWLVN YlJ HOOHU YLD DQGUD HOHNWURPDJä
QHWLVND |YHUI|ULQJVPHGLHU GlULEODQG VDWHOOLWQlW IDVWD QlW NUHWVNRSSODGH RFK SDNHWNRSSODGH LQEHJULSHW LQWHUQHW  RFK
PDUNEXQGQD PRELOQlW HOQlWV\VWHP L GHQ XWVWUlFNQLQJ GHVVD DQYlQGV I|U VLJQDO|YHUI|ULQJ UXQGUDGLRQlW VDPW NDEHO
WYQlW REHURHQGH DYYLONHQW\S DYLQIRUPDWLRQVRP|YHUI|UV
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G  WLOOV\QVP\QGLJKHW LQRP VHNWRUQ I|U HOHNWURQLVN NRPPXQLNDWLRQ GHW HOOHU GH RUJDQ VRP DQVYDUDU I|U UHJOHULQJ RFK
WLOOV\Q DYHOHNWURQLVN NRPPXQLNDWLRQ HQOLJW GHWWD NDSLWHO
H  EHW\GDQGH LQIO\WDQGH Sn PDUNQDGHQ HQ WMlQVWHOHYHUDQW|U VND DQVHV KD HWW EHW\GDQGH LQIO\WDQGH Sn PDUNQDGHQ RP GHQ
DQWLQJHQ HQVNLOW HOOHU WLOOVDPPDQV PHG DQGUD KDU HQ VWlOOQLQJ VRP lU OLNYlUGLJ PHG GRPLQDQV GYV HQ VWlOOQLQJ DY
VnGDQ HNRQRPLVN VW\UND DWW GHQ L EHW\GDQGH RPIDWWQLQJ NDQ XSSWUlGD REHURHQGH DY VLQD NRQNXUUHQWHU VLQD NXQGHU
RFKL VLVWDKDQG DYNRQVXPHQWHUQD
I  VDPWUDILN GHQ I\VLVND RFK ORJLVND VDPPDQNRSSOLQJHQ DY DOOPlQQD NRPPXQLNDWLRQVQlW VRP DQYlQGV DY VDPPD HOOHU
HQ DQQDQ OHYHUDQW|U I|U DWW J|UD GHW P|MOLJW I|U HQ WMlQVWHOHYHUDQW|UV DQYlQGDUH DWW NRPPXQLFHUD PHG VDPPD HOOHU
HQ DQQDQ WMlQVWHOHYHUDQW|UV DQYlQGDUH HOOHU In WLOOJnQJ WLOO WMlQVWHU VRP HUEMXGV DY HQ DQQDQ WMlQVWHOHYHUDQW|U 7MlQVä
WHUQD NDQ WLOOKDQGDKnOODV DY GH EHU|UGD SDUWHUQD HOOHU DQGUD SDUWHUVRP KDU WLOOWUlGH WLOO QlWHW 6DPWUDILN lU HQ VlUVNLOG
W\S DYWLOOWUlGH VRPJHQRPI|UVPHOODQ RSHUDW|UHU DYDOOPlQQD QlW
J  VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU HQ XSSVlWWQLQJ WMlQVWHU DY HQ YLVV DQJLYHQ NYDOLWHW VRP J|UV WLOOJlQJOLJD I|U DOOD DQYlQGDUH
Sn HQ SDUWV WHUULWRULXP REHURHQGH DY JHRJUDILVNW OlJH RFK WLOO HWW ULPOLJW SULV 9DUGHUD SDUWHQ EHVOXWDU RP UlFNYLGGHQ
RFKJHQRPI|UDQGHW DYVLQD VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU
K  WLOOWUlGH IDFLOLWHWHU RFKHOOHU WMlQVWHU VRP J|UV WLOOJlQJOLJD I|U HQ DQQDQ WMlQVWHOHYHUDQW|U Sn IDVWVWlOOGD YLOONRU PHG
HOOHU XWDQ HQVDPUlWW L V\IWH DWW WLOOKDQGDKnOOD HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU %ODQG DQQDW RPIDWWDV I|OMDQGH
WLOOWUlGH WLOO QlWHOHPHQW VDPW WLOOK|UDQGH IDFLOLWHWHU YLONHWNDQ LQEHJULSD DQVOXWQLQJ DY XWUXVWQLQJ Sn IDVW HOOHU LFNHIDVW
YlJ GHWWD LQEHJULSHU L V\QQHUKHW WLOOWUlGH WLOO DFFHVVQlWHW RFK WLOO IDFLOLWHWHU RFK WMlQVWHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW WLOOä
KDQGDKnOOD WMlQVWHU |YHU DFFHVVQlW  WLOOWUlGH WLOO I\VLVN LQIUDVWUXNWXU LQEHJULSHW E\JJQDGHU OHGQLQJDU RFK PDVWHU WLOOä
WUlGH WLOO UHOHYDQWD SURJUDPYDUXV\VWHP LQEHJULSHW GULIWVW|GVV\VWHP WLOOWUlGH WLOOQXPPHURPYDQGOLQJHOOHUV\VWHPVRP
HUEMXGHU OLNYlUGLJD IXQNWLRQHU WLOOWUlGH WLOO IDVWD QlW RFK PRELOQlW L V\QQHUKHW I|U URDPLQJ WLOOWUlGH WLOO V\VWHP PHG
YLOONRUDG WLOOJnQJ I|U GLJLWDOD WHOHYLVLRQVWMlQVWHUVDPW WLOOWUlGH WLOOYLUWXHOODQlWWMlQVWHU
L VOXWDQYlQGDUH HQ DQYlQGDUH VRP LQWH WLOOKDQGDKnOOHU DOOPlQQD NRPPXQLNDWLRQVQlW HOOHU DOOPlQW WLOOJlQJOLJD HOHNWURä
QLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU
M  DFFHVVQlW GHQ I\VLVND I|UELQGHOVH VRP I|UELQGHU QlWDQVOXWQLQJVSXQNWHQ L HQ DERQQHQWV ORNDOHU PHG NRUVNRSSOLQJHQ
HOOHU OLNYlUGLJIDFLOLWHWL GHW IDVWDDOOPlQQD NRPPXQLNDWLRQVQlWHW

$UWLNHO 
7LOOV\QVP\QGLJKHWHU

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW WLOOV\QVP\QGLJKHWHUQD I|U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU lU MXULGLVNW IULVWnHQGH
IUnQ RFK IXQNWLRQHOOW REHURHQGH DY DOOD OHYHUDQW|UHU DY HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU 2P HQ SDUW EHKnOOHU lJDQä
GHUlWWHQ WLOO HOOHU NRQWUROOHQ |YHU HQ OHYHUDQW|U VRP WLOOKDQGDKnOOHU HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlW HOOHU NRPPXQLNDä
WLRQVWMlQVWHU VND GHQQD SDUW VH WLOO DWW HQ IDNWLVN RUJDQLVDWRULVN nWVNLOOQDG J|UV PHOODQ UHJOHULQJVYHUNVDPKHWHQ RFK VnGDQ
YHUNVDPKHW VRPKDUVDPEDQG PHG lJDQGHHOOHU NRQWUROO

9DUGHUD SDUWHQ VND JDUDQWHUD DWW WLOOV\QVP\QGLJKHWHUQD KDU GH EHIRJHQKHWHU VRP NUlYV I|U DWW UHJOHUD VHNWRUQ 7LOOä
V\QVP\QGLJKHWHUQDV XSSJLIWHU VND RIIHQWOLJJ|UDV Sn HWW W\GOLJW RFK OlWWLOOJlQJOLJW VlWW VlUVNLOW QlU XSSJLIWHUQD XWI|UV DY
IOHUlQHWWRUJDQ

9DUGHUDSDUWHQVNDVHWLOODWWWLOOV\QVP\QGLJKHWHUQDVEHVOXWRFKI|UIDUDQGHQlURSDUWLVNDLI|UKnOODQGHWLOODOODDNW|UHU
SnPDUNQDGHQ RFKDWW GHlU|SSQD

7LOOV\QVP\QGLJKHWHUQD VND KD EHIRJHQKHW DWW JHQRPI|UD DQDO\VHU DY UHOHYDQWD SURGXNW RFK WMlQVWHPDUNQDGHU VRP
NDQ EOL I|UHPnO I|U I|UKDQGVUHJOHULQJ 1lU HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO PnVWH IDWWD EHVOXW
RP DWW LQI|UD ELEHKnOOD lQGUD HOOHU XSSKlYD VN\OGLJKHWHU VND GHQ Sn JUXQGYDO DY HQ PDUNQDGVDQDO\V IDVWVWlOOD RP GHQ
UHOHYDQWDPDUNQDGHQ lU WLOOUlFNOLJW NRQNXUUHQVXWVDWW

2P WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ IDVWVWlOOHU DWW HQ UHOHYDQW PDUNQDG LQWH lU WLOOUlFNOLJW NRQNXUUHQVXWVDWW VND GHQ LGHQWLILHUD
RFK DQJH GH WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP KDU HWW EHW\GDQGH LQIO\WDQGH Sn PDUNQDGHQ L IUnJD RFK RP Vn lU OlPSOLJW LQI|UD
ELEHKnOOD HOOHU lQGUD GH VSHFLILND UHJOHULQJVPlVVLJDVN\OGLJKHWHU VRP DQJHVL DUWLNHO  L GHWWD DYWDO2P WLOOV\QVP\QGLJä
KHWHQ NRPPHU IUDPWLOOVOXWVDWVHQ DWWPDUNQDGHQ lU WLOOUlFNOLJWNRQNXUUHQVXWVDWW VNDGHQLQWHLQI|UDHOOHU ELEHKnOODQnJRQ
DYGHVSHFLILNDUHJOHULQJVVN\OGLJKHWHUVRP DQJHVLDUWLNHOLGHWWD DYWDO

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW HQ WMlQVWHOHYHUDQW|U VRP SnYHUNDV DY HQ WLOOV\QVP\QGLJKHWV EHVOXW VND KD UlWW DWW |YHUä
NODJD EHVOXWHW WLOO HQ LQVWDQV VRP lU REHURHQGH DY GH L EHVOXWHW LQEODQGDGH SDUWHUQD 9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW
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YHGHUE|UOLJ KlQV\Q WDV WLOO lUHQGHW L VDN , YlQWDQ Sn XWJnQJHQ DYHWW VnGDQW|YHUNODJDQGH VND WLOOV\QVP\QGLJKHWHQVEHVOXW
IRUWVlWWDDWW JlOOD VnYLGDLQWH|YHUNODJDQGHLQVWDQVHQ EHVOXWDU DQQRUOXQGD 2PLQVWDQVHQ LIUnJD LQWHKDUGRPVWROVNDUDNWlU
VND GHQ DOOWLG OlPQD HQ VNULIWOLJ PRWLYHULQJ WLOO VLWW EHVOXW VRP GHVVXWRP VND JUDQVNDV DY HQ RSDUWLVN RFK REHURHQGH
UlWWVOLJ P\QGLJKHW %HVOXWVRP IDWWDWV DY|YHUNODJDQGHLQVWDQVHUVNDYHUNVWlOODV

, GH IDOO WLOOV\QVP\QGLJKHWHUQD DYVHU DWW YLGWD nWJlUGHU VRP KDU VDPEDQG PHG QnJRQ DY EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD
XQGHUDYVQLWW VDPWHQ EHW\GDQGH LQYHUNDQSn GHQUHOHYDQWD PDUNQDGHQ VNDYDUGHUDSDUWHQVHWLOO DWWWLOOV\QVP\QGLJKHWHUQD
JHU GH EHU|UGD SDUWHUQD WLOOIlOOH DWW OlPQD V\QSXQNWHU Sn XWNDVWHW WLOO nWJlUG LQRP HQ ULPOLJ WLGVIULVW 7LOOV\QVP\QGLJKHä
WHUQD VND RIIHQWOLJJ|UD VLQD VDPUnGVI|UIDUDQGHQ 5HVXOWDWHQ DY HWW VDPUnGVI|UIDUDQGH VND RIIHQWOLJJ|UDV XWRP Gn GHW
JlOOHU VHNUHWHVVEHODJG LQIRUPDWLRQ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW OHYHUDQW|UHU VRP WLOOKDQGDKnOOHU HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlW RFK NRPPXQLNDä
WLRQVWMlQVWHU WLOOKDQGDKnOOHU DOO GHQ LQIRUPDWLRQ lYHQ HNRQRPLVN LQIRUPDWLRQ VRP lU Q|GYlQGLJ I|U DWW WLOOV\QVP\QGLJä
KHWHUQD VND NXQQD V|UMD I|U DWW EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD XQGHUDYVQLWW RFK L GH EHVOXW VRP IDWWDV L HQOLJKHW PHG GHWWD
XQGHUDYVQLWW I|OMV /HYHUDQW|UHUQD VND Sn EHJlUDQ OlPQD GHVVD XSSJLIWHU XWDQ GU|MVPnO LQRP GH WLGVUDPDU RFK Sn GHQ
GHWDOMQLYn VRP WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ NUlYHU 'HQ LQIRUPDWLRQ VRP WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ EHJlU VND VWn L SURSRUWLRQ WLOO
JHQRPI|UDQGHW DYXSSJLIWHQ7LOOV\QVP\QGLJKHWHQ VNDPRWLYHUD VLQEHJlUDQ RP LQIRUPDWLRQ

$UWLNHO 
7LOOVWnQG DWWWLOOKDQGDKnOODHOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU


9DUGHUD SDUWHQVND VHWLOODWW GHW I|U WLOOVWnQG DWW WLOOKDQGDKnOODWMlQVWHU LJ|UOLJDVWH PnQ HQGDVW NUlYV HQ DQPlODQ


9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW HQ OLFHQV NDQ NUlYDV I|U DWW UHJOHUD IUnJRU RP WLOOGHOQLQJ DY QXPPHU RFK IUHNYHQVHU
9LOONRUHQ I|UVnGDQDOLFHQVHU VND RIIHQWOLJJ|UDV


9DUGHUD SDUWHQVND VHWLOODWW I|OMDQGH XSSI\OOVLGHIDOOGHW NUlYV HQ OLFHQV

D 6DPWOLJDYLOONRU I|U OLFHQVHQ VDPW XSSJLIWRP GHQ WLGVRP VNDYDUD ULPOLJ VRP GHW QRUPDOW WDU DWW EHKDQGOD HQ OLFHQä
VDQV|NDQ VNDRIIHQWOLJJ|UDV
E  6NlOHQI|U DYVODJDYHQ OLFHQVDQV|NDQ VNDSn EHJlUDQVNULIWOLJHQGHOJHVV|NDQGHQ
F  6|NDQGHQVND NXQQD|YHUNODJD EHVOXWHWRP GHW LQWHILQQVWLOOUlFNOLJDVNlO I|UDYVODJHW
G 'HOLFHQVDYJLIWHU  VRPHQSDUWWDU XWInU LQWH|YHUVNULGDGHQRUPDODDGPLQLVWUDWLYDNRVWQDGHUQDI|U I|UYDOWQLQJNRQä
WUROO RFK XSSUlWWKnOODQGH DY GH JlOODQGH OLFHQVHUQD /LFHQVDYJLIWHU I|U DQYlQGQLQJ DY VSHNWUXP HOOHU QXPPHUUHVXUVHU
RPIDWWDV LQWHDYNUDYHQLGHQQD SXQNW
$UWLNHO 
7LOOWUlGH RFKVDPWUDILN

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW DOOD WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP KDU WLOOVWnQG DWW WLOOKDQGDKnOOD HOHNWURQLVND NRPPXQLNDä
WLRQVWMlQVWHU KDU UlWWLJKHW RFK VN\OGLJKHW DWW I|UKDQGOD RP WLOOWUlGH RFK VDPWUDILN PHG DQGUD OHYHUDQW|UHU DY DOOPlQW WLOOä
JlQJOLJD HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlW RFK NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU %HVOXW RP WLOOWUlGH RFK VDPWUDILN E|U L SULQFLS
IDWWDV HQOLJW|YHUHQVNRPPHOVH HIWHU NRPPHUVLHOOD I|UKDQGOLQJDU PHOODQ GHEHU|UGDWMlQVWOHYHUDQW|UHUQD

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP InU LQIRUPDWLRQ IUnQ HQ DQQDQ OHYHUDQW|U XQGHU I|UKDQGOLQJä
DUQD RP VDPWUDILN HQGDVW DQYlQGHU GHQQD LQIRUPDWLRQ I|U GHW DYVHGGD V\IWHW RFK DOOWLG UHVSHNWHUDU GH |YHUOlPQDGH HOOHU
ODJUDGH XSSJLIWHUQDV NRQILGHQWLHOOD NDUDNWlU

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ QlU GHW L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO IDVWVWlOOV DWW HQ
UHOHYDQW PDUNQDG LQWH lU WLOOUlFNOLJW NRQNXUUHQVXWVDWW VND KD EHIRJHQKHW DWW I|U GHQ WMlQVWHOHYHUDQW|U VRP DQJHV KD HWW
EHW\GDQGH LQIO\WDQGH Sn PDUNQDGHQ LQI|UD HQ HOOHU IOHUD DY I|OMDQGH VN\OGLJKHWHU QlU GHW JlOOHU VDPWUDILN RFKHOOHU WLOOä
WUlGH
D  6N\OGLJKHWHU DYVHHQGH LFNHGLVNULPLQHULQJ I|U DWW VlNHUVWlOOD DWW RSHUDW|UHQ XQGHU OLNYlUGLJD RPVWlQGLJKHWHU WLOOlPSDU
OLNYlUGLJD YLOONRU I|U DQGUD OHYHUDQW|UHU VRP WLOOKDQGDKnOOHU OLNYlUGLJD WMlQVWHU VDPW DWW GH WMlQVWHU RFK GHQ LQIRUPDä
WLRQVRPRSHUDW|UHQHUEMXGHUDQGUDWLOOKDQGDKnOOVSnVDPPDYLOONRURFKPHGVDPPDNYDOLWHWVRPJlOOHUI|UGHVVHJQD
WMlQVWHUHOOHU I|U GHVVGRWWHUERODJVHOOHU VDPDUEHWVSDUWQHUV WMlQVWHU


/LFHQVDYJLIWHURPIDWWDULQWHEHWDOQLQJDUYLGDXNWLRQHUXSSKDQGOLQJDUHOOHUDQGUDLFNHGLVNULPLQHUDQGHVlWWDWWWLOOGHODNRQFHVVLRQHUHOOHU
REOLJDWRULVNDELGUDJWLOOWLOOKDQGDKnOODQGHWDYVDPKlOOVRPIDWWDQGHWMlQVWHU
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E  6N\OGLJKHW I|U HWW YHUWLNDOW LQWHJUHUDW I|UHWDJ DWW WLOOlPSD HQ |SSHQ SULVVlWWQLQJ I|U JURVVLVWSULVHW WLOO DQGUD RSHUDW|UHU
RFK I|U VLQD LQWHUQSULVHU L GHW IDOO GHW ILQQV NUDY Sn LFNHGLVNULPLQHULQJ HOOHU Sn DWW I|UKLQGUD RVNlOLJ NRUVVXEYHQWLRä
QHULQJ 7LOOV\QVP\QGLJKHWHQ InUDQJHYLONHWIRUPDWRFK YLONHQUHGRYLVQLQJVPHWRGVRPVND DQYlQGDV
F  6N\OGLJKHW DWW XSSI\OOD ULPOLJD NUDY Sn WLOOWUlGH WLOO RFK DQYlQGQLQJ DY VSHFLILND QlWGHODU RFK WLOOK|UDQGH IDFLOLWHWHU
LQNOXVLYH WLOOWUlGH WLOO DFFHVVQlWHW EOD L VLWXDWLRQHU Gn WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ DQVHU DWW HWW QHNDW WLOOWUlGH HOOHU RULPOLJD
YLOONRU PHG OLNQDQGH YHUNDQ VNXOOH KLQGUD XSSNRPVWHQ DY HQ KnOOEDU NRQNXUUHQVXWVDWW PDUNQDG Sn VOXWNXQGHQV QLYn
HOOHU DWWGHW LQWHVNXOOHOLJJDLVOXWDQYlQGDUHQV LQWUHVVH
7LOOV\QVP\QGLJKHWHUQD InU I|UHQD GH VN\OGLJKHWHU VRP DQJHV L GHQQD SXQNW PHG YLOONRU VRP JlOOHU UlWWYLV EHKDQGOLQJ
ULPOLJKHWRFK OlJOLJKHW
G  6N\OGLJKHWDWWHUEMXGD VSHFLILFHUDGH WMlQVWHU I|U DQGUDRSHUDW|UHU RFKVRP WUHGMHSDUWNDQ nWHUI|UVlOMDDWWEHYLOMD |SSHW
WLOOWUlGH WLOO WHNQLVND JUlQVVQLWW SURWRNROO RFK DQQDQ Q\FNHOWHNQLN VRP lU Q|GYlQGLJ I|U VDPYHUNDQ PHOODQ WMlQVWHU
HOOHU YLUWXHOOD QlWWMlQVWHU DWW HUEMXGD VDPORNDOLVHULQJ HOOHU DQGUD P|MOLJKHWHU WLOO JHPHQVDPW XWQ\WWMDQGH DY IDFLOLWHWHU
LQEHJULSHW OHGQLQJDU E\JJQDGHU HOOHU PDVWHU DWW HUEMXGD VSHFLILFHUDGH WMlQVWHU VRP NUlYV I|U DWW VlNHUVWlOOD VDPYHUNDQ
PHOODQ WMlQVWHU lQGD IUDP WLOO VOXWDQYlQGDUQD LQEHJULSHW IDFLOLWHWHU I|U LQWHOOLJHQWD QlWWMlQVWHU DWW HUEMXGD WLOOWUlGH WLOO
GULIWVW|GVV\VWHP HOOHU OLNQDQGH SURJUDPV\VWHP VRP NUlYV I|U DWW JDUDQWHUD VXQG NRQNXUUHQV QlU GHW JlOOHU WLOOKDQGDä
KnOODQGHDYWMlQVWHU RFK DWWI|UELQGD QlWHOOHU QlWIDFLOLWHWHU
7LOOV\QVP\QGLJKHWHUQD InU I|UHQD GH VN\OGLJKHWHU VRP DQJHV L GHQQD SXQNW PHG YLOONRU VRP JlOOHU UlWWYLV EHKDQGOLQJ
ULPOLJKHWRFK OlJOLJKHW
H 6N\OGLJKHWHU VRP U|U NRVWQDGVWlFNQLQJ RFK SULVNRQWUROOHU LQEHJULSHW VN\OGLJKHW DWW WLOOlPSD NRVWQDGVRULHQWHUDG SULVä
VlWWQLQJ RFK NRVWQDGVUHGRYLVQLQJVV\VWHP I|U WLOOKDQGDKnOODQGH DY YLVVD VSHFLILND W\SHU DY VDPWUDILN RFKHOOHU WLOOWUlGH
RP HQ PDUNQDGVDQDO\V YLVDU DWW HQ EULVW Sn HIIHNWLY NRQNXUUHQV LQQHElU DWW GHQ EHU|UGD RSHUDW|UHQ NDQ WD XW |YHUä
SULVHUHOOHU DQYlQGD SULVSUHVV Sn HWW VlWW VRP PLVVJ\QQDUVOXWDQYlQGDUQD
7LOOV\QVP\QGLJKHWHUQD VND WD KlQV\Q WLOO GHQ LQYHVWHULQJ VRP JMRUWV DYRSHUDW|UHQ RFK PHGJHGHQQH HQ ULPOLJ DYNDVWä
QLQJDYGHQDGHNYDWD NDSLWDOLQYHVWHULQJHQPHG EHDNWDQGH DYGHGlUPHG I|UNQLSSDGH ULVNHUQD
I 6N\OGLJKHW DWW RIIHQWOLJJ|UD GH VSHFLILND VN\OGLJKHWHU VRP WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ KDU nODJW WMlQVWHOHYHUDQW|UHU PHG DQJLä
YDQGH DY GHQ VSHFLILND SURGXNWHQWMlQVWHQ RFK GH VSHFLILND JHRJUDILVND PDUNQDGHUQD $NWXHOO LQIRUPDWLRQ VnYLGD GHQ
LQWHlU NRQILGHQWLHOO RFK LQWHRPIDWWDU DIIlUVKHPOLJKHWHU RIIHQWOLJJ|UV L HQ IRUP VRP JDUDQWHUDU DWW DOOD EHU|UGD SDUWHU
OlWWNDQ InWLOOJnQJWLOO GHQ
J 6N\OGLJKHWHUDYVHHQGHLQV\QGlURSHUDW|UHUnOlJJVDWWRIIHQWOLJJ|UDVSHFLILFHUDGH XSSJLIWHULV\QQHUKHWInU WLOOV\QVP\Qä
GLJKHWHQ QlU HQ RSHUDW|U RPIDWWDV DY VN\OGLJKHWHU DYVHHQGH LFNHGLVNULPLQHULQJ nOlJJD RSHUDW|UHQ DWW RIIHQWOLJJ|UD
HWW UHIHUHQVHUEMXGDQGH VRP VND YDUD WLOOUlFNOLJW VSHFLILFHUDW I|U DWW VlNHUVWlOOD DWW WMlQVWHOHYHUDQW|UHUQD LQWH nOlJJV DWW
EHWDODI|U IDFLOLWHWHUVRPLQWHlU Q|GYlQGLJD I|U GHQEHJlUGD WMlQVWHQPHG HQ EHVNULYQLQJDYGHEHU|UGDHUEMXGDQGHQD
VRP UHGRYLVDV XSSGHODGH Sn ROLND NRPSRQHQWHU L HQOLJKHW PHG PDUNQDGHQV EHKRY VDPW GlUPHG I|UEXQGQD YLOONRU
LQEHJULSHW SULVVlWWQLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW HQ WMlQVWHOHYHUDQW|U VRP DQV|NHU RP VDPWUDILN PHG HQ OHYHUDQW|U VRP DQJHV KD HWW
EHW\GDQGH LQIO\WDQGH Sn PDUNQDGHQ InU DQWLQJHQ QlU VRP KHOVW HOOHU LQRP HQ ULPOLJ WLGVIULVW VRP VND KD WLOONlQQDJHWWV
YlQGD VLJ WLOO HWW REHURHQGH LQKHPVNWRUJDQ VRP NDQ YDUD HQ VnGDQ WLOOV\QVP\QGLJKHW VRP DYVHV L DUWLNHO  G L GHWWD
DYWDO I|U WYLVWO|VQLQJ LIUnJRU VRP JlOOHU YLOONRU RFK EHVWlPPHOVHU I|UVDPWUDILNRFKHOOHU WLOOWUlGH

$UWLNHO 
.QDSSD UHVXUVHU

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW DOOD I|UIDUDQGHQ I|U WLOOGHOQLQJ RFK XWQ\WWMDQGH DY NQDSSD UHVXUVHU LQEHJULSHW IUHNä
YHQVHU QXPPHU RFK OHGQLQJVUlWWHU L JRG WLG JHQRPI|UV Sn HWW REMHNWLYW SURSRUWLRQHOOW |SSHW RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH
VlWW 'HQ UnGDQGH VLWXDWLRQHQ L IUnJD RP WLOOGHODGH IUHNYHQVEDQG VND RIIHQWOLJJ|UDV PHQ GHW NUlYV LQJD GHWDOMHUDGH DQJLä
YHOVHU RPYLONDIUHNYHQVHU VRP WLOOGHODWVI|U VlUVNLOGD VWDWOLJD DQYlQGQLQJVRPUnGHQ

9DUGHUD SDUWHQ VND V|UMD I|U HQ lQGDPnOVHQOLJ I|UYDOWQLQJ DY UDGLRIUHNYHQVHU I|U HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVä
WMlQVWHU LQRP VLQD WHUULWRULHU I|U DWW VlNHUVWlOOD HQ lQGDPnOVHQOLJ RFK HIIHNWLY DQYlQGQLQJ DY VSHNWUXPHW 2P HIWHUIUnJDQ
SnVSHFLILNDIUHNYHQVHU |YHUVWLJHU WLOOJnQJHQVNDOlPSOLJD RFK|SSQDI|UIDUDQGHQDQYlQGDVYLGWLOOGHOQLQJHQDYGHVVD IUHNä
YHQVHU LV\IWHDWWRSWLPHUDGHUDVDQYlQGQLQJ RFK XQGHUOlWWDXWYHFNOLQJHQ DYNRQNXUUHQV
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9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ DQI|UWURV WLOOGHOQLQJHQ DY QDWLRQHOOD QXPPHUUHVXUVHU RFK I|UYDOWä
QLQJHQDYQDWLRQHOOD QXPPHUSODQHU

2P RIIHQWOLJD HOOHU ORNDOD P\QGLJKHWHU EHKnOOHU lJDQGHW HOOHU NRQWUROOHQ DY GH OHYHUDQW|UHU VRP GULYHU RIIHQWOLJD
NRPPXQLNDWLRQVQlW RFKHOOHU NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU PnVWH HQ IDNWLVN VWUXNWXUHOO nWVNLOOQDG J|UDV PHOODQ GHQ IXQNWLRQ
VRPDQVYDUDU I|U EHYLOMDQGHDYOHGQLQJVUlWWHURFK YHUNVDPKHWPHG DQNQ\WQLQJ WLOO lJDQGH HOOHUNRQWUROO

$UWLNHO 
6DPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU

9DUGHUD SDUWHQ KDU UlWW DWW EHVWlPPD YLOND VODJV VN\OGLJKHWHU DWW WLOOKDQGDKnOOD VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU GHQ
|QVNDUELEHKnOOD

6nGDQD VN\OGLJKHWHU NRPPHU LQWH DWW EHWUDNWDV VRP NRQNXUUHQVEHJUlQVDQGH L VLJ I|UXWVDWW DWW GH DGPLQLVWUHUDV Sn
HWW |SSHW REMHNWLYW RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH VlWW $GPLQLVWUDWLRQHQ DY VN\OGLJKHWHUQD VND GHVVXWRP YDUD NRQNXUUHQVä
QHXWUDO RFK LQWH YDUD PHU EHWXQJDQGH lQ Q|GYlQGLJW I|U GHW VODJV VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVW VRP UHVSHNWLYH SDUW IDVWä
VWlOOW

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW DOOD OHYHUDQW|UHU lU EHUlWWLJDGH DWW WLOOKDQGDKnOOD VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU RFK DWW
LQJHQ WMlQVWHOHYHUDQW|U XWHVOXWV Sn I|UKDQG /HYHUDQW|UHUQD VND XWVHV PHG KMlOS DY HQ HIIHNWLY |SSHQ REMHNWLY RFK LFNH
GLVNULPLQHUDQGH PHWRG 9LG EHKRY VND YDUGHUD SDUWHQ EHG|PD RP WLOOKDQGDKnOODQGHW DY VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU lU
RVNlOLJW EHWXQJDQGH I|U GHQ HOOHU GH RUJDQLVDWLRQHU VRP XWVHWWV DWW WLOOKDQGDKnOOD GH VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHUQD 2P
GHW lU PRWLYHUDW Sn JUXQGYDO DY HQ VnGDQ EHUlNQLQJ RFK PHG KlQV\Q WLOO GH HYHQWXHOOD PDUNQDGVI|UGHODUQD I|U HQ RUJDä
QLVDWLRQ VRP HUEMXGHU VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU VND WLOOV\QVP\QGLJKHWHUQD DYJ|UD RP GHW EHK|YV HWW V\VWHP I|U DWW JH
HUVlWWQLQJ nW GHQ HOOHU GH EHU|UGD WMlQVWHOHYHUDQW|UHUQD HOOHU I|U DWW I|UGHOD QHWWRNRVWQDGHQ I|U VN\OGLJKHWHU DWW WLOOKDQGDä
KnOOD VDPKlOOVRPIDWWDQGH WMlQVWHU


9DUGHUD SDUWHQVND VHWLOODWW

D  DQYlQGDUQDKDU WLOOJnQJWLOODERQQHQWI|UWHFNQLQJDULWU\FNWHOOHUHOHNWURQLVNIRUPHOOHUEnGDGHUDRFKDWWGHXSSGDWHUDV
UHJHOEXQGHW PLQVWHQ JnQJSHUnURFKDWW
E  RUJDQLVDWLRQHU VRP WLOOKDQGDKnOOHU GH WMlQVWHU VRP DYVHV L OHG D WLOOlPSDU SULQFLSHQ RP LFNHGLVNULPLQHULQJ QlU GH
EHKDQGODU XSSJLIWHUVRPGH InWWIUnQ DQGUD RUJDQLVDWLRQHU
$UWLNHO 
*UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGHDYHOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU
,QJHQGHUD SDUWHQ InU NUlYD DWW HQ WMlQVWHOHYHUDQW|U IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ VND LQUlWWD HQ HWDEOHULQJ HWDEOHUD QnJRQ IRUP
DYQlUYDUR HOOHU YDUDERVDWW Sn GHVV WHUULWRULXP VRPHWW YLOONRU I|UJUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DYHQ WMlQVW

$UWLNHO 
.RQILGHQWLDOLWHW
9DUGHUD SDUWHQ VND V|UMD I|U NRQILGHQWLDOLWHW YLG HOHNWURQLVN NRPPXQLNDWLRQ RFK GlUPHG I|UEXQGQD WUDILNXSSJLIWHU
JHQRP HWW DOOPlQW NRPPXQLNDWLRQVQlW RFK DOOPlQW WLOOJlQJOLJD HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVWMlQVWHU XWDQ DWW EHJUlQVD
KDQGHOQ PHG WMlQVWHU

$UWLNHO 
7YLVWHU PHOODQWMlQVWHOHYHUDQW|UHU

2P GHW XSSVWnU HQ WYLVW PHOODQ OHYHUDQW|UHU DY HOHNWURQLVND NRPPXQLNDWLRQVQlW HOOHU HOHNWURQLVND NRPPXQLNDä
WLRQVWMlQVWHU L VDPEDQG PHG GH UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU VRP DYVHV L GHWWD NDSLWHO VND YDUGHUD SDUWHQ VH WLOO DWW GHQ
EHU|UGD WLOOV\QVP\QGLJKHWHQ Sn EHJlUDQ DY HQGHUD SDUWHQ DYJHU HWW ELQGDQGH EHVOXW Vn DWW WYLVWHQ VND NXQQD O|VDV Sn
NRUWDVW P|MOLJDWLGRFKLDOOD KlQGHOVHU LQRP I\UD PnQDGHU
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7LOOV\QVP\QGLJKHWHQV EHVOXW VND RIIHQWOLJJ|UDV YDUYLG HYHQWXHOOD DIIlUVKHPOLJKHWHU VND UHVSHNWHUDV 'H EHU|UGD
WMlQVWHOHYHUDQW|UHUQDVNDJHV HQ IXOOVWlQGLJ UHGRJ|UHOVH I|U GHVNlO VRPEHVOXWHW JUXQGDUVLJ Sn

2P WYLVWHQ JlOOHU JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU VND GH EHU|UGD WLOOV\QVP\QGLJKHWHUQD J|UD HQ
VDPODG LQVDWV I|UDWWO|VD WYLVWHQ

$UWLNHO 
*UDGYLV WLOOQlUPQLQJ
9DUGHUDSDUWHQHUNlQQHU YLNWHQDYDWW JUDGYLV QlUPD 0ROGDYLHQVJlOODQGHRFKIUDPWLGD ODJVWLIWQLQJ WLOO GHQ XQLRQVODJVWLIWä
QLQJVRP I|UWHFNQDVLELODJD;;9,,,%WLOOGHWWD DYWDO

8 Q G H U DY V Q L W W  
)LQDQVLHOODWMlQVWHU

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGHRFK GHILQLWLRQHU

, GHWWD XQGHUDYVQLWW DQJHV SULQFLSHUQD I|U UHJHOYHUNHW DYVHHQGH DOOD ILQDQVLHOOD WMlQVWHU VRP OLEHUDOLVHUDV L HQOLJKHW
PHG DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DYWMlQVWHU  RFK DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDUR DY
I\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  LGHWWD NDSLWHO

, GHWWD XQGHUDYVQLWW RFK L DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  RFK
DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDURDYI\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  LGHWWD NDSLWHODYVHV PHG
D ILQDQVLHOO WMlQVW YDUMH WMlQVW DYILQDQVLHOO QDWXU VRP HUEMXGV DYHQ OHYHUDQW|U DYILQDQVLHOOD WMlQVWHU IUnQ HQ SDUW )LQDQä
VLHOOD WMlQVWHU LQQHIDWWDU I|OMDQGH YHUNVDPKHWHU
L  )|UVlNULQJVWMlQVWHU RFK I|UVlNULQJVUHODWHUDGH WMlQVWHU
 'LUHNW I|UVlNULQJ LQQHIDWWDQGHNRDVVXUDQV 
D  /LYI|UVlNULQJ
E  6NDGHI|UVlNULQJ
 cWHUI|UVlNULQJ RFKUHWURFHVVLRQ
 )|UVlNULQJVI|UPHGOLQJ VnVRPPlNOHULRFK DJHQWXUYHUNVDPKHW
 )|UVlNULQJVUHODWHUDGH WMlQVWHUVnVRPNRQVXOW DNWXDULHULVNSU|YQLQJV RFKVNDGHUHJOHULQJVWMlQVWHU
LL  %DQNWMlQVWHURFKDQGUDILQDQVLHOOD WMlQVWHU PHG XQGDQWDJDYI|UVlNULQJVWMlQVWHU 
 0RWWDJDQGHDYLQVlWWQLQJDURFKDQGUD nWHUEHWDOQLQJVSOLNWLJDPHGHO IUnQ DOOPlQKHWHQ


8WOnQLQJ DY DOOD VODJ LQEHJULSHW NRQVXPHQWNUHGLWHU K\SRWHNVOnQ IDFWRULQJ RFK ILQDQVLHULQJ DY DIIlUVWUDQVDNä
WLRQHU

 )LQDQVLHOOOHDVLQJ
 $OOD EHWDOQLQJV RFK SHQQLQJI|UPHGOLQJVWMlQVWHU LQEHJULSHW NUHGLW EHWDO RFK EDQNNRUW UHVHFKHFNDU RFK
EDQNYl[ODU
 *DUDQWLHURFKnWDJDQGHQ
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 +DQGHO I|U HJHQ HOOHU DQQDQVUlNQLQJ SnHQ E|UV JHQRPGLUHNWKDQGHOHOOHU Sn DQQDWVlWW PHG
D  SHQQLQJPDUNQDGVLQVWUXPHQW LQEHJULSHW FKHFNDU Yl[ODURFKEDQNFHUWLILNDW 
E  XWOlQGVNYDOXWD
F  GHULYDWLQVWUXPHQW VRP RPIDWWDU PHQ LQWHlUEHJUlQVDGH WLOOWHUPLQHU RFK RSWLRQHU
G  YDOXWD RFK UlQWHLQVWUXPHQWLQEHJULSHWVnGDQD SURGXNWHUVRP VZDSSDURFKIUDPWLGD UlQWHVlNULQJVDYWDO
H  |YHUOnWEDUDYlUGHSDSSHU
I  DQGUD|YHUOnWEDUD LQVWUXPHQWRFK ILQDQVLHOOD WLOOJnQJDULQNOXVLYH JXOG RFKVLOYHUWDFNRU
 0HGYHUNDQ YLG HPLVVLRQHU DY DOOD VODJV YlUGHSDSSHU GlULEODQG HPLVVLRQVJDUDQWLHU RFK SODFHULQJ VnVRP
PHOODQKDQG RIIHQWOLJWHOOHU SULYDW  RFK VHUYLFHYHUNVDPKHW LVDPEDQG PHG VnGDQDHPLVVLRQHU
 3HQQLQJPlNOHUL


)|UYDOWQLQJ DY WLOOJnQJDU VnVRP PHGHOV HOOHU SRUWI|OMI|UYDOWQLQJ DOOD IRUPHU DY IRQGI|UYDOWQLQJ SHQVLRQVä
IRQGVI|UYDOWQLQJ VDPW I|UYDULQJV RFKQRWDULDWWMlQVWHU

 &OHDULQJ RFK DYUlNQLQJVWMlQVWHU U|UDQGH DOOD ILQDQVLHOOD WLOOJnQJDU LQEHJULSHW YlUGHSDSSHU GHULYDWLQVWUXPHQW
RFK DQGUD|YHUOnWEDUD LQVWUXPHQW
 7LOOKDQGDKnOODQGH RFK |YHUI|ULQJDYILQDQVLHOO LQIRUPDWLRQ RFK EHDUEHWQLQJ DYILQDQVLHOOD GDWD RFK WLOOK|UDQGH
SURJUDPYDUD
 5nGJLYQLQJV RFK I|UPHGOLQJVWMlQVWHU RFK DQGUD WLOO ILQDQVLHOOD WMlQVWHU UHODWHUDGH WMlQVWHU DYVHHQGH DOO YHUNä
VDPKHW HQOLJW SXQNWHUQD ² LQEHJULSHW NUHGLWXSSO\VQLQJ RFK NUHGLWDQDO\V XQGHUV|NQLQJDU RFK UnGJLYQLQJ
L VDPEDQG PHG LQYHVWHULQJDU RFK SRUWI|OMHU UnGJLYQLQJ RP I|UYlUY VDPW RPVWUXNWXUHULQJ DY I|UHWDJ RFK
DIIlUVVWUDWHJL
E OHYHUDQW|U DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU HQ I\VLVN HOOHU MXULGLVN SHUVRQ IUnQ HQ SDUW VRP DYVHU DWW WLOOKDQGDKnOOD HOOHU VRP WLOOä
KDQGDKnOOHU ILQDQVLHOODWMlQVWHU%HJUHSSHWOHYHUDQW|UDYILQDQVLHOODWMlQVWHU LQQHIDWWDU GRFNLQWHRIIHQWOLJDLQVWLWXWLRQHU
F  RIIHQWOLJLQVWLWXWLRQ
L  HQ UHJHULQJ HQ FHQWUDOEDQN HOOHU HQ SHQQLQJSROLWLVN RFK ILQDQVLHOO P\QGLJKHW L HQ SDUW HOOHU HQ LQVWLWXWLRQ VRP
lJV HOOHU NRQWUROOHUDV DY HQ SDUW RFK VRP KXYXGVDNOLJHQ KDU RIIHQWOLJD XSSJLIWHU HOOHU EHGULYHU YHUNVDPKHW I|U
RIIHQWOLJD lQGDPnO PHG XQGDQWDJ DY LQVWLWXWLRQHU VRP KXYXGVDNOLJHQ DUEHWDU PHG DWW WLOOKDQGDKnOOD ILQDQVLHOOD
WMlQVWHU SnNRPPHUVLHOODYLOONRUHOOHU
LL  HWWSULYDWLQVWLWXWVRPXWI|U XSSJLIWHUVRPYDQOLJHQXWI|UVDYHQ FHQWUDOEDQNHOOHUHQSHQQLQJSROLWLVNRFKILQDQVLHOO
P\QGLJKHW QlU GHW XWI|U GHVVD XSSJLIWHU
G  Q\ ILQDQVLHOO WMlQVW WMlQVW DY ILQDQVLHOO QDWXU LQEHJULSHW WMlQVWHU PHG DQNQ\WQLQJ WLOO EHILQWOLJD RFK Q\D SURGXNWHU HOOHU
WLOO GHW VlWW Sn YLONHW HQ SURGXNW WLOOKDQGDKnOOV VRP LQWH WLOOKDQGDKnOOV DY QnJRQ OHYHUDQW|U DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU Sn
GHQHQD SDUWHQV WHUULWRULXP PHQGlUHPRW WLOOKDQGDKnOOVSn GHQ DQGUDSDUWHQV WHUULWRULXP

$UWLNHO 
)|UVLNWLJKHWVNODXVXO


9DUGHUD SDUWHQInU LQI|UD HOOHUELEHKnOODnWJlUGHUDYI|UVLNWLJKHWVVNlO WLOOH[HPSHO I|UDWW

D  VN\GGD LQYHVWHUDUH LQVlWWDUH I|UVlNULQJVWDJDUH HOOHU SHUVRQHU YDUV HJHQGRP I|UYDOWDV DY HQ OHYHUDQW|U DY ILQDQVLHOOD
WMlQVWHU
E  VlNUD LQWHJULWHWHQRFKVWDELOLWHWHQ LHQSDUWVILQDQVLHOODV\VWHP

'HVVD nWJlUGHU VND LQWH YDUD PHU EHWXQJDQGH lQ YDG VRP lU Q|GYlQGLJW I|U DWW GHUDV V\IWH VND NXQQD XSSQnV RFK
InU LQWH LQQHElUD HQ GLVNULPLQHULQJ DY OHYHUDQW|UHU DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ L I|UKnOODQGH WLOO SDUWHQV
HJQDOHYHUDQW|UHUDYILQDQVLHOOD WMlQVWHUDYVDPPD VODJ

,QJHW L GHWWD DYWDO VND WRONDV VRP HQ VN\OGLJKHW I|U HQ SDUW DWW OlPQD XW LQIRUPDWLRQ RP HQVNLOGD NXQGHUV DIIlUHU
RFK NRQWRQHOOHUVnGDQ NRQILGHQWLHOOHOOHUVN\GGDG LQIRUPDWLRQVRPLQQHKDV DYRIIHQWOLJDLQVWLWXWLRQHU
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$UWLNHO 
(IIHNWLYRFK|SSHQUHJOHULQJ

9DUGHUDSDUWHQVNDJ|UD VLWWElVWD I|UDWWLI|UYlJXQGHUUlWWDDOOD EHU|UGDSHUVRQHU RPnWJlUGHU PHG DOOPlQ WLOOlPSä
QLQJ VRP SDUWHQ DYVHU DWW YLGWD Vn DWW GHVVD SHUVRQHU InU WLOOIlOOH DWW IUDPI|UD V\QSXQNWHU Sn nWJlUGHUQD 8QGHUUlWWHOVH
RP VnGDQDnWJlUGHU VNDOlPQDV
D  JHQRP RIIHQWOLJWWLOONlQQDJLYDQGHHOOHU
E  LDQQDQ VNULIWOLJHOOHUHOHNWURQLVN IRUP

9DUGHUD SDUWHQ VND I|U EHU|UGD SHUVRQHU WLOOJlQJOLJJ|UD VLQD NUDY U|UDQGH DQV|NQLQJDU RP WLOOKDQGDKnOODQGH DY
ILQDQVLHOODWMlQVWHU
3n EHJlUDQ DY HQ V|NDQGH VND GHQ EHU|UGD SDUWHQ XSSO\VD V|NDQGHQ RP KXU OnQJW KDQGOlJJQLQJHQ DY DQV|NDQ IRUWä
VNULGLW 2P GHQ EHU|UGD SDUWHQ EHK|YHU \WWHUOLJDUH XSSJLIWHU IUnQ V|NDQGHQ VND GHQ XQGHUUlWWD V|NDQGHQ RP GHWWD XWDQ
RVNlOLJWGU|MVPnO

9DUGHUD SDUWHQ VND J|UD VLWW ElVWD I|U DWW VH WLOO DWW LQWHUQDWLRQHOOW |YHUHQVNRPQD VWDQGDUGHU I|U UHJOHULQJ RFK WLOOV\Q
LQRP VHNWRUQ I|U ILQDQVLHOOD WMlQVWHU RFK I|U EHNlPSQLQJ DY VNDWWHXQGDQGUDJDQGH RFK VNDWWHIO\NW JHQRPI|UV RFK
WLOOlPSDV SnGHVV WHUULWRULXP6nGDQDLQWHUQDWLRQHOOW|YHUHQVNRPQD VWDQGDUGHU lU EODQGDQQDW%DVHONRPPLWWpQV JUXQGOlJä
JDQGHSULQFLSHUI|UHQHIIHNWLYEDQNWLOOV\Q,$,6 ,QWHUQDWLRQHOODRUJDQLVDWLRQHQI|UI|UVlNULQJVWLOOV\QVP\QGLJKHWHU JUXQGä
OlJJDQGH SULQFLSHU I|U I|UVlNULQJ ,RVFRV ,QWHUQDWLRQHOOD RUJDQLVDWLRQHQ I|U YlUGHSDSSHUVWLOOV\Q  PnO RFK SULQFLSHU I|U
YlUGHSDSSHUVWLOOV\Q 2(&'V 2UJDQLVDWLRQHQ I|U HNRQRPLVNW VDPDUEHWH RFK XWYHFNOLQJ  DYWDO RP XWE\WH DYLQIRUPDWLRQ L
VNDWWHIUnJRU *V XWWDODQGH RP |SSHQKHW RFK LQIRUPDWLRQVXWE\WH L VNDWWHlUHQGHQ VDPW GH  UHNRPPHQGDWLRQHUQD RP
SHQQLQJWYlWWRFKGHQLR VlUVNLOGD UHNRPPHQGDWLRQHUQDRPILQDQVLHULQJDYWHUURULVP IUnQ )$7) DUEHWVJUXSSHQI|U ILQDQä
VLHOOD nWJlUGHU 
3DUWHUQD VND RFNVn EHDNWD GH WLR Q\FNHOSULQFLSHU I|U LQIRUPDWLRQVXWE\WH 7HQ .H\ 3ULQFLSOHV IRU ,QIRUPDWLRQ ([FKDQJH  VRP
XWIlUGDWV DY *OlQGHUQDV ILQDQVPLQLVWUDU RFK NRPPHU DWW YLGWD DOOD nWJlUGHU VRP NUlYV I|U DWW I|UV|ND WLOOlPSD GHP L
VLQDELODWHUDODNRQWDNWHU

$UWLNHO 
1\DILQDQVLHOOD WMlQVWHU
9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOnWD OHYHUDQW|UHU DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ DWW WLOOKDQGDKnOOD Q\D ILQDQVLHOOD
WMlQVWHU OLNQDQGH GH WMlQVWHU VRP SDUWHQ HQOLJW LQKHPVN ODJ VNXOOH WLOOnWD VLQD HJQD OHYHUDQW|UHU DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU DWW
WLOOKDQGDKnOOD XQGHU OLNQDQGH RPVWlQGLJKHWHU (Q SDUW InU IDVWVWlOOD L YLONHQ UlWWVOLJ IRUP WMlQVWHQ InU WLOOKDQGDKnOODV RFK
InU VWlOOD NUDY Sn WLOOVWnQG I|U WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHQ 2P HWW VnGDQW WLOOVWnQG NUlYV VND EHVOXW IDWWDV LQRP ULPOLJ
WLGRFKWLOOVWnQG InUGnYlJUDV HQGDVW DYI|UVLNWLJKHWVVNlO

$UWLNHO 
'DWDEHKDQGOLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOnWD OHYHUDQW|UHU DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ DWW L EHDUEHWQLQJVV\IWH |YHUI|UD
XSSJLIWHU L HOHNWURQLVN HOOHU DQQDQ IRUP WLOO HOOHU IUnQ GHVV WHUULWRULXP RP EHDUEHWQLQJHQ lU HQ I|UXWVlWWQLQJ I|U GHQ
QRUPDODDIIlUVYHUNVDPKHWHQ I|U GHVVDOHYHUDQW|UHUDYILQDQVLHOOD WMlQVWHU

9DUGHUD SDUWHQ VND DQWD WLOOUlFNOLJD JDUDQWLHU I|U VN\GG DY SULYDWOLYHW VDPW HQVNLOGDV JUXQGOlJJDQGH IUL RFK UlWWLJä
KHWHUVlUVNLOW QlU GHW JlOOHU|YHUI|ULQJDYSHUVRQXSSJLIWHU

$UWLNHO 
6lUVNLOGDXQGDQWDJ

,QJHW L GHWWD NDSLWHOVND WRONDV VRP HWW KLQGHU I|U HQSDUW LQEHJULSHW GHVV RIIHQWOLJD LQVWLWXWLRQHU DWW LQRP VLWW WHUULä
WRULXP PHG HQVDPUlWW EHGULYD YHUNVDPKHW HOOHU WLOOKDQGDKnOOD WMlQVWHU VRP LQJnU L HWW DOOPlQW SHQVLRQVSURJUDP HOOHU HWW
ODJVWDGJDW VRFLDOI|UVlNULQJVV\VWHP XWRP L GH IDOO Gn GHQQD YHUNVDPKHW HQOLJW SDUWHQV LQKHPVND EHVWlPPHOVHU InU
EHGULYDV DYOHYHUDQW|UHU DYILQDQVLHOODWMlQVWHU L NRQNXUUHQV PHG RIIHQWOLJDHOOHU SULYDWD LQVWLWXWLRQHU
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,QJHW L GHWWD DYWDO JlOOHU I|U YHUNVDPKHW VRP EHGULYV DY HQ FHQWUDOEDQN HOOHU SHQQLQJSROLWLVN P\QGLJKHW HOOHU DY
QnJRQ DQQDQ RIIHQWOLJ LQVWLWXWLRQVRP HWW OHGLSHQQLQJ HOOHU YDOXWDSROLWLNHQ

,QJHW L GHWWD NDSLWHOVND WRONDV VRP HWW KLQGHU I|U HQSDUW LQEHJULSHW GHVV RIIHQWOLJD LQVWLWXWLRQHU DWW LQRP VLWW WHUULä
WRULXP PHG HQVDPUlWW EHGULYD YHUNVDPKHW HOOHU WLOOKDQGDKnOOD WMlQVWHU I|U VLQ HJHQ HOOHU I|U VLQD RIIHQWOLJD LQVWLWXWLRQHUV
UlNQLQJHOOHU PHG HJHQ JDUDQWL HOOHU PHG DQYlQGQLQJDYVLQD HJQDILQDQVLHOODUHVXUVHU

$UWLNHO 
6MlOYUHJOHUDQGHRUJDQLVDWLRQHU
1lU HQ SDUW NUlYHU PHGOHPVNDS HOOHU GHOWDJDQGH L HOOHU WLOOJnQJ WLOO VMlOYUHJOHUDQGH RUJDQ E|UVHU HOOHU PDUNQDGHU I|U
YlUGHSDSSHU HOOHU WHUPLQHU FOHDULQJRUJDQ HOOHU DQGUD RUJDQLVDWLRQHU HOOHU VDPPDQVOXWQLQJDU I|U DWW OHYHUDQW|UHU DY ILQDQä
VLHOOD WMlQVWHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ VND NXQQD WLOOKDQGDKnOOD ILQDQVLHOOD WMlQVWHU Sn VDPPD YLOONRU VRP SDUWHQV OHYHUDQä
W|UHU DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU HOOHU QlU SDUWHQ GLUHNW HOOHU LQGLUHNW PHGJHU VnGDQD HQKHWHU SULYLOHJLHU HOOHU I|UGHODU YLG WLOOä
KDQGDKnOODQGHW DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU VND SDUWHQ VH WLOO DWW VN\OGLJKHWHUQD HQOLJW DUWLNODUQD  RFK  L GHWWD DYWDO
LDNWWDV

$UWLNHO 
&OHDULQJ RFKEHWDOQLQJVV\VWHP
(QOLJW GH YLOONRU VRP PHGJHU QDWLRQHOO EHKDQGOLQJ VND YDUGHUD SDUWHQ JH OHYHUDQW|UHU DY ILQDQVLHOOD WMlQVWHU IUnQ GHQ
DQGUD SDUWHQ VRP lU HWDEOHUDGH Sn GHVV WHUULWRULXP WLOOJnQJ WLOO EHWDOQLQJV RFK FOHDULQJV\VWHP VRP GULYV DY RIIHQWOLJD
LQVWLWXWLRQHU RFK WLOO RIILFLHOOD NUHGLW RFK UHILQDQVLHULQJVWMlQVWHU VRP lU WLOOJlQJOLJD L VDPEDQG PHG QRUPDO DIIlUVYHUNä
VDPKHW'HQQD DUWLNHO JHU LQWHWLOOJnQJWLOO SDUWHQV P|MOLJKHWHU QlU GHW JlOOHU OnQJLYDUHL VLVWDLQVWDQV

$UWLNHO 
*UDGYLV WLOOQlUPQLQJ
9DUGHUD SDUWHQ HUNlQQHU YLNWHQ DY DWW JUDGYLV QlUPD 0ROGDYLHQV JlOODQGH RFK IUDPWLGD ODJVWLIWQLQJ WLOO GH LQWHUQDWLRQHOOD
QRUPHU I|U ElVWD SUD[LV VRP I|UWHFNQDV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RFK GHQ XQLRQVODJVWLIWQLQJ VRP I|UWHFNQDV L
ELODJD;;9,,,$WLOOGHWWD DYWDO

8 Q G H U DY V Q L W W  
7U D Q V S R U W W M l Q V W H U 

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH
, GHWWD DYVQLWW DQJHV SULQFLSHUQD I|U OLEHUDOLVHULQJHQ DY LQWHUQDWLRQHOOD WUDQVSRUWWMlQVWHU L HQOLJKHW PHG DYVQLWW 
(WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  RFK DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDUR DY I\VLVND
SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  L GHWWDNDSLWHO

$UWLNHO 
,QWHUQDWLRQHOOVM|WUDQVSRUW

, GHWWD XQGHUDYVQLWW RFK L DYVQLWW  (WDEOHULQJ  DYVQLWW  *UlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU  RFK
DYVQLWW  7LOOIlOOLJ QlUYDURDYI\VLVND SHUVRQHU I|U DIIlUVlQGDPnO  LGHWWD NDSLWHODYVHV PHG
D  LQWHUQDWLRQHOOD VM|WUDQVSRUWHU RPIDWWDU WUDQVSRUWHU IUnQ G|UU WLOO G|UU RFK PXOWLPRGDOD JRGVWUDQVSRUWHU VRP RPIDWWDV
DY HWW HQGD WUDQVSRUWGRNXPHQW L YLOND HWW DY WUDQVSRUWVlWWHQ lU VM|WUDQVSRUW RFK LQEHJULSHU I|U GHWWD lQGDPnO UlWWHQ
DWWGLUHNW WHFNQD DYWDO PHG WLOOKDQGDKnOODUHDYDQGUD WUDQVSRUWVlWW
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E  JRGVKDQWHULQJ L VDPEDQG PHG VM|IDUW YHUNVDPKHW VRP EHGULYV DY VWXYHULI|UHWDJ LQEHJULSHW WHUPLQDORSHUDW|UHU PHQ
LQWH KDPQDUEHWDUHV YHUNVDPKHW VRP VnGDQ QlU GHVVD RUJDQLVHUDV REHURHQGH DY VWXYHULI|UHWDJHQ HOOHU WHUPLQDORSHUDä
W|UHUQD ,GHQYHUNVDPKHWVRPRPIDWWDVLQJnU RUJDQLVDWLRQ RFK|YHUYDNQLQJDY
L  ODVWQLQJ RFKORVVQLQJDYJRGV
LL  VXUUQLQJDYVXUUQLQJDYODVW
LLL  PRWWDJDQGHOHYHUDQVRFKI|UYDULQJDYJRGV I|UH WUDQVSRUWHQHOOHUHIWHUORVVQLQJHQ
F WXOONODUHULQJVWMlQVWHU HOOHU WXOORPEXGVWMlQVWHU  YHUNVDPKHW VRP EHVWnU L DWW I|U HQ DQQDQ SDUWV UlNQLQJ XWI|UD WXOOIRUPDä
OLWHWHU L VDPEDQG PHG LPSRUW H[SRUW HOOHU JHQRPJnHQGH WUDQVSRUW RDYVHWW RP GHQQD WMlQVW lU WMlQVWOHYHUDQW|UHQV
KXYXGVDNOLJDYHUNVDPKHWHOOHUHWW YDQOLJWNRPSOHPHQWWLOOWMlQVWHOHYHUDQW|UHQV KXYXGVDNOLJDYHUNVDPKHW
G  FRQWDLQHUWHUPLQDOHU RFK GHSnWMlQVWHU YHUNVDPKHW VRP EHVWnU L ODJHUKnOOQLQJ DY FRQWDLQUDU L KDPQRPUnGHQ HOOHU LQQH L
ODQGHWLV\IWHDWWI\OODW|PPD UHSDUHUD RFK WLOOKDQGDKnOOD GHP I|U WUDQVSRUW
H  DJHQWRFKPlNODUWMlQVWHU YHUNVDPKHWVRPEHVWnU LDWWLHWWYLVVWJHRJUDILVNWRPUnGHVRPDJHQWI|UHWUlGD HWWHOOHU IOHUD
OLQMHUHGHULHUVHOOHU UHGHULHUVI|UHWDJVLQWUHVVHQ LV\IWHDWW
L

PDUNQDGVI|UD RFK VlOMD VM|WUDQVSRUWWMlQVWHU RFK GlUPHG I|UEXQGQD WMlQVWHU IUnQ OlPQDQGH DY RIIHUWHU WLOO IDNWXä
UHULQJ XWIlUGDQGH DY NRQRVVHPHQW I|U I|UHWDJHQV UlNQLQJ XSSKDQGOLQJ RFK YLGDUHI|UVlOMQLQJ DY Q|GYlQGLJD VW|Gä
WMlQVWHU I|UEHUHGHOVH DYGRNXPHQWDWLRQ VDPW WLOOKDQGDKnOODQGHDYI|UHWDJVLQIRUPDWLRQ

LL  UHSUHVHQWHUD I|UHWDJHQQlU GHW JlOOHU RUJDQLVDWLRQHQDYIDUW\JHWV KDPQDQO|SHOOHU |YHUWDJDQGHW DYODVWYLG EHKRY
I  IUDNWVSHGLWLRQVWMlQVWHU YHUNVDPKHW VRP EHVWnU L DWWRUJDQLVHUD RFK |YHUYDND VlQGQLQJDU I|U DYODVWDUHQV UlNQLQJ JHQRP
XSSKDQGOLQJ DY WUDQVSRUW RFK VW|GWMlQVWHU XWDUEHWDQGH DY GRNXPHQWDWLRQ RFK WLOOKDQGDKnOODQGH DY I|UHWDJVLQIRUPDä
WLRQ
J  PDWDUWMlQVWHU I|U RFK YLGDUHWUDQVSRUW DY LQWHUQDWLRQHOOD ODVWHU VlUVNLOW FRQWDLQHUODVWHU WLOO VM|VV PHOODQ KDPQDU
EHOlJQD LHQ DYSDUWHUQD


9DG JlOOHU LQWHUQDWLRQHOO VM|WUDQVSRUW lU SDUWHUQD |YHUHQV RP DWW V|UMD I|U HQ HIIHNWLY WLOOlPSQLQJ DY SULQFLSHQ RP
RLQVNUlQNW WLOOJnQJ WLOO ODVWHU Sn NRPPHUVLHOO JUXQG IULKHWHQ DWW WLOOKDQGDKnOOD LQWHUQDWLRQHOOD VM|IDUWVWMlQVWHU VDPW QDWLRä
QHOOEHKDQGOLQJ LVDPEDQG PHG WLOOKDQGDKnOODQGH DYVnGDQDWMlQVWHU

0HG KlQV\Q WLOO GHQ OLEHUDOLVHULQJ VRP SDUWHUQD UHGDQ XSSQnWW QlU GHW JlOOHU LQWHUQDWLRQHOO VM|WUDQVSRUW VND I|OMDQGH
JlOOD
D 9DUGHUD SDUWHQ VND Sn DIIlUVPlVVLJ RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH JUXQG HIIHNWLYW WLOOlPSD SULQFLSHQ RP RLQVNUlQNW WLOOä
WUlGHWLOO GHQLQWHUQDWLRQHOODVM|IDUWVPDUNQDGHQRFKVM|IDUWVKDQGHOQ
E  9DUGHUD SDUWHQ VND PHGJH IDUW\J VRP VHJODU XQGHU GHQ DQGUD SDUWHQV IODJJ HOOHU VRP GULYV DY WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQ
GHQ DQGUD SDUWHQ HQ EHKDQGOLQJ VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJ lQ GHQ VRP PHGJHV GH HJQD IDUW\JHQ HOOHU IDUW\J IUnQ
WUHGMHOlQGHU EHURHQGH Sn YLONHQ EHKDQGOLQJ VRP lU I|UPnQOLJDVW YDG JlOOHU EODQG DQQDW WLOOWUlGH WLOO KDPQDU DQYlQGä
QLQJ DY KDPQDUQDV LQIUDVWUXNWXU RFK WMlQVWHU RFK DQYlQGQLQJ DY WMlQVWHU L DQVOXWQLQJ WLOO VM|WUDQVSRUWHU VDPW UHODWHä
UDGHDYJLIWHU WXOOIDFLOLWHWHURFKWLOOGHOQLQJDYNDMSODWVHU RFK P|MOLJKHWHU WLOOODVWQLQJ RFKORVVQLQJ
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9LGWLOOlPSQLQJDYGHVVD SULQFLSHU VNDSDUWHUQD

D DYVWn IUnQ DWW LQI|UD EHVWlPPHOVHU RP ODVWGHOQLQJ L IUDPWLGD DYWDO PHG WUHGMHOlQGHU RP VM|WUDQVSRUWWMlQVWHU ² LQEHä
JULSHW VM|IDUW PHG WRUUD RFK IO\WDQGH EXONYDURU VDPW OLQMHVM|IDUW ² RFK LQRP HQ ULPOLJ WLG DYVOXWD ODVWGHOQLQJVEHVWlPä
PHOVHURP VnGDQD ILQQV L WLGLJDUH DYWDO RFK
E  YLG GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH DYVNDIID RFK DYVWn IUnQ DWW LQI|UD HQVLGLJD nWJlUGHU DGPLQLVWUDWLYD HOOHU WHNQLVND KLQGHU
RFKDQGUDKLQGHUVRPVNXOOHNXQQDXWJ|UDHQI|UWlFNWEHJUlQVQLQJHOOHUKDGLVNULPLQHUDQGH YHUNDQSnGHWIULDWLOOKDQä
GDKnOODQGHW DYLQWHUQDWLRQHOODVM|WUDQVSRUWWMlQVWHU
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9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOnWD OHYHUDQW|UHU DY LQWHUQDWLRQHOOD VM|WUDQVSRUWWMlQVWHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ DWW KD HQ
HWDEOHULQJ Sn VLWW WHUULWRULXP Sn VnGDQD YLOONRU VRP YDG JlOOHU HWDEOHULQJ RFK YHUNVDPKHW LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJD lQ
GH YLOONRU VRPSDUWHQPHGJHU VLQD HJQD WMlQVWHOHYHUDQW|UHUHOOHU GH YLOONRU VRPSDUWHQPHGJHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQ HWW
WUHGMHODQGEHURHQGH SnYLONDYLOONRU VRPlU I|UPnQOLJDVW

9DUGHUD SDUWHQ VND Sn ULPOLJD RFK LFNHGLVNULPLQHUDQGH YLOONRU JH OHYHUDQW|UHU DY VM|WUDQVSRUWWMlQVWHU IUnQ GHQ
DQGUD SDUWHQ WLOOJnQJ WLOO I|OMDQGH KDPQWMlQVWHU ORWVQLQJ ERJVHULQJ SURYLDQWHULQJ SnI\OOQLQJ DY EUlQVOH RFK YDWWHQ
VRSKlPWQLQJ RFK EDOODVWDYIDOOVKlPWQLQJ KDPQNDSWHQHQV WMlQVWHU QDYLJDWLRQVKMlOSPHGHO ODQGEDVHUDGH RSHUDWLYD WMlQVWHU
VRPlU Q|GYlQGLJDI|U VM|IDUW GlULEODQGNRPPXQLNDWLRQHU YDWWHQ RFK HOI|UV|UMQLQJ UHSDUDWLRQVP|MOLJKHWHU I|U Q|GVLWXä
DWLRQHU VDPW DQNULQJV NDMSODWV RFK I|UW|MQLQJVWMlQVWHU

9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOnWD I|UIO\WWQLQJ DY XWUXVWQLQJ VnVRP WRPPD FRQWDLQUDU VRP LQWH WUDQVSRUWHUDV VRP JRGV
PRWEHWDOQLQJ PHOODQ KDPQDU LHQ PHGOHPVVWDWHOOHU PHOODQ KDPQDU L 0ROGDYLHQ

9DUGHUD SDUWHQ VND PHG I|UEHKnOO I|U DWW GHQ EHK|ULJD P\QGLJKHWHQ JHU VLWW JRGNlQQDQGH WLOOnWD OHYHUDQW|UHU DY
LQWHUQDWLRQHOOD VM|WUDQVSRUWWMlQVWHU IUnQ GHQDQGUDSDUWHQDWWWLOOKDQGDKnOOD PDWDUWMlQVWHU PHOODQ GHUDVQDWLRQHOOD KDPQDU

$UWLNHO 
/XIWWUDQVSRUW
(Q JUDGYLV OLEHUDOLVHULQJ DY OXIWWUDQVSRUWHUQD PHOODQ SDUWHUQD DQSDVVDG WLOO EnGD SDUWHUV KDQGHOVEHKRY RFK YLOONRUHQ I|U
|PVHVLGLJW PDUNQDGVWLOOWUlGH UHJOHUDV JHQRPDYWDOHWRP HWW JHPHQVDPWHXURSHLVNW OXIWUXP PHOODQ (8 RFKGHVV PHGOHPVä
VWDWHU RFK 0ROGDYLHQ

$UWLNHO 
*UDGYLV WLOOQlUPQLQJ
9DUGHUDSDUWHQHUNlQQHU YLNWHQDYDWW JUDGYLV QlUPD 0ROGDYLHQVJlOODQGHRFKIUDPWLGD ODJVWLIWQLQJ WLOO GHQ XQLRQVODJVWLIWä
QLQJVRP I|UWHFNQDVLELODJD;;9,,,' WLOOGHWWD DYWDO

$Y V Q L W W   
(O H N WU RQLVN  KDQG H O 
8 Q G H U DY V Q L W W  
$OOPlQQDEHVW lPPHOVHU

$UWLNHO 
0nORFK SULQFLSHU

3DUWHUQD HUNlQQHU DWW GHQ HOHNWURQLVND KDQGHOQ |NDU P|MOLJKHWHUQD WLOO KDQGHO LQRP PnQJD VHNWRUHU RFK lU |YHUHQV
RP DWW IUlPMD XWYHFNOLQJHQ DY HOHNWURQLVN KDQGHO PHOODQ VLJ VlUVNLOW JHQRP DWW VDPDUEHWD RP GH IUnJRU VRP XSSVWnU L
VDPEDQG PHG HOHNWURQLVN KDQGHO HQOLJW EHVWlPPHOVHUQDLGHWWD NDSLWHO

3DUWHUQD lU|YHUHQVRPDWWXWYHFNOLQJHQDYGHQHOHNWURQLVNDKDQGHOQKHOWPnVWHXSSI\OODK|JVWDLQWHUQDWLRQHOODNUDY
I|U XSSJLIWVVN\GG VnDWWDQYlQGDUQDInU I|UWURHQGH I|U GHQHOHNWURQLVND KDQGHOQ

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW HOHNWURQLVND |YHUI|ULQJDU VND EHWUDNWDV VRP WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU L GHQ PHQLQJ
VRPDYVHVLDYVQLWW *UlQV|YHUVNULGDQGHWLOOKDQGDKnOODQGH DYWMlQVWHU LGHWWD NDSLWHOVRPVNDYDUDWXOOIULD

/ 
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3DUWHUQD VNDI|UDHQ GLDORJ RPUlWWVOLJDIUnJRU VRP GHQHOHNWURQLVND KDQGHOQ JHU XSSKRYWLOO EODQG DQQDW

D HUNlQQDQGH DY FHUWLILNDW I|U HOHNWURQLVND VLJQDWXUHU VRP XWIlUGDWV WLOO DOOPlQKHWHQ RFK XQGHUOlWWDQGH DY FHUWLILHULQJVä
WMlQVWHU|YHUJUlQVHUQD
E  WMlQVWHOHYHUHUDQGH PHOODQKlQGHUV DQVYDU YLG |YHUI|ULQJHOOHUODJULQJDYXSSJLIWHU
F  EHKDQGOLQJDYRRPEHGGD HOHNWURQLVND NRPPHUVLHOOD PHGGHODQGHQ
G  NRQVXPHQWVN\GG YLG HOHNWURQLVN KDQGHORFK
H  |YULJDIUnJRUVRP lU UHOHYDQWDI|U XWYHFNOLQJHQDYGHQ HOHNWURQLVND KDQGHOQ

6nGDQW VDPDUEHWH NDQ WD IRUPHQ DY XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RP SDUWHUQDV UHVSHNWLYH ODJVWLIWQLQJ RP GHVVD IUnJRU
RFK RP JHQRPI|UDQGHW DYGHQQD ODJVWLIWQLQJ

8 Q G H U DY V Q L W W  
7 M l Q V W H O H YH U H U D Q G H P H O O D Q K l Q G H U V  D Q V Y D U 

$UWLNHO 
$QYlQGQLQJDYPHOODQKlQGHUV WMlQVWHU

3DUWHUQD HUNlQQHU DWW PHOODQKlQGHUV WMlQVWHU NDQ DQYlQGDV DY WUHGMH SDUWHU I|U LQWUnQJVUHODWHUDG YHUNVDPKHW RFK
VNDI|UHVNULYD GHnWJlUGHU I|U WMlQVWHOHYHUHUDQGH PHOODQKlQGHUVRP IDVWVWlOOV L GHWWDXQGHUDYVQLWW

,DUWLNHOLGHWWDDYWDODYVHVPHGWMlQVWHOHYHUDQW|UHQOHYHUDQW|UDY|YHUI|ULQJURXWLQJHOOHUDQVOXWQLQJDUI|UGLJLWDO
NRPPXQLNDWLRQ RQOLQH PHOODQ HOOHU EODQG SXQNWHU VRP VSHFLILFHUDWV DY DQYlQGDUHQ I|U PDWHULDO HQOLJW DQYlQGDUHQV YDO
XWDQ lQGULQJ DY LQQHKnOOHW , DUWLNODUQD  RFK  L GHWWD DYWDO DYVHV PHG WMlQVWHOHYHUDQW|U HQ OHYHUDQW|U HOOHU RSHUDW|U
I|URQOLQHWMlQVWHUHOOHU QlWnWNRPVW

$UWLNHO 
7MlQVWHOHYHUHUDQGH PHOODQKlQGHUVDQVYDUHQEDUW YLGDUHIRUGUDQ µPHUHFRQGXLWµ 

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW HQ WMlQVWHOHYHUDQW|U VRP OHYHUHUDU HQ LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHWV WMlQVW EHVWnHQGH DY|YHUä
I|ULQJ L HWW NRPPXQLNDWLRQVQlW DY LQIRUPDWLRQ VRP OlPQDWV DY WMlQVWHPRWWDJDUHQ HOOHU WLOOKDQGDKnOODQGH DY WLOOJnQJ WLOO
HWW NRPPXQLNDWLRQVQlW LQWH VND YDUD DQVYDULJ I|U GHQ |YHUI|UGD LQIRUPDWLRQHQ XQGHU I|UXWVlWWQLQJ DWW WMlQVWHOHYHUDQä
W|UHQ
D  LQWHLQLWLHUDU |YHUI|ULQJHQ
E  LQWHYlOMHU XWPRWWDJDUHQDYGHQ |YHUI|UGD LQIRUPDWLRQHQ RFK
F  LQWHYlOMHU XWHOOHUlQGUDU GHQLQIRUPDWLRQVRP |YHUI|UV

gYHUI|ULQJ RFK WLOOKDQGDKnOODQGH DY VnGDQ WLOOJnQJ VRP DYVHV L SXQNW  RPIDWWDU DXWRPDWLVN PHOODQOLJJDQGH RFK
WLOOIlOOLJ ODJULQJ DY GHQ YLGDUHEHIRUGUDGH LQIRUPDWLRQHQ L GHQ PnQ ODJULQJHQ HQEDUW J|UV I|U DWW XWI|UD |YHUI|ULQJHQ L
NRPPXQLNDWLRQVQlWHW RFK XQGHU I|UXWVlWWQLQJ DWW LQIRUPDWLRQHQ LQWH ODJUDV OlQJUH lQ YDG VRP ULPOLJWYLV NUlYV I|U VnGDQ
|YHUI|ULQJ

'HQQD DUWLNHO VND LQWH SnYHUND P|MOLJKHWHQ I|U HQ GRPVWRO HOOHU DGPLQLVWUDWLY P\QGLJKHW DWW L HQOLJKHW PHG
SDUWHUQDVUlWWVV\VWHPNUlYDDWW WMlQVWHOHYHUDQW|UHQXSSK|U PHGHOOHU I|UKLQGUDU HQ |YHUWUlGHOVH
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$UWLNHO 
7MlQVWHOHYHUHUDQGHPHOODQKlQGHUV DQVYDUFDFKQLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW HQ WMlQVWHOHYHUDQW|U VRP OHYHUHUDU HQ LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHWV WMlQVW EHVWnHQGH DY|YHUä
I|ULQJ L HWW NRPPXQLNDWLRQVQlW DYLQIRUPDWLRQ VRPOlPQDWV DYWMlQVWHPRWWDJDUHQLQWHVNDYDUD DQVYDULJ I|U GHQ DXWRPDä
WLVND PHOODQOLJJDQGH RFK WLOOIlOOLJD ODJULQJ DY LQIRUPDWLRQHQ VRP lJW UXP HQEDUW I|U DWW HIIHNWLYLVHUD GHQ YLGDUH |YHUI|Uä
LQJHQ DYLQIRUPDWLRQHQWLOODQGUD WMlQVWHPRWWDJDUH Sn GHUDVEHJlUDQ XQGHU I|UXWVlWWQLQJDWW
D  WMlQVWHOHYHUDQW|UHQLQWHlQGUDU LQIRUPDWLRQHQ
E  WMlQVWHOHYHUDQW|UHQXSSI\OOHU YLOONRUHQ I|U WLOOJnQJWLOO LQIRUPDWLRQHQ
F WMlQVWHOHYHUDQW|UHQ I|OMHU UHJOHU I|U XSSGDWHULQJ DY LQIRUPDWLRQHQ YLOND IDVWVWlOOWV Sn HWW VlWW VRP lU DOOPlQW YHGHUä
WDJHWRFK DQYlQW LQRPEUDQVFKHQ
G  WMlQVWHOHYHUDQW|UHQ LQWH LQJULSHU L GHQ ODJOLJD DQYlQGQLQJHQ DY GHQ WHNQLN VRP lU DOOPlQW YHGHUWDJHQ RFK VRP
DQYlQGV LQRP EUDQVFKHQ I|U DWWInIUDP XSSJLIWHURP KXU LQIRUPDWLRQHQDQYlQGV RFK
H  WMlQVWHOHYHUDQW|UHQ KDQGODU XWDQ GU|MVPnO I|U DWW DYOlJVQD GHQ LQIRUPDWLRQ KDQ KDU ODJUDW HOOHU J|UD GHQ RnWNRPOLJ Vn
VQDUW KDQ InWW NlQQHGRP RP DWW GHQ LQIRUPDWLRQ VRP XUVSUXQJOLJHQ |YHUI|UGHV KDU DYOlJVQDWV IUnQ QlWHW HOOHU JMRUWV
RnWNRPOLJHOOHU DWWHQ GRPVWROHOOHUDGPLQLVWUDWLY P\QGLJKHW KDUEHVWlPWDWW GHQVND DYOlJVQDV HOOHU J|UDV RnWNRPOLJ

'HQQD DUWLNHO VND LQWH SnYHUND P|MOLJKHWHQ I|U HQ GRPVWRO HOOHU DGPLQLVWUDWLY P\QGLJKHW DWW L HQOLJKHW PHG
SDUWHUQDVUlWWVV\VWHPNUlYDDWW WMlQVWHOHYHUDQW|UHQXSSK|U PHGHOOHU I|UKLQGUDU HQ |YHUWUlGHOVH

$UWLNHO 
7MlQVWHOHYHUHUDQGHPHOODQKlQGHUV DQVYDUYlUGWMlQVWHU

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW HQ WMlQVWHOHYHUDQW|U VRP OHYHUHUDU HQ LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHWV WMlQVW EHVWnHQGH DY
ODJULQJ DY LQIRUPDWLRQ VRP WLOOKDQGDKnOOLWV DY HQ WMlQVWHPRWWDJDUH LQWH VND YDUD DQVYDULJ I|U LQIRUPDWLRQ VRP ODJUDWV Sn
EHJlUDQ DYWMlQVWHPRWWDJDUHQXQGHU I|UXWVlWWQLQJDWW
D WMlQVWHOHYHUDQW|UHQ LQWH KDGH NlQQHGRP RP I|UHNRPVWHQ DY RODJOLJ YHUNVDPKHW HOOHU RODJOLJ LQIRUPDWLRQ RFK EHWUlIä
IDQGH VNDGHVWnQGVDQVSUnN LQWHYDU PHGYHWHQ RPIDNWD HOOHURPVWlQGLJKHWHUVRP JMRUW GHQRODJOLJDYHUNVDPKHWHQHOOHU
GHQRODJOLJDLQIRUPDWLRQHQ XSSHQEDU HOOHU
E  WMlQVWHOHYHUDQW|UHQ Vn VQDUW KDQ InWW VnGDQ NlQQHGRP HOOHU EOLYLW PHGYHWHQ RP GHWWD KDQGODW XWDQ GU|MVPnO I|U DWW
DYOlJVQD LQIRUPDWLRQHQHOOHU J|UDGHQ RnWNRPOLJ


3XQNW  lU LQWHWLOOlPSOLJ RP WMlQVWHPRWWDJDUHQKDQGODU XQGHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHQVOHGQLQJHOOHU|YHULQVHHQGH


'HQQD DUWLNHO VND LQWH SnYHUND P|MOLJKHWHQ I|U HQ GRPVWRO HOOHU DGPLQLVWUDWLY P\QGLJKHW DWW L HQOLJKHW PHG
SDUWHUQDV UlWWVV\VWHP NUlYD DWW WMlQVWHOHYHUDQW|UHQ XSSK|U PHG HOOHU I|UKLQGUDU HQ |YHUWUlGHOVH RFK LQWH KHOOHU VND GHQ
SnYHUNDP|MOLJKHWHQI|U SDUWHUQD DWWLQUlWWD I|UIDUDQGHQI|UDWW DYOlJVQDLQIRUPDWLRQ HOOHUJ|UD GHQ RnWNRPOLJ

$UWLNHO 
$YVDNQDG DYDOOPlQ |YHUYDNQLQJVVN\OGLJKHW

3DUWHUQD InU LQWH nOlJJD OHYHUDQW|UHU HQ DOOPlQ VN\OGLJKHW DWW QlU GH WLOOKDQGDKnOOHU WMlQVWHU VRP RPIDWWDV DY DUWLNä
ODUQD  RFK  LGHWWD DYWDO |YHUYDND GHQLQIRUPDWLRQVRP GH|YHUI|U HOOHUODJUDURFKLQWHKHOOHU QnJRQ DOOPlQ
VN\OGLJKHW DWWDNWLYWHIWHUIRUVND IDNWD HOOHURPVWlQGLJKHWHU VRPNDQ W\GD SnRODJOLJ YHUNVDPKHW

(Q SDUW InU IDVWVWlOOD VN\OGLJKHWHU I|U OHYHUDQW|UHU DY LQIRUPDWLRQVVDPKlOOHWV WMlQVWHU DWW RPHGHOEDUW LQIRUPHUD GH
EHK|ULJD P\QGLJKHWHUQD RP SnVWnGGD RODJOLJD YHUNVDPKHWHU VRP XWI|UWV HOOHU RODJOLJ LQIRUPDWLRQ VRP WLOOKDQGDKnOOLWV DY
PRWWDJDUQD DY GHUDV WMlQVWHU HOOHU DWW WLOO EHK|ULJD P\QGLJKHWHU Sn GHUDV EHJlUDQ OlPQD LQIRUPDWLRQ VRP J|U GHW P|MOLJW
DWWLGHQWLILHUDGH PRWWDJDUH DYGHUDVWMlQVWHU PHG YLOND GHLQJnWW ODJULQJVDYWDO

RP 355/2014 rd

/ 

69

(XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ
$Y V Q L W W   
8QGDQWDJ
$UWLNHO 
$OOPlQQDXQGDQWDJ


8WDQ DWW GHW SnYHUNDU GH DOOPlQQD XQGDQWDJHQ HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RPIDWWDV EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD
NDSLWHO RFK L ELODJRUQD ;;9,,$ RFK ;;9,,( ;;9,,% RFK ;;9,,) ;;9,,& RFK ;;9,,* ;;9,,' RFK ;;9,,+ WLOO
GHWWD DYWDO DYXQGDQWDJHQLGHQQD DUWLNHO

0HGLDNWWDJDQGHDYNUDYHWDWWVnGDQDnWJlUGHU LQWHWLOOlPSDVSnHWWVlWWVRPVNXOOHLQQHElUDHWWPHGHOI|UJRGW\FNOLJ
HOOHU REHUlWWLJDG GLVNULPLQHULQJ PHOODQ OlQGHU GlU OLNDUWDGH I|UKnOODQGHQ UnGHU HOOHU HQ I|UWlFNW LQVNUlQNQLQJ DY HWDEOHä
ULQJVIULKHWHQ HOOHU GHW JUlQV|YHUVNULGDQGH WLOOKDQGDKnOODQGHW DYWMlQVWHU VND LQJHW L GHWWD NDSLWHO WRONDV VRP HWW KLQGHU I|U
QnJRQ DYSDUWHUQD DWWDQWD HOOHUJHQRPI|UDI|OMDQGH nWJlUGHU
D  cWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW VN\GGD GHQ DOOPlQQD VlNHUKHWHQ HOOHU PRUDOHQ HOOHU I|U DWW XSSUlWWKnOOD DOOPlQ
RUGQLQJ
E  cWJlUGHUVRP lU Q|GYlQGLJD I|UDWWVN\GGD PlQQLVNRUV GMXUV HOOHU Yl[WHUVOLYHOOHU KlOVD
F  cWJlUGHU VRP DYVHU EHYDUDQGHW DY XWW|POLJD QDWXUWLOOJnQJDU RP nWJlUGHUQD WLOOlPSDV L VDPEDQG PHG EHJUlQVQLQJDU
EHWUlIIDQGH LQKHPVND I|UHWDJDUHHOOHUEHWUlIIDQGHLQKHPVNWWLOOKDQGDKnOODQGH HOOHU LQKHPVNNRQVXPWLRQDYWMlQVWHU
G  cWJlUGHUVRP lU Q|GYlQGLJD I|UDWWVN\GGD QDWLRQHOOD VNDWWHUDYNRQVWQlUOLJW KLVWRULVNWHOOHU DUNHRORJLVNWYlUGH
H  cWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW VlNHUVWlOOD HIWHUOHYQDGHQ DY ODJDU RFK DQGUD I|UIDWWQLQJDU VRP LQWH lU RI|UHQOLJD
PHG EHVWlPPHOVHUQDL GHWWDNDSLWHOLQEHJULSHW VnGDQDVRP KlQI|U VLJWLOO
L

I|UKLQGUDQGHW DY EHGUlJOLJD HOOHU RODJOLJD I|UIDUDQGHQ HOOHU nWJlUGHU YLG HWW EULVWDQGH IXOOJ|UDQGH DY DYWDOVI|USOLNä
WHOVHU

LL  VN\GGHW DY HQVNLOGDV SULYDWOLY L VDPEDQG PHG EHDUEHWQLQJ RFK VSULGQLQJ DY SHUVRQXSSJLIWHU VDPW VN\GGHW DY
NRQILGHQWLDOLWHW I|UHQVNLOGDV UHJLVWHURFK NRQWRQ
LLL  VlNHUKHW
I  cWJlUGHU VRP lU RI|UHQOLJD PHG DUWLNODUQD  RFK  L GHWWD DYWDO I|UXWVDWW DWW ROLNKHWHQ L EHKDQGOLQJ V\IWDU WLOO
DWWVlNHUVWlOODHQ HIIHNWLYHOOHU VNlOLJEHVNDWWQLQJHOOHU XSSE|UG DYGLUHNWD VNDWWHU PHG DYVHHQGH Sn QlULQJVYHUNVDPKHW
I|UHWDJDUH HOOHU WMlQVWHOHYHUDQW|UHU IUnQ GHQDQGUD SDUWHQ  

%HVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHO RFK L ELODJRUQD ;;9,,$ RFK ;;9,,( ;;9,,% RFK ;;9,,) ;;9,,& RFK ;;9,,*
;;9,,' RFK ;;9,,+ WLOO GHWWD DYWDO VND LQWH WLOOlPSDV Sn SDUWHUQDV UHVSHNWLYH VRFLDOD WU\JJKHWVV\VWHP HOOHU YHUNVDPKHW
SnHQSDUWV WHUULWRULXP VRPRP lQEDUD WLOOIlOOLJWKDUDQNQ\WQLQJWLOOP\QGLJKHWVXW|YQLQJ

$UWLNHO 
6NDWWHnWJlUGHU
'HQ EHKDQGOLQJ VRP PHVW J\QQDG QDWLRQ VRP JHV L HQOLJKHW PHG GHWWD NDSLWHO VND LQWHJlOODI|U GHQ EHKDQGOLQJ I|U VNDWä
WHlQGDPnO VRP SDUWHUQD EHYLOMDU HOOHU L IUDPWLGHQ NRPPHU DWW EHYLOMD Sn JUXQGYDO DY DYWDO PHOODQ SDUWHUQD I|U DWW
XQGYLNDGXEEHOEHVNDWWQLQJ
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cWJlUGHU VRP V\IWDU WLOO DWW VlNHUVWlOOD HQ VNlOLJ HOOHU HIIHNWLY EHVNDWWQLQJ HOOHU XSSE|UG DY GLUHNWD VNDWWHU RPIDWWDU nWJlUGHU VRP HQ
SDUWYLGWDU L HQOLJKHW PHGVLWW VNDWWHV\VWHPRFKVRP
D  JlOOHU I|UHWDJDUH RFK WMlQVWHOHYHUDQW|UHU VRP LQWH KDU VLQ KHPYLVW L VWDWHQ L IUnJD HIWHUVRP GHUDV VNDWWVN\OGLJKHW EHVWlPV PHG
KlQV\Q WLOOYLOND EHVNDWWQLQJVEDUD LQNRPVWHUVRP KlUU|U IUnQSDUWHQV WHUULWRULXP
E  JlOOHU LFNHERVDWWDSHUVRQHU I|U DWW VlNUD EHVNDWWQLQJDYHOOHU XSSE|UGDYVNDWW SnSDUWHQVWHUULWRULXP
F  JlOOHU LFNHERVDWWDRFKERVDWWDSHUVRQHU I|U DWW I|UKLQGUDVNDWWHXQGDQGUDJDQGH HOOHU VNDWWHIO\NW LQNOXVLYH LQGULYQLQJVnWJlUGHU
G  JlOOHU I|U NRQVXPHQWHU DY WMlQVWHU VRP WLOOKDQGDKnOOV L HOOHU IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQV WHUULWRULXP I|U DWW VlNHUVWlOOD HQ EHVNDWWQLQJ
DYHOOHU XSSE|UGDYVNDWW IUnQ VnGDQDNRQVXPHQWHU IUnQNlOORU LQRPSDUWHQVWHUULWRULXP
H  VlUVNLOMHU I|UHWDJDUHRFKWMlQVWHOHYHUDQW|UHUVRPlURLQVNUlQNWVNDWWVN\OGLJDIUnQDQGUDI|UHWDJDUHRFKWMlQVWHOHYHUDQW|UHU SnJUXQG
DYVNLOOQDGHQ L VNDWWHEDVHOOHU
I  IDVWVWlOOHU WLOOGHODU HOOHU I|UGHODU LQNRPVW DYNDVWQLQJ YLQVW I|UOXVW DYGUDJ HOOHU WLOOJRGRKDYDQGH YDG DYVHU KHPPDK|UDQGH
SHUVRQHU HOOHU ILOLDOHU HOOHU PHOODQ QlUVWnHQGH SHUVRQHU HOOHU ILOLDOHU KRVVDPPD SHUVRQI|U DWWVN\GGD SDUWHQV VNDWWHEDV
'HVNDWWHWHUPHUHOOHUVNDWWHEHJUHSSVRPDYVHVLOHGILGHQQDSXQNWRFKLGHQQDIRWQRWIDVWVWlOOVLHQOLJKHWPHGVNDWWHGHILQLWLRQHURFKVNDWä
WHEHJUHSSHOOHUOLNYlUGLJDHOOHUOLNQDQGHGHILQLWLRQHURFKEHJUHSSHQOLJWLQKHPVNODJVWLIWQLQJLGHQSDUWVRPYLGWDUnWJlUGHQ
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$UWLNHO 
8QGDQWDJ LVlNHUKHWVV\IWH
,QJHW LGHWWD DYWDO VNDWRONDVSnI|OMDQGH VlWW
D  6RPHQ VN\OGLJKHW I|UHQSDUW DWWOlPQD XSSO\VQLQJDUVRP RPGH U|MVVWlOOHU YlVHQWOLJD VlNHUKHWVLQWUHVVHQSnVSHO
E 6RP HWW KLQGHU I|U HQ SDUW DWW YLGWD nWJlUGHU VRP GHQ DQVHU Q|GYlQGLJD I|U DWW VN\GGD VLQD YlVHQWOLJD VlNHUKHWVLQWä
UHVVHQGlU VnGDQD nWJlUGHU
L  U|U WLOOYHUNQLQJDYHOOHUKDQGHO PHG YDSHQDPPXQLWLRQ HOOHU NULJVPDWHULHO
LL  DYVHUHNRQRPLVNYHUNVDPKHWVRP XW|YDV GLUHNWHOOHU LQGLUHNW I|UDWWI|UV|UMD HQ PLOLWlU LQUlWWQLQJ
LLL  DYVHUNO\YEDUD lPQHQ HOOHU IXVLRQVlPQHQ HOOHUlPQHQ XU YLONDVnGDQDlPQHQ NDQIUDPVWlOODV HOOHU
LY  YLGWDV LNULJVWLG HOOHU LDQGUDNULWLVND OlJHQLGHLQWHUQDWLRQHOODUHODWLRQHUQD
F  6RP HWW KLQGHU I|U HQ SDUW DWW YLGWD nWJlUGHU I|U DWW IXOOJ|UD GH I|USOLNWHOVHU VRP SDUWHQ nWDJLW VLJ L V\IWH DWW EHYDUD
LQWHUQDWLRQHOO IUHG RFK VlNHUKHW

.$3,7(/ 

/|SDQGHEHWDOQLQJDURFKNDSLWDOU|UHOVHU
$UWLNHO 
/|SDQGH EHWDOQLQJDU
3DUWHUQD nWDU VLJDWWLIULWW NRQYHUWLEHO YDOXWD RFK LHQOLJKHWPHG EHVWlPPHOVHUQDL DUWLNHO9,,, LVWDGJDQI|U ,QWHUQDWLRQHOOD
YDOXWDIRQGHQ WLOOnWD DOOD EHWDOQLQJDU RFK |YHUI|ULQJDU Sn EHWDOQLQJVEDODQVHQV E\WHVEDODQV PHOODQSDUWHUQD

$UWLNHO 
.DSLWDOU|UHOVHU

1lU GHW JlOOHU WUDQVDNWLRQHU Sn EHWDOQLQJVEDODQVHQV NDSLWDOEDODQV RFK ILQDQVLHOOD EDODQV VND SDUWHUQD IUnQ RFK PHG
GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH JDUDQWHUD IUL U|UOLJKHW I|U NDSLWDO L VDPEDQG PHG GLUHNWLQYHVWHULQJDU LQEHJULSHW I|UYlUY DYIDVW
HJHQGRP VRP J|UV L HQOLJKHW PHG YlUGODQGHWV ODJVWLIWQLQJ LQYHVWHULQJDU VRP J|UV L HQOLJKHW PHG NDSLWHO  (WDEOHULQJ
KDQGHO PHG WMlQVWHU RFK HOHNWURQLVN KDQGHO  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO VDPW L
VDPEDQG PHG RPYDQGOLQJ WLOOOLNYLGD PHGHO HOOHU UHSDWULHULQJDYLQYHVWHUDWNDSLWDO RFKHYHQWXHOO YLQVW GlUDY

1lU GHW JlOOHU DQGUD WUDQVDNWLRQHU Sn EHWDOQLQJVEDODQVHQV NDSLWDOEDODQV RFK ILQDQVLHOOD EDODQV lQ GH VRP DQJHV L
SXQNW  VND YDUGHUD SDUWHQ IUnQ RFK PHG GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH RFK XWDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DQGUD
EHVWlPPHOVHU LGHWWD DYWDO V|UMD I|U
D  IUL U|UOLJKHW I|U NDSLWDO L VDPEDQG PHG NUHGLWHU YLG DIIlUVWUDQVDNWLRQHU HOOHU YLG WLOOKDQGDKnOODQGH DY WMlQVWHU GlU HQ
SHUVRQVRP lUERVDWW Sn HQGHUD SDUWHQVWHUULWRULXPGHOWDURFK
E IUL U|UOLJKHW I|U NDSLWDO L VDPEDQG PHG SRUWI|OMLQYHVWHULQJDU VRP J|UV DY LQYHVWHUDUH L GHQ DQGUD SDUWHQ VDPW ILQDQVLä
HOOD OnQRFK NUHGLWHU IUnQ GHVVD

$UWLNHO 
6N\GGVnWJlUGHU
2P EHWDOQLQJDU HOOHU NDSLWDOU|UHOVHU XQGHU H[FHSWLRQHOOD RPVWlQGLJKHWHU RUVDNDU HOOHU ULVNHUDU DWW RUVDND DOOYDUOLJD VYnULJä
KHWHU I|U YDOXWD HOOHU SHQQLQJSROLWLNHQ H[HPSHOYLV DOOYDUOLJD SUREOHP PHG EHWDOQLQJVEDODQVHQ L HQ HOOHU IOHUD

/ 

RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

PHGOHPVVWDWHU HOOHU L 0ROGDYLHQ InU GH EHU|UGD SDUWHUQDYLGWDVN\GGVnWJlUGHU XQGHU HQSHULRG DYK|JVW VH[ PnQDGHU RP
VnGDQD nWJlUGHU lU DEVROXW Q|GYlQGLJD 'HQ SDUW VRP DQWDU VN\GGVnWJlUGHU VND RPHGHOEDUW XQGHUUlWWD GHQ DQGUD SDUWHQ
RP DQWDJDQGHW DYVN\GGVnWJlUGHU RFK VQDUDVW P|MOLJW OlJJDIUDP HQ WLGVSODQ I|U nWJlUGHUQDV DYVNDIIDQGH

$UWLNHO 
%HVWlPPHOVHU RPXQGHUOlWWDQGHRFK XWYHFNOLQJ


3DUWHUQD VNDVDPUnGD LV\IWHDWW XQGHUOlWWD NDSLWDOU|UHOVHU VLJHPHOODQ I|UDWW IUlPMDPnOHQ LGHWWD DYWDO


8QGHU GH I|UVWD I\UD nU VRP I|OMHU Sn GDJHQ I|U GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VND SDUWHUQD YLGWD nWJlUGHU I|U DWW VNDSD
GHQ|GYlQGLJDI|UXWVlWWQLQJDUQDI|U HQ JUDGYLV XWYLGJDGWLOOlPSQLQJDYXQLRQHQV UHJOHU RPIULU|UOLJKHWI|U NDSLWDO

)|UHXWJnQJHQDYGHWIHPWHnUHWHIWHUGDJHQI|UGHWWDDYWDOVLNUDIWWUlGDQGH VNDDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQLGHVVNRQVWHOä
ODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO JUDQVND GH nWJlUGHU VRP YLGWDJLWV RFK EHVOXWD RP YLOONRUHQ I|U
\WWHUOLJDUHOLEHUDOLVHULQJ

.$3,7(/ 

2IIHQWOLJXSSKDQGOLQJ
$UWLNHO 
0nO

3DUWHUQD HUNlQQHU DWW |SSQD LFNHGLVNULPLQHUDQGH RFK NRQNXUUHQVXWVDWWD XSSKDQGOLQJVI|UIDUDQGHQ VRP PHGJHU
LQV\Q ELGUDU WLOO HQ KnOOEDU HNRQRPLVN XWYHFNOLQJ RFK GH XSSVWlOOHU VRP PnO HWW IDNWLVNW |PVHVLGLJW RFK JUDGYLVW
|SSQDQGH DYVLQDUHVSHNWLYH XSSKDQGOLQJVPDUNQDGHU

, GHWWD NDSLWHO I|UHVNULYV |PVHVLGLJW WLOOWUlGH WLOO XSSKDQGOLQJVPDUNQDGHU Sn JUXQGYDO DY SULQFLSHQ RP QDWLRQHOO
EHKDQGOLQJ Sn QDWLRQHOO UHJLRQDO RFK ORNDO QLYn I|U RIIHQWOLJD XSSKDQGOLQJDU RFK NRQFHVVLRQHU VnYlO LQRP GHQ RIIHQWOLJD
VHNWRUQ VRP LQRP GHQ DOOPlQQ\WWLJD VHNWRUQ 'HW I|UHVNULYV HWW JUDGYLVW QlUPDQGH DY 0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ RP
RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ WLOO XQLRQHQV UHJHOYHUN RP RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ VRP VND nWI|OMDV DY HQ LQVWLWXWLRQHOO UHIRUP RFK
LQUlWWDQGHW DY HWW HIIHNWLYW V\VWHP I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ VRP E\JJHU Sn SULQFLSHUQD I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ LQRP
XQLRQHQ RFK GH WHUPHU RFK GHILQLWLRQHU VRP IDVWVWlOOV L (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY (* DY
GHQ  PDUV  RP VDPRUGQLQJ DY I|UIDUDQGHQD YLG RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ DY E\JJHQWUHSUHQDGHU YDURU RFK WMlQVWHU
RFK L (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY (* DY GHQ  PDUV  RP VDPRUGQLQJ DY I|UIDUDQGHQD YLG
XSSKDQGOLQJ SnRPUnGHQDYDWWHQ HQHUJL WUDQVSRUWHURFK SRVWWMlQVWHU

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH

'HWWD NDSLWHO JlOOHU I|U NRQWUDNW I|U E\JJHQWUHSUHQDGHU YDURU RFK WMlQVWHU LQRP EnGH GHQ RIIHQWOLJD RFK GHQ
DOOPlQQ\WWLJDVHNWRUQ VDPW I|U E\JJHQWUHSUHQDGRFKWMlQVWHNRQFHVVLRQHU

'HWWD NDSLWHOJlOOHU I|U DOOD XSSKDQGODQGH P\QGLJKHWHURFKDOOD XSSKDQGODQGH HQKHWHU VRP XSSI\OOHU GHILQLWLRQHUQD
L XQLRQHQV UHJHOYHUN I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ QHGDQ NDOODGH XSSKDQGODQGH HQKHWHU  'HW RPIDWWDU RFNVn RIIHQWOLJUlWWVOLJD
RUJDQ RFK RIIHQWOLJD I|UHWDJ Sn GHW DOOPlQQ\WWLJD RPUnGHW VnVRP VWDWVlJGD I|UHWDJ VRP JHQRPI|U UHOHYDQW YHUNVDPKHW
RFK SULYDWDI|UHWDJVRPYHUNDU Sn JUXQGYDODYVlUVNLOGD HOOHU H[NOXVLYD UlWWLJKHWHU SnGHW DOOPlQQ\WWLJD RPUnGHW


'HWWDNDSLWHOJlOOHU I|UNRQWUDNW VRP|YHUVWLJHU WU|VNHOYlUGHQDL ELODJD;;,;$WLOOGHWWD DYWDO
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%HUlNQLQJHQ DY GHW XSSVNDWWDGH YlUGHW Sn HWW RIIHQWOLJW NRQWUDNW VND JUXQGD VLJ Sn GHW WRWDOD EHORSSHW H[NOXVLYH
PHUYlUGHVVNDWW 9LG WLOOlPSQLQJHQ DYGHVVD WU|VNHOYlUGHQ NRPPHU 0ROGDYLHQ DWW EHUlNQD RFK UlNQD RP GHVVD NRQWUDNWVä
YlUGHQWLOO VLQQDWLRQHOODYDOXWD Sn JUXQGYDODYVLQ FHQWUDOEDQNV Yl[HONXUV

7U|VNHOYlUGHQD VND UHYLGHUDV UHJHOEXQGHW YDUWDQQDW nU PHG E|UMDQ GHW nU Gn GHWWD DYWDO WUlGHU L NUDIW Sn JUXQGYDO
DY GHQ JHQRPVQLWWOLJD GDJVNXUVHQ I|U HXUR XWWU\FNW L VlUVNLOGD GUDJQLQJVUlWWHU XQGHU GHQ SHULRG Sn  PnQDGHU VRP
VOXWDU GHQ VLVWD GDJHQ L DXJXVWL I|UH UHYLGHULQJHQ RFK E|UMD JlOOD GHQ  MDQXDUL 2P Vn EHK|YV VND GH UHYLGHUDGH WU|VNHOä
YlUGHQD DYUXQGDV QHGnW WLOO QlUPDVWH WXVHQWDO HXUR 5HYLGHULQJHQ DY WU|VNHOYlUGHQD VND DQWDV JHQRP EHVOXW DY DVVRFLHUä
LQJVNRPPLWWpQL GHVVNRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 
,QVWLWXWLRQHOOEDNJUXQG

9DUGHUD SDUWHQ VND LQUlWWD HOOHU ELEHKnOOD HQ OlPSOLJ LQVWLWXWLRQHOO UDP RFK GH PHNDQLVPHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U
DWWV\VWHPHWI|URIIHQWOLJXSSKDQGOLQJ VNDIXQJHUDYlORFKI|UDWW EHVWlPPHOVHUQD LGHWWD NDSLWHOVNDNXQQD WLOOlPSDV


,QRPUDPHQI|U GHQLQVWLWXWLRQHOOD UHIRUPHQ VND0ROGDYLHQIUDPI|U DOOW XWVH I|OMDQGH

D  (WW YHUNVWlOODQGH RUJDQ VRP DQVYDUDU I|U GHQ HNRQRPLVND SROLWLNHQ LQRP GHQ FHQWUDOD RIIHQWOLJD I|UYDOWQLQJHQ RFK
VRP VND V|UMD I|U HQ VDPVWlPPLJ SROLWLN Sn DOOD RPUnGHQ PHG DQNQ\WQLQJ WLOO RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ 'HWWD RUJDQ VND
XQGHUOlWWD RFK VDPRUGQD JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD NDSLWHO RFK OHGD SURFHVVHQ I|U JUDGYLVW QlUPDQGH WLOO XQLRQHQV
UHJHOYHUN
E  (WW RSDUWLVNW RFK REHURHQGH RUJDQ VRP SU|YDU GH EHVOXW VRP IDWWDV DY XSSKDQGODQGH P\QGLJKHWHU HOOHU HQKHWHU YLG
WLOOGHOQLQJ DY NRQWUDNW , GHWWD VDPPDQKDQJ DYVHV PHG REHURHQGH DWW RUJDQHW VND YDUD HQ RIIHQWOLJ P\QGLJKHW VRP lU
VNLOG IUnQ DOOD XSSKDQGODQGH HQKHWHU RFK HNRQRPLVND DNW|UHU 'HW VND ILQQDV P|MOLJKHW I|U UlWWVOLJ SU|YQLQJ DY GH
EHVOXW VRP IDWWDV DYGHWWD RUJDQ

9DUGHUD SDUWHQ VND V|UMD I|U YHUNVWlOODQGHW DY GH EHVOXW VRP IDWWDV DY GH P\QGLJKHWHU VRP DQVYDUDU I|U SU|YQLQJHQ
DYHNRQRPLVNDDNW|UHUVNODJRPnO DYVHHQGH |YHUWUlGHOVHU DYLQKHPVN ODJVWLIWQLQJ

$UWLNHO 
*UXQGOlJJDQGHSULQFLSHU I|U WLOOGHOQLQJDYNRQWUDNW

6HQDVW QLR PnQDGHU HIWHUGHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VND SDUWHUQD KD E|UMDW WLOOlPSD HQ UDG JUXQGOlJJDQGH SULQFLSHU
I|U WLOOGHOQLQJDYDOOD NRQWUDNWHQOLJW SXQNWHUQD ² 'HVVD JUXQGOlJJDQGH SULQFLSHU I|OMHU GLUHNW DYUHJOHUQD RFK SULQFLä
SHUQD I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ HQOLJW XQLRQHQV UHJHOYHUN I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ GlULEODQG SULQFLSHUQD RP LFNH
GLVNULPLQHULQJ OLNDEHKDQGOLQJ|SSHQKHWRFK SURSRUWLRQDOLWHW
2IIHQWOLJJ|UDQGH

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW DOOD SODQHUDGH XSSKDQGOLQJDU RIIHQWOLJJ|UV L HWW OlPSOLJW PHGLXP L HQ RPIDWWQLQJ VRP
lU WLOOUlFNOLJI|U DWW
D  |SSQDPDUNQDGHQ I|UNRQNXUUHQVRFK
E  JH DOOD EHU|UGD HNRQRPLVND DNW|UHU P|MOLJKHW DWW In WLOOIUHGVVWlOODQGH WLOOJnQJ WLOO LQIRUPDWLRQ RP GHQ SODQHUDGH
XSSKDQGOLQJHQ I|UHWLOOGHOQLQJHQDYNRQWUDNWRFKDWW DQPlOD VLWWLQWUHVVH I|U DWWWLOOGHODV NRQWUDNWHW


2IIHQWOLJJ|UDQGHWVNDYDUDDQSDVVDWWLOOGHWHNRQRPLVNDLQWUHVVH VRP GHHNRQRPLVNDDNW|UHUQDKDU I|U NRQWUDNWHW


2IIHQWOLJJ|UDQGHW VND nWPLQVWRQH LQQHKnOOD GH YlVHQWOLJD XSSJLIWHUQD RP GHW NRQWUDNW VRP VND WLOOGHODV GH NYDOLWDä
WLYD XUYDOVNULWHULHUQD PHWRGHQ I|U WLOOGHOQLQJ DY NRQWUDNW WLOOGHOQLQJVNULWHULHU RFK DOO DQQDQ LQIRUPDWLRQ VRP GH HNRQRä
PLVNDDNW|UHUQDULPOLJWYLV EHK|YHU I|UDWWEHVOXWD RPGHVND DQPlOD VLWWLQWUHVVH I|U DWWWLOOGHODV NRQWUDNWHW
7LOOGHOQLQJDYNRQWUDNW

$OOD NRQWUDNW VND WLOOGHODV JHQRP |SSQD RFK RSDUWLVND WLOOGHOQLQJVI|UIDUDQGHQ VRP I|UKLQGUDU NRUUXSWLRQ 'HQQD
RSDUWLVNKHW VND VlNHUVWlOODV VlUVNLOW JHQRP HQ LFNHGLVNULPLQHUDQGH EHVNULYQLQJ DY I|UHPnOHW I|U XSSKDQGOLQJHQ P|MOLJä
KHWI|UDOOD HNRQRPLVNDDNW|UHUDWWGHOWD Sn OLNDYLOONRU OlPSOLJD WLGVIULVWHURFK HWW|SSHWRFK REMHNWLYW WLOOYlJDJnQJVVlWW
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'H XSSKDQGODQGH HQKHWHUQD VND QlU GH EHVNULYHU GH E\JJHQWUHSUHQDGHU YDURU HOOHU WMlQVWHU VRP VND XSSKDQGODV
DQYlQGD DOOPlQQD EHVNULYQLQJDUDYXWI|UDQGHRFKIXQNWLRQHU VDPW LQWHUQDWLRQHOOD HXURSHLVND HOOHU QDWLRQHOOD VWDQGDUGHU


%HVNULYQLQJHQ DY YDG VRP NUlYV QlU GHW JlOOHU HQ E\JJHQWUHSUHQDG HQ YDUD HOOHU HQ WMlQVW VND LQWH LQQHKnOOD
XSSJLIWHU RP WLOOYHUNQLQJ XUVSUXQJ HOOHU VlUVNLOW IUDPVWlOOQLQJVI|UIDUDQGH RFK LQWH KHOOHU KlQYLVQLQJDU WLOO YDUXPlUNH
SDWHQW HOOHU W\S XUVSUXQJ HOOHU WLOOYHUNQLQJ VnYLGD GHWWD LQWH PRWLYHUDV DY I|UHPnOHW I|U XSSKDQGOLQJHQ RFK nWI|OMV DY
RUGHQµHOOHU OLNYlUGLJWµ,I|UVWD KDQGVND PHU DOOPlQQDEHVNULYQLQJDU DYXWI|UDQGHRFK IXQNWLRQHUDQYlQGDV


'H XSSKDQGODQGH HQKHWHUQD InU LQWH LQI|UD YLOONRU VRP OHGHU WLOO GLUHNW HOOHU LQGLUHNW GLVNULPLQHULQJ DY GHQ DQGUD
SDUWHQV HNRQRPLVND DNW|UHU WH[ NUDY Sn DWW GH HNRQRPLVND DNW|UHU VRP lU LQWUHVVHUDGH DYNRQWUDNWHW PnVWHYDUD HWDEOHä
UDGH LVDPPD ODQGUHJLRQ HOOHU WHUULWRULXP VRP GHQXSSKDQGODQGH HQKHWHQ

7URWV YDG VRP VlJV L I|UVWD VW\FNHW NDQ GHQ VRP WLOOGHODV NRQWUDNWHW nOlJJDV DWW LQUlWWD YLVV LQIUDVWUXNWXU Sn GHQ SODWV GlU
XSSGUDJHW VNDXWI|UDV RPGHWWD lUEHIRJDW Sn JUXQG DYVSHFLHOOD RPVWlQGLJKHWHU YLGXSSKDQGOLQJHQ


7LGVIULVWHUQDI|U LQWUHVVHDQPlODQ RFK LQOlPQLQJDYDQEXG VNDYDUD WLOOUlFNOLJW OnQJDI|U DWWHNRQRPLVND DNW|UHU IUnQ
GHQDQGUD SDUWHQVND NXQQDJ|UDHQ WLOOIUHGVVWlOODQGH EHG|PQLQJ RFK XWDUEHWDHWW DQEXG

 $OODGHOWDJDUHPnVWHLI|UYlJInNlQQHGRPRPGHUHJOHUVRPJlOOHU I|U I|UIDUDQGHWVDPWXUYDOVRFKWLOOGHOQLQJVNULä
WHULHU 'HVVDUHJOHU PnVWHWLOOlPSDV SnVDPPD VlWW Sn DOOD GHOWDJDUH
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'H XSSKDQGODQGHHQKHWHUQDInU EHJUlQVDDQWDOHW V|NDQGHVRP LQEMXGV DWWOlPQD DQEXG I|UXWVDWW DWW

D  GHWWD J|UV SnHWW|SSHWRFKLFNHGLVNULPLQHUDQGH VlWW RFK
E  XUYDOHWJ|UVHQGDVW SnJUXQGYDODYREMHNWLYDIDNWRUHUVnVRPGHV|NDQGHV HUIDUHQKHWDYGHQVHNWRUGHW JlOOHUI|UHWDJHWV
VWRUOHNRFKLQIUDVWUXNWXU HOOHUGHV|NDQGHV WHNQLVNDRFK\UNHVPlVVLJDNRPSHWHQV
2P HWW EHJUlQVDW DQWDO V|NDQGH LQEMXGV DWW OlPQD DQEXG VND KlQV\Q WDV WLOO EHKRYHW DWW VlNHUVWlOOD WLOOIUHGVVWlOODQGH
NRQNXUUHQV

 'H XSSKDQGODQGH HQKHWHUQD InU DQYlQGD VLJ DY I|UKDQGODGH I|UIDUDQGHQ HQGDVW L GHILQLHUDGH XQGDQWDJVIDOO QlU HWW
VnGDQWI|UIDUDQGH LQWHGH IDFWRVQHGYULGHUNRQNXUUHQVHQ

 'H XSSKDQGODQGH HQKHWHUQD InUDQYlQGD VLJDYNYDOLILNDWLRQVV\VWHP HQGDVW SnYLOONRU DWW I|UWHFNQLQJHQ|YHU NYDOLä
ILFHUDGH DNW|UHU XSSUlWWDV JHQRP HWW YlO RIIHQWOLJJMRUW WUDQVSDUHQW RFK |SSHW I|UIDUDQGH .RQWUDNW VRP RPIDWWDV DY
VnGDQDV\VWHPVNDGHVVXWRP WLOOGHODVSn HWW LFNHGLVNULPLQHUDQGH VlWW

 9DUGHUD SDUWHQ VND VlNHUVWlOOD DWW WLOOGHOQLQJHQ DY NRQWUDNW VNHU Sn HWW |SSHW VlWW WLOO GHQ V|NDQGH VRP KDU OlPQDW
LQ GHW HNRQRPLVNW PHVW I|UGHODNWLJD DQEXGHW HOOHU DQEXGHW PHG GHW OlJVWD SULVHW Sn JUXQGYDO DY DQEXGVNULWHULHU RFK
I|UIDUDQGHUHJOHU VRP IDVWVWlOOWV RFK PHGGHODWV L I|UYlJ 'H VOXWJLOWLJD EHVOXWHQ VND PHGGHODV VDPWOLJD V|NDQGH XWDQ RVNlä
OLJW GU|MVPnO (Q V|NDQGH VRP LQWH WLOOGHODWV QnJRW NRQWUDNW VND Sn EHJlUDQ In Vn GHWDOMHUDG LQIRUPDWLRQ RP VNlOHQ WLOO
GHWWD DWWEHVOXWHW NDQSU|YDV

5lWWVOLJW VN\GG

 9DUGHUDSDUWHQVND V|UMD I|U DWW DOOD VRP KDUHOOHU KDU KDIW LQWUHVVH DYDWW WLOOGHODV HWW VlUVNLOW NRQWUDNW RFK VRP KDU
VNDGDWV HOOHU ULVNHUDU DWW VNDGDV DY HQ SnVWnGG |YHUWUlGHOVH KDU UlWW WLOO YHUNQLQJVIXOOW RSDUWLVNW UlWWVOLJW VN\GG PRW DOOD
EHVOXW IUnQ GHQ XSSKDQGODQGH HQKHWHQVRP KDU VDPEDQG PHG WLOOGHOQLQJHQ DYGHW NRQWUDNWHW 'H EHVOXW VRP IDWWDV XQGHU
ORSSHW DYRFK YLG VOXWI|UDQGHW DYHWW VnGDQW SU|YQLQJVI|UIDUDQGH VND RIIHQWOLJJ|UDV Sn HWW VnGDQW VlWW DWW VDPWOLJD EHU|UGD
HNRQRPLVNDDNW|UHU LQIRUPHUDV RP EHVOXWHQ
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$UWLNHO 
3ODQHULQJ DYJUDGYLV WLOOQlUPQLQJ

,QQDQ GHQ JUDGYLVD WLOOQlUPQLQJHQ LQOHGV VND 0ROGDYLHQ WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVä
IUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO |YHUOlPQD HQ |YHUJULSDQGH IlUGSODQ I|U JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD NDSLWHO PHG
WLGVSODQHU RFK GHOPnO VRP VND RPIDWWD DOOD UHIRUPHU VRP U|U QlUPDQGH WLOO XQLRQHQV UHJHOYHUN RFK XSSE\JJQDG DY GHQ
LQVWLWXWLRQHOOD NDSDFLWHWHQ 'HQQDIlUGSODQVND|YHUHQVVWlPPDPHG GHIDVHURFKWLGVSODQHU VRPDQJHVLELODJD;;,;%WLOO
GHWWD DYWDO

)lUGSODQHQ VND RPIDWWD VDPWOLJD DVSHNWHU DY UHIRUPHUQD RFK GHQ DOOPlQQD UlWWVOLJD UDPHQ I|U JHQRPI|UDQGHW DY
RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ LV\QQHUKHWWLOOQlUPQLQJDYODJVWLIWQLQJHQ I|URIIHQWOLJD NRQWUDNW NRQWUDNW LQRPGHQ DOOPlQQ\WWLJD
VHNWRUQ NRQFHVVLRQHU DYVHHQGH E\JJHQWUHSUHQDGHU RFK SU|YQLQJVI|UIDUDQGHQ VDPW I|UVWlUNQLQJ DY GHQ DGPLQLVWUDWLYD
NDSDFLWHWHQSn DOOD QLYnHU LQEHJULSHW|YHUSU|YQLQJVRUJDQRFK WLOOV\QVPHNDQLVPHU

(IWHUHWWSRVLWLYW\WWUDQGHIUnQDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQLGHVVNRQVWHOODWLRQI|UKDQGHOVIUnJRUVNDIlUGSODQHQEHWUDNWDV
VRP HWW UHIHUHQVGRNXPHQW I|U JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD NDSLWHO 8QLRQHQ VND J|UD VLWW \WWHUVWD I|U DWW KMlOSD 0ROGDYLHQ DWW
JHQRPI|UD IlUGSODQHQ

$UWLNHO 
*UDGYLV WLOOQlUPQLQJ

0ROGDYLHQ VNDV|UMD I|UDWW GHVVQXYDUDQGH RFKIUDPWLGD ODJVWLIWQLQJRP RIIHQWOLJXSSKDQGOLQJ JUDGYLV J|UV I|UHQOLJ
PHG XQLRQHQV UHJHOYHUN I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ

1lUPDQGHW WLOO XQLRQHQV UHJHOYHUN VND JHQRPI|UDV L Sn YDUDQGUD I|OMDQGH IDVHU VnVRP DQJHV L WLGVSODQHQ L
ELODJD ;;,;% WLOO GHWWD DYWDO RFK VSHFLILFHUDV \WWHUOLJDUH L ELODJRUQD ;;,;&²;;,;) ;;,;+ ;;,;, RFK ;;,;. , ELODä
JRUQD ;;,;* RFK ;;,;- WLOO GHWWD DYWDO DQJHV LFNHREOLJDWRULVND GHODU VRP LQWH EHK|YHU WLOOQlUPDV RFK L ELODä
JRUQD ;;,;/²;;,;2 WLOO GHWWD DYWDO GH GHODU DY XQLRQHQV UHJHOYHUN VRP LQWH RPIDWWDV DY WLOOQlUPQLQJHQ DY ODJVWLIWä
QLQJHQ 9LG GHQQD SURFHVV VND UHOHYDQW UlWWVSUD[LV YLG (XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWRO EHDNWDV OLNVRP GH JHQRPI|UDQGHnWä
JlUGHU VRP (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ DQWDJLW VDPW RP GHWWD EOLU Q|GYlQGLJW DOOD lQGULQJDU DY XQLRQHQV UHJHOYHUN VRP
VNHU XQGHU WLGHQ *HQRPI|UDQGHW DY YDUMH HQVNLOG HWDSS VND XWYlUGHUDV DY DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RFK HIWHU HWW SRVLWLYW \WWUDQGH IUnQ NRPPLWWpQ NRSSODV VDPPDQ PHG GHW
|PVHVLGLJD EHYLOMDQGHW DYPDUNQDGVWLOOWUlGH HQOLJW ELODJD;;,;%WLOO GHWWD DYWDO (XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQ VND XWDQ RVNlä
OLJWGU|MVPnO XQGHUUlWWD0ROGDYLHQRPDOODlQGULQJDUDYXQLRQHQV UHJHOYHUN'HQVNDSnEHJlUDQJHUnGRFKWHNQLVNWVW|G
WLOOJHQRPI|UDQGHW DYVnGDQDlQGULQJDU

$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQL GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU VND LQWHJnYLGDUH WLOO XWYlUGHULQJHQ DYGHQ SnI|OMDQGH
IDVHQ I|UUlQ nWJlUGHUQDI|UDWW JHQRPI|UD GHQI|UHJnHQGHIDVHQKDUVOXWI|UWV RFK JRGNlQWVL HQOLJKHWPHG SXQNW 

9DUGHUDSDUWHQVNDV|UMD I|UDWWGHDVSHNWHURFKRPUnGHQ DYRIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ VRPLQWHRPIDWWDV DYGHQQDDUWLä
NHOI|OMHU SULQFLSHUQDRP |SSHQKHWLFNHGLVNULPLQHULQJ RFK OLNDEHKDQGOLQJHQOLJW DUWLNHO LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
0DUNQDGVWLOOWUlGH

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW GHW IDNWLVND RFK |PVHVLGLJD |SSQDQGHW DY GHUDV UHVSHNWLYH PDUNQDGHU VND VNH JUDGYLV
RFK VDPWLGLJW 8QGHU SURFHVVHQ PHG DWW WLOOQlUPD ODJVWLIWQLQJHQ VND RPIDWWQLQJHQ DY GHW PDUNQDGVWLOOWUlGH VRP |PVHVLä
GLJW EHYLOMDVYDUD NRSSODG WLOOIUDPVWHJHQ LGHQQD SURFHVV LHQOLJKHW PHG ELODJD;;,;%WLOOGHWWD DYWDO

%HVOXW RP DWW Jn YLGDUH WLOO QlVWD IDV DY |SSQLQJ DY PDUNQDGHUQD VND VNH Sn JUXQGYDO DY HQ EHG|PQLQJ DY NYDOLä
WHWHQ Sn GHQ ODJVWLIWQLQJ VRP DQWDJLWV RFK GHVV SUDNWLVND WLOOlPSQLQJ 6nGDQD EHG|PQLQJDU VND UHJHOEXQGHW J|UDV DY
DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQL GHVV NRQVWHOODWLRQ I|UKDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO L GHWWDDYWDO
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, GHQ PnQ HQ SDUW KDU |SSQDW VLQ PDUNQDG I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ I|U GHQ DQGUD SDUWHQ L HQOLJKHW PHG
ELODJD;;,;% WLOO GHWWDDYWDO
D VND XQLRQHQ JH I|UHWDJ IUnQ 0ROGDYLHQ ² RDYVHWW RP GH lU HWDEOHUDGH L XQLRQHQ HOOHU LQWH ² WLOOWUlGH WLOO VLQD XSSKDQGä
OLQJVI|UIDUDQGHQ L HQOLJKHW PHG XQLRQHQV UHJOHU I|U RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ Sn YLOONRU VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJD
lQGHYLOONRUVRP JlOOHU I|U XQLRQHQV I|UHWDJ
E VND 0ROGDYLHQ JH XQLRQHQV I|UHWDJ ² RDYVHWW RP GH lU HWDEOHUDGH L 0ROGDYLHQ HOOHU LQWH ² WLOOWUlGH WLOO VLQD XSSKDQGä
OLQJVI|UIDUDQGHQ L HQOLJKHW PHG VLQD QDWLRQHOOD UHJOHU I|U XSSKDQGOLQJ SnYLOONRU VRP LQWH lU PLQGUH I|UPnQOLJD lQ GH
YLOONRU VRPJlOOHU I|U I|UHWDJIUnQ 0ROGDYLHQ

1lUGHQVLVWDIDVHQDYWLOOQlUPQLQJVSURFHVVHQJHQRPI|UWVNRPPHU SDUWHUQD DWWXQGHUV|NDP|MOLJKHWHQDWWJH|PVHä
VLGLJWPDUNQDGVWLOOWUlGH L IUnJD RPXSSKDQGOLQJDU XQGHU GHWU|VNHOYlUGHQ VRPDQJHVLELODJD;;,;$WLOOGHWWD DYWDO


)LQODQGKDU PHGGHODWHWW I|UEHKnOO LIUnJD RP cODQG

$UWLNHO 
,QIRUPDWLRQ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW XSSKDQGODQGH HQKHWHU RFK HNRQRPLVND DNW|UHU InU OlPSOLJ LQIRUPDWLRQ RP I|UIDUDQä
GHQD I|U RIIHQWOLJXSSKDQGOLQJ EODQG DQQDW JHQRPDWWRIIHQWOLJJ|UD DOO UHOHYDQW ODJVWLIWQLQJ RFK DOOD DGPLQLVWUDWLYD DYJ|ä
UDQGHQ


9DUGHUD SDUWHQVND V|UMD I|U HQ IDNWLVN VSULGQLQJDYLQIRUPDWLRQRPNRQWUDNWVP|MOLJKHWHU

$UWLNHO 
6DPDUEHWH


3DUWHUQD VNDVWlUND VLWW VDPDUEHWH JHQRP XWE\WHDYHUIDUHQKHWHU RFK LQIRUPDWLRQ RPElVWD SUD[LVRFKUHJHOYHUN


8QLRQHQ VND XQGHUOlWWD JHQRPI|UDQGHW DYGHWWD NDSLWHOEODQG DQQDW JHQRP WHNQLVNWVW|GQlU Vn lU OlPSOLJW, |YHUä
HQVVWlPPHOVH PHG EHVWlPPHOVHUQD L DYGHOQLQJ 9, )LQDQVLHOOW VDPDUEHWH VDPW EHVWlPPHOVHU RP EHGUlJHULEHNlPSQLQJ
RFK NRQWUROO  L GHWWD DYWDO VND VlUVNLOGD EHVOXW RP ILQDQVLHOOW VW|G IDWWDV JHQRP UHOHYDQWD ILQDQVLHULQJVPHNDQLVPHU RFK
ILQDQVLHULQJVLQVWUXPHQW LXQLRQHQ
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(QYlJOHGDQGH I|UWHFNQLQJ|YHU VDPDUEHWVIUnJRU ILQQV LELODJD;;,;3 WLOO GHWWD DYWDO

.$3,7(/ 

,PPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU
$Y V Q L W W   
$OOPlQQDEHVWlPPHOVHURFKSULQFLSHU
$UWLNHO 
0nO
0nOHQ PHG GHWWD NDSLWHOlU DWW
D  XQGHUOlWWD SURGXNWLRQRFKPDUNQDGVI|ULQJDYLQQRYDWLYDRFKNUHDWLYD SURGXNWHU PHOODQSDUWHUQDRFK
E  In WLOO VWnQG HWW IXOOJRWW RFK HIIHNWLYW VN\GG DY LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU VDPW VH WLOO DWW ODJVWLIWQLQJHQ Sn GHWWD RPUnGH
HIWHUOHYV
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$UWLNHO 
6N\OGLJKHWHUQDV DUWRFK RPIDWWQLQJ

3DUWHUQD VND VlNHUVWlOOD HWW IXOOJRWW RFK HIIHNWLYW JHQRPI|UDQGH DY GH LQWHUQDWLRQHOOD DYWDO RP LPPDWHULHOOD UlWWLJä
KHWHU L YLOND GH lU SDUWHU LQEHJULSHW :72DYWDOHW RP KDQGHOVUHODWHUDGH DVSHNWHU DY LPPDWHULDOUlWWHU 7ULSVDYWDOHW 
%HVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHO VND NRPSOHWWHUD RFK \WWHUOLJDUH VSHFLILFHUD SDUWHUQDV UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJKHWHU HQOLJW
7ULSVDYWDOHWRFKDQGUD LQWHUQDWLRQHOODDYWDORPLPPDWHULHOODUlWWLJKHWHU

,GHWWD DYWDO DYVHVPHGLPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU nWPLQVWRQHDOOD NDWHJRULHU DYLPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU VRP RPIDWWDV DY
DUWLNODUQD² LGHWWD DYWDO

6N\GGHW DY LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU LQEHJULSHU VN\GG PRW LOORMDO NRQNXUUHQV HQOLJW DUWLNHO D L 3DULVNRQYHQWLRQHQ
IUnQ  I|U VN\GG DYGHQ LQGXVWULHOODlJDQGHUlWWHQ 3DULVNRQYHQWLRQHQ 

$UWLNHO 
.RQVXPWLRQ
9DUGHUDSDUWHQVND WLOOKDQGDKnOOD HWW V\VWHPI|U LQKHPVNHOOHU UHJLRQDONRQVXPWLRQDYLPPDWHULHOODUlWWLJKHWHU

$Y V Q L W W   
6WDQGDUGH U  I|U  LPPDWH U LH O O D U lWWLJ KH WH U 
8 Q G H U DY V Q L W W  
8 S S K RY V U l W W R F K  Q l U V W n H Q G H U l W W L J K H W H U 

$UWLNHO 
6N\GG
3DUWHUQD VNDHIWHUOHYD GHUlWWLJKHWHURFKVN\OGLJKHWHU VRPIDVWVWlOOVLI|OMDQGH LQWHUQDWLRQHOOD DYWDO
D  %HUQNRQYHQWLRQHQI|U VN\GG DYOLWWHUlUD RFK NRQVWQlUOLJDYHUN %HUQNRQYHQWLRQHQ 
E  ,QWHUQDWLRQHOOD NRQYHQWLRQHQ RP VN\GG I|U XW|YDQGH NRQVWQlUHU IUDPVWlOODUH DY IRQRJUDP VDPW UDGLRI|UHWDJ IUnQ
 5RPNRQYHQWLRQHQ 
F  7ULSVDYWDOHW
G  :LSRV 9lUOGVRUJDQLVDWLRQHQI|U GHQLQWHOOHNWXHOODlJDQGHUlWWHQ I|UGUDJ RP XSSKRYVUlWW RFK
H  :LSRVI|UGUDJ RP IUDPI|UDQGHQ RFK IRQRJUDP

$UWLNHO 
8SSKRYVPlQ
9DUGHUDSDUWHQVND I|UHVNULYDDWW XSSKRYVPlQ KDUHQVDPUlWW DWWPHGJHHOOHU I|UEMXGDI|OMDQGH
D  'LUHNWHOOHU LQGLUHNWWLOOIlOOLJWHOOHU SHUPDQHQW PnQJIDOGLJDQGHDYGHUDV YHUN RDYVHWWPHWRGRFKIRUPKHOWHOOHUGHOYLV
E  $OODIRUPHU DYVSULGQLQJ WLOODOOPlQKHWHQJHQRPI|UVlOMQLQJHOOHU SnDQQDW VlWW DYGHUDVYHUNHOOHU NRSLRUDYGHWWD
F  $OOD IRUPHU DY |YHUI|ULQJ WLOO DOOPlQKHWHQ DY GHUDV YHUN Sn WUnGEXQGHQ HOOHU WUnGO|V YlJ LQEHJULSHW DWW YHUNHQ J|UV
WLOOJlQJOLJD I|U DOOPlQKHWHQ Sn HWW VnGDQW VlWW DWW HQVNLOGD NDQ In WLOOJnQJ WLOO GHVVD YHUN IUnQ HQ SODWV RFK YLG HQ
WLGSXQNW VRPGHVMlOYDYlOMHU
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$UWLNHO 
8W|YDQGH NRQVWQlUHU
9DUGHUDSDUWHQVND I|UHVNULYDDWW XW|YDQGH NRQVWQlUHU KDUHQVDPUlWWDWW
D  PHGJHHOOHU I|UEMXGDXSSWDJQLQJDU   DYVLQD IUDPI|UDQGHQ
E PHGJH HOOHU I|UEMXGD GLUHNW HOOHU LQGLUHNW WLOOIlOOLJW HOOHU SHUPDQHQW PnQJIDOGLJDQGH DY XSSWDJQLQJDU DY VLQD IUDPI|ä
UDQGHQ RDYVHWW PHWRG RFK IRUPKHOWHOOHU GHOYLV
F  J|UD XSSWDJQLQJDUDYVLQDIUDPI|UDQGHQ WLOOJlQJOLJD I|U DOOPlQKHWHQ JHQRP I|UVlOMQLQJHOOHU Sn DQQDWVlWW
G  PHGJH HOOHU I|UEMXGD WLOOJlQJOLJJ|UDQGHW DY XSSWDJQLQJDU DY VLQD IUDPI|UDQGHQ I|U DOOPlQKHWHQ Sn WUnGEXQGHQ HOOHU
WUnGO|V YlJ Sn HWW VnGDQW VlWW DWW HQVNLOGD NDQ In WLOOJnQJ WLOO GHP IUnQ HQ SODWV RFK YLG HQ WLGSXQNW VRP GH VMlOYD
YlOMHU
H  PHGJH HOOHU I|UEMXGD WUnGO|V UDGLR RFK WHOHYLVLRQVXWVlQGQLQJ RFK nWHUJLYQLQJ I|U DOOPlQKHWHQ DY VLQD IUDPI|UDQGHQ
XWRPQlU IUDPI|UDQGHW L VLJVMlOYW VNHU YLGHQ UDGLR HOOHU WHOHYLVLRQVXWVlQGQLQJHOOHUKlUU|U IUnQ HQXSSWDJQLQJ

$UWLNHO 
)RQRJUDPIUDPVWlOODUH
9DUGHUDSDUWHQVND I|UHVNULYDDWW IRQRJUDPIUDPVWlOODUH KDUHQVDPUlWW DWW
D  PHGJH HOOHU I|UEMXGD GLUHNW HOOHU LQGLUHNW WLOOIlOOLJW HOOHU SHUPDQHQW PnQJIDOGLJDQGH DY VLQD IRQRJUDP RDYVHWW PHWRG
RFK IRUPKHOWHOOHUGHOYLV
E  J|UD VLQDIRQRJUDP LQEHJULSHW NRSLRUDYGHVVD WLOOJlQJOLJDI|UDOOPlQKHWHQJHQRPI|UVlOMQLQJHOOHU Sn DQQDWVlWW RFK
F  PHGJH HOOHU I|UEMXGD WLOOJlQJOLJJ|UDQGHW DY VLQD IRQRJUDP I|U DOOPlQKHWHQ Sn WUnGEXQGHQ HOOHU WUnGO|V YlJ Sn HWW
VnGDQWVlWW DWWHQVNLOGD NDQ In WLOOJnQJ WLOOGHP IUnQ HQSODWV RFKYLG HQ WLGSXQNWVRP GHVMlOYDYlOMHU

$UWLNHO 
5DGLR RFK WHOHYLVLRQVI|UHWDJ
9DUGHUDSDUWHQVND I|UHVNULYDDWW UDGLRRFKWHOHYLVLRQVI|UHWDJ KDUHQVDPUlWWDWW PHGJH HOOHU I|UEMXGD
D  XSSWDJQLQJDYVLQD XWVlQGQLQJDU
E  PnQJIDOGLJDQGHDYXSSWDJQLQJDUDYVLQD XWVlQGQLQJDU
F  WLOOJlQJOLJJ|UDQGHI|U DOOPlQKHWHQ Sn WUnGEXQGHQ HOOHU WUnGO|V YlJDYXSSWDJQLQJDUDYVLQD XWVlQGQLQJDURFK
G  nWHUXWVlQGQLQJ DY VLQD XWVlQGQLQJDU OLNVRP nWHUJLYQLQJ I|U DOOPlQKHWHQ DY VLQD XWVlQGQLQJDU RP VnGDQ nWHUJLYQLQJ
VNHU Sn SODWVHU WLOOYLOND DOOPlQKHWHQKDU WLOOWUlGH PRWHUOlJJDQGH DYLQWUlGHVDYJLIW

$UWLNHO 
5DGLRRFK WHOHYLVLRQVXWVlQGQLQJRFK nWHUJLYQLQJI|UDOOPlQKHWHQ

9DUGHUD SDUWHQ VND I|UHVNULYD UlWW WLOO HQ HQGD VNlOLJHUVlWWQLQJ IUnQ DQYlQGDUHQ QlU HWW IRQRJUDP VRP KDU XWJLYLWV L
NRPPHUVLHOOW V\IWH DQYlQGV L RULJLQDO HOOHU NRSLD I|U WUnGO|V XWVlQGQLQJ HOOHU I|U DQQDQ nWHUJLYQLQJ I|U DOOPlQKHWHQ RFK
VlNHUVWlOOD DWWGHQQD HUVlWWQLQJ I|UGHODV PHOODQ GHEHU|UGDXW|YDQGHNRQVWQlUHUQD RFK IRQRJUDPIUDPVWlOODUQD

9DUGHUD SDUWHQ InU IDVWVWlOOD YLOONRUHQ I|U KXU HUVlWWQLQJHQ VND I|UGHODV PHOODQ NRQVWQlUHU RFK IRQRJUDPIUDPVWlOODUH
QlU GHW VDNQDVDYWDO GHP HPHOODQ
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$UWLNHO 
6N\GGVWLG

8SSKRYVUlWWHQ WLOO HWW OLWWHUlUW HOOHU NRQVWQlUOLJW YHUN HQOLJW DUWLNHO  L %HUQNRQYHQWLRQHQ VND O|SD XQGHU XSSKRYVä
PDQQHQV OLYVWLG RFK  nU HIWHU KDQV HOOHU KHQQHV G|G RDYVHWW YLONHQ GDJ VRP YHUNHW ODJOLJHQ JMRUGHV WLOOJlQJOLJW I|U
DOOPlQKHWHQ

6N\GGVWLGHQ I|U HWW PXVLNYHUN PHG WH[W VND XSSK|UD  nU HIWHU G|GVGDJHQ I|U GHQ VLVW DYOLGQH DY I|OMDQGH
SHUVRQHU REHURHQGH DY RP GHVVD SHUVRQHU EHWHFNQDV VRP PHGI|UIDWWDUH HOOHU LQWH WH[WI|UIDWWDUHQ RFK GHQ SHUVRQ VRP
NRPSRQHUDW GHQ PXVLNDOLVND NRPSRVLWLRQHQ I|UXWVDWW DWW EnGD ELGUDJHQ VNDSDGHV VSHFLILNW I|U PRWVYDUDQGH PXVLNDOLVND
NRPSRVLWLRQ PHG WH[W


8W|YDQGHNRQVWQlUHUV UlWWLJKHWHU VNDO|SD XWWLGLJDVWnUHIWHUGDJHQI|U IUDPI|UDQGHW'RFNJlOOHU I|OMDQGH

D  2P HQ XSSWDJQLQJ DY IUDPI|UDQGHW L DQQDQ IRUP lQ Sn HWW IRQRJUDP ODJOLJHQ RIIHQWOLJJ|UV HOOHU ODJOLJHQ |YHUI|UV WLOO
DOOPlQKHWHQ XQGHU GHQQD WLG VND UlWWLJKHWHUQD XSSK|UD  nU IUnQ GDJHQ I|U HWW I|UVWD VnGDQW RIIHQWOLJJ|UDQGH HOOHU
HQ I|UVWD VnGDQ|YHUI|ULQJ WLOO DOOPlQKHWHQ EHURHQGH SnYLONHWVRP LQIDOOHU I|UVW
E  2PHQXSSWDJQLQJDYIUDPI|UDQGHWSnHWWIRQRJUDPODJOLJHQRIIHQWOLJJ|UVHOOHUODJOLJHQ|YHUI|UVWLOODOOPlQKHWHQLQRP
GHQQD WLG VND UlWWLJKHWHUQD XSSK|UD  nU IUnQ GDJHQ I|U HWW I|UVWD VnGDQWRIIHQWOLJJ|UDQGH HOOHU HQ I|UVWD VnGDQ |YHUä
I|ULQJ WLOODOOPlQKHWHQEHURHQGH SnYLONHW VRP LQIDOOHU I|UVW

)RQRJUDPIUDPVWlOODUHV UlWWLJKHWHU VND O|SD XW WLGLJDVW  nU HIWHU GHW DWW XSSWDJQLQJHQ JMRUGHV 'RFN JlOOHU I|Oä
MDQGH
D  2P HWW IRQRJUDP KDU RIIHQWOLJJMRUWV ODJOLJHQ XQGHU GHQ SHULRGHQ VND GHVVD UlWWLJKHWHU O|SD XW WLGLJDVW  nU IUnQ
GDJHQ I|U GHW I|UVWD ODJOLJD RIIHQWOLJJ|UDQGHW 2P LQJHW ODJOLJW RIIHQWOLJJ|UDQGH KDU lJW UXP XQGHU GHQ SHULRG VRP
DQJHV L I|UVWD PHQLQJHQ RFK RP IRQRJUDPPHW ODJOLJHQ |YHUI|UWV WLOO DOOPlQKHWHQ XQGHU GHQQD SHULRG VND UlWWLJKHä
WHUQD XSSK|UDWLGLJDVW nUHIWHUGHQGDJ GnGHQ I|UVWD ODJOLJD |YHUI|ULQJHQ WLOO DOOPlQKHWHQJMRUGHV
E  2P IRQRJUDPIUDPVWlOODUHQ LQWH  nU HIWHU GHW DWW HWW IRQRJUDP ODJOLJHQ RIIHQWOLJJMRUWV HOOHU |YHUI|UWV WLOO DOOPlQKHWHQ
HUEMXGHU NRSLRU DY GHWWD I|U I|UVlOMQLQJ L WLOOUlFNOLJ PlQJG HOOHU LQWH J|U GHW WLOOJlQJOLJW I|U DOOPlQKHWHQ KDU GHQ XWä
|YDQGH NRQVWQlUHQ UlWW DWW VlJD XSS DYWDOHW JHQRP YLONHW KDQ HOOHU KRQ KDU |YHUOnWLW HOOHU XSSOnWLW VLQD UlWWLJKHWHU WLOO
XSSWDJQLQJHQDYVLWW IUDPI|UDQGH WLOOHQ IRQRJUDPIUDPVWlOODUH

7HOHYLVLRQV RFK UDGLRI|UHWDJV UlWWLJKHWHU VND O|SD XW WLGLJDVW  nU HIWHU GHW DWW XWVlQGQLQJHQ I|UVW |YHUI|UGHV YLD
WUnG HOOHU WUnGO|VWLQEHJULSHWYLD NDEHOHOOHUVDWHOOLW

'H VN\GGVWLGHU VRP I|UHVNULYV L GHQQD DUWLNHO EHUlNQDV IUnQ GHQ  MDQXDUL GHW nU VRP I|OMHU Sn GHQ KlQGHOVH VRP
JHU XSSKRY WLOOVN\GGHW

$UWLNHO 
6N\GGDYWHNQLVNDnWJlUGHU

9DUGHUD SDUWHQ VND JH WLOOIUHGVVWlOODQGH UlWWVOLJW VN\GG PRW NULQJJnHQGH DY HIIHNWLYD WHNQLVND nWJlUGHU RP SHUVRQHQ
VRPXWI|UNULQJJnHQGHWNlQQHU WLOO HOOHU ULPOLJHQ ERUGH YHWD DWWKDQKRQ XWI|UHQ VnGDQKDQGOLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND JH WLOOIUHGVVWlOODQGH UlWWVOLJW VN\GG PRW WLOOYHUNQLQJ LPSRUW VSULGQLQJ I|UVlOMQLQJ XWK\UQLQJ
PDUNQDGVI|ULQJ L I|UVlOMQLQJV HOOHU XWK\UQLQJVV\IWH HOOHU LQQHKDY L NRPPHUVLHOOW V\IWH DY DQRUGQLQJDU SURGXNWHU HOOHU
NRPSRQHQWHUHOOHU WLOOKDQGDKnOODQGHDYWMlQVWHUVRP
D  PDUNQDGVI|UV XWDQQRQVHUDV HOOHU VDOXI|UVL V\IWHDWW NULQJJnHQ HIIHNWLY WHNQLVN nWJlUG HOOHU
E  HQGDVW KDU HWW EHJUlQVDW NRPPHUVLHOOW LQWUHVVH HOOHU DQYlQGQLQJVRPUnGH DY EHW\GDQGH DUW XW|YHU DWW NULQJJn HQ
HIIHNWLY WHNQLVNnWJlUGHOOHU
F KXYXGVDNOLJHQ lU XWIRUPDGH NRQVWUXHUDGH DQSDVVDGH HOOHU IUDPWDJQD L V\IWH DWW P|MOLJJ|UD HOOHU XQGHUOlWWD NULQJä
JnHQGH DYHQ HIIHNWLY WHNQLVNnWJlUG
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,GHWWDDYWDODYVHVPHGWHNQLVN nWJlUGYDUMHWHNQLNDQRUGQLQJHOOHUNRPSRQHQWVRPKDU XWIRUPDWVI|UDWWYLGQRUPDOW
EUXN I|UKLQGUD HOOHU EHJUlQVD KDQGOLQJDU PHG DYVHHQGH SnYHUNHOOHU DQGUD VN\GGDGH DOVWHU VRP LQWHKDU WLOOnWLWV DYLQQHä
KDYDUHQ DY HQ XSSKRYVUlWW HOOHU DY XSSKRYVUlWWHQ QlUVWnHQGH UlWWLJKHWHU HQOLJW LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ 7HNQLVND nWJlUGHU
VND DQVHV YDUD µHIIHNWLYDµ RP DQYlQGQLQJHQ DY HWW VN\GGDW YHUN HOOHU DQQDW VN\GGDW DOVWHU NRQWUROOHUDV DY UlWWLJKHWVKDä
YDUQD JHQRP HQ nWNRPVWNRQWUROO HOOHU VN\GGVSURFHVV WH[ NU\SWHULQJ NRGQLQJ HOOHU DQQDQ RPYDQGOLQJ DY YHUNHW HOOHU
DOVWUHWHOOHUHQ NRQWUROOPHNDQLVP I|UNRSLHULQJ RPSURFHVVHQ XSSI\OOHU VN\GGVlQGDPnOHW

$UWLNHO 
6N\GGDYLQIRUPDWLRQ RPUlWWLJKHWVI|UYDOWQLQJ

GH
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9DUGHUD SDUWHQ VND JH WLOOIUHGVVWlOODQGH UlWWVOLJW VN\GG PRW KDQGOLQJDU VRP SHUVRQHU XWI|U XWDQ WLOOVWnQG VnVRP DWW

D  DYOlJVQDU HOOHU lQGUDUHOHNWURQLVN LQIRUPDWLRQRP UlWWLJKHWVI|UYDOWQLQJHOOHU
E YDG JlOOHU YHUN HOOHU DQGUD DOVWHU VRP lU VN\GGDGH HQOLJW GHWWD DYWDO RFK IUnQ YLOND HOHNWURQLVN LQIRUPDWLRQ RP UlWWLJä
KHWVI|UYDOWQLQJ KDU DYOlJVQDWV HOOHU lQGUDWV XWDQ WLOOVWnQG VSULGHU LPSRUWHUDU L VSULGQLQJVV\IWH VlQGHU XW L UDGLR HOOHU
WHOHYLVLRQ |YHUI|U WLOO HOOHUJ|UGHVVDYHUNHOOHUDOVWHU WLOOJlQJOLJD I|U DOOPlQKHWHQ
RP SHUVRQHQ L IUnJD YHW HOOHU ULPOLJHQ ERUGH YHWD DWW KDQKRQ GlULJHQRP RUVDNDU P|MOLJJ|U XQGHUOlWWDU HOOHU G|OMHU
LQWUnQJ LHQ XSSKRYVUlWWHOOHU WLOOXSSKRYVUlWWHQ QlUVWnHQGH UlWWLJKHWHUHQOLJW LQKHPVNODJVWLIWQLQJ

, GHWWD NDSLWHO DYVHV PHG LQIRUPDWLRQ RP UlWWLJKHWVI|UYDOWQLQJ DOO LQIRUPDWLRQ VRP OlPQDV DY HQ UlWWLJKHWVKDYDUH L
V\IWH DWW LGHQWLILHUD HWW YHUN HOOHU DQQDW DOVWHU VRP VN\GGDV HQOLJW GHWWD NDSLWHO XSSKRYVPDQQHQ HOOHU DQQDQ UlWWLJKHWVKDä
YDUH HOOHU LQIRUPDWLRQ RP YLOONRUHQ I|U DQYlQGQLQJ DY YHUNHW HOOHU DOVWUHW OLNVRP HYHQWXHOOD QXPPHU HOOHU NRGHU VRP
XWWU\FNHU VnGDQ LQIRUPDWLRQ 3XQNW  VND JlOOD QlU QnJRQ DY GHVVD XSSJLIWHU lU NRSSODG WLOO HQ NRSLD DY HOOHU IUDPWUlGHU
LVDPEDQG PHG |YHUI|ULQJ WLOO DOOPlQKHWHQ DYHWW YHUNHOOHUDQQDWDOVWHUVRP VN\GGDVHQOLJW GHWWD NDSLWHO

$UWLNHO 
8QGDQWDJ RFKEHJUlQVQLQJDU

9DUGHUD SDUWHQInU L HQOLJKHW PHG GH NRQYHQWLRQHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD DYWDO L YLOND GHQ lU SDUW I|UHVNULYD XQGDQWDJ
IUnQ RFK EHJUlQVQLQJDU DY GH UlWWLJKHWHU VRP IDVWVWlOOV L DUWLNODUQD ² L GHWWD DYWDO HQGDVW L YLVVD VlUVNLOGD IDOO VRP
LQWH VWULGHU PRW QRUPDOW XWQ\WWMDQGH DY GHW VN\GGDGH DOVWUHW RFK LQWH RVNlOLJW LQNUlNWDU Sn UlWWLJKHWVKDYDUQDV OHJLWLPD
LQWUHVVHQ

9DUGHUD SDUWHQ VND V|UMD I|U DWW WLOOIlOOLJD IRUPHU DY PnQJIDOGLJDQGH HQOLJW DUWLNODUQD ² L GHWWD DYWDO VRP lU
IO\NWLJD HOOHU DY XQGHURUGQDG EHW\GHOVH RFK VRP XWJ|U HQ LQWHJUHUDG RFK YlVHQWOLJ GHO DY HQ WHNQLVN SURFHVV VDPW YDUV
HQGDV\IWHlUDWW P|MOLJJ|UD
D  |YHUI|ULQJ LHWW QlW PHOODQ WUHGMH SDUWHU YLD HQ PHOODQKDQGHOOHU
E  ODJOLJDQYlQGQLQJ DYHWW YHUNHOOHU DQQDW VN\GGDW DOVWHU RFK VRP LQWHKDU QnJRQ VMlOYVWlQGLJ HNRQRPLVN EHW\GHOVH VND
XQGDQWDV IUnQ GHQUlWW WLOO PnQJIDOGLJDQGHVRPDYVHVLDUWLNODUQD ²LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
.RQVWQlUHUV I|OMHUlWW WLOO NRQVWYHUN

9DUGHUD SDUWHQ VND WLOO I|UPnQ I|U XSSKRYVPDQQHQ WLOO HWW RULJLQDONRQVWYHUN LQI|UD HQ I|OMHUlWW VRP GHILQLHUDV VRP
HQ RI|U\WWHUOLJ UlWW VRP XSSKRYVPDQQHQ LQWH NDQ DYVWn IUnQ LQWH HQV Sn I|UKDQG RFK VRP LQQHElU UlWW WLOO XSSKRYVä
UlWWVOLJ HUVlWWQLQJ VRP lU JUXQGDG Sn I|UVlOMQLQJVSULVHW YLG DOO YLGDUHI|UVlOMQLQJ DY YHUNHW HIWHU XSSKRYVPDQQHQV I|UVWD
|YHUOnWHOVH

'HQ UlWW VRP DYVHV L SXQNW  VND JlOOD YLG DOO YLGDUHI|UVlOMQLQJ YLG YLONHQ \UNHVPlVVLJW YHUNVDPPD Sn NRQVWPDUNä
QDGHQ GHOWDU VnVRP VlOMDUH N|SDUH HOOHU I|UPHGODUH WLOO H[HPSHO DXNWLRQVNDPPDUH NRQVWJDOOHULHU RFK DOOD NRQVWKDQGODUH
L|YULJW
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9DUGHUD SDUWHQ InU I|UHVNULYD DWW GHQ UlWW VRP DYVHV L SXQNW  LQWH VND JlOOD YLGDUHI|UVlOMQLQJ L IDOO GlU VlOMDUHQ KDU
I|UYlUYDWNRQVWYHUNHWGLUHNWDYXSSKRYVPDQQHQPLQGUHlQWUHnU I|UHYLGDUHI|UVlOMQLQJHQRFKGlU YLGDUHI|UVlOMQLQJVSULVHW
LQWH|YHUVWLJHU HWW YLVVW PLQLPLEHORSS

'HQ XSSKRYVUlWWVOLJD HUVlWWQLQJHQ VND EHWDODV DY VlOMDUHQ 9DUGHUD SDUWHQ InU I|UHVNULYD DWW HQ DQQDQ DY GH I\VLVND
HOOHU MXULGLVND SHUVRQHU VRP DYVHV L SXQNW  lQ VlOMDUHQ VND YDUD HQVDP DQVYDULJ I|U EHWDOQLQJHQ DY GHQ XSSKRYVUlWWVOLJD
HUVlWWQLQJHQ HOOHUGHOD GHW DQVYDUHWPHG VlOMDUHQ

'HW VN\GG VRP WLOOKDQGDKnOOV InU EHJlUDV L GHQ XWVWUlFNQLQJ GHWWD lU WLOOnWHW DY GHQ SDUW GlU VN\GGHW EHJlUV )|UIDä
UDQGHW I|U LQVDPOLQJRFKEHORSSHQ VNDIDVWVWlOODVLLQKHPVN ODJVWLIWQLQJ
$UWLNHO 
6DPDUEHWH LIUnJD RP NROOHNWLYI|UYDOWQLQJ DYUlWWLJKHWHU
3DUWHUQD VND VWUlYD HIWHU DWW IUlPMD GLDORJ RFK VDPDUEHWH PHOODQ GHUDV UHVSHNWLYH RUJDQ I|U NROOHNWLY I|UYDOWQLQJ L V\IWH
DWW IUlPMD WLOOJnQJHQ WLOO YHUN RFK DQGUD VN\GGDGH DOVWHU RFK |YHUI|ULQJ DY XSSKRYVUlWWVOLJ HUVlWWQLQJ I|U DQYlQGQLQJ DY
VnGDQDYHUNHOOHUDQGUDVN\GGDGH DOVWHU
8 Q G H U DY V Q L W W  
9D U X P l U N H Q 

$UWLNHO 
,QWHUQDWLRQHOOD|YHUHQVNRPPHOVHU
3DUWHUQD VND
D  HIWHUOHYD SURWRNROOHW WLOO 0DGULG|YHUHQVNRPPHOVHQ RP LQWHUQDWLRQHOO UHJLVWUHULQJ DY YDUXPlUNHQ   :LSRV
I|UGUDJ RP YDUXPlUNHVUlWW 7UDGHPDUN /DZ 7UHDW\  RFK 1LFH|YHUHQVNRPPHOVHQ RP LQWHUQDWLRQHOO NODVVLILFHULQJ DY
YDURURFKWMlQVWHU YLGUHJLVWUHULQJDYYDUXPlUNHQ RFK
E  YLGWD DOOD ULPOLJD nWJlUGHU I|U DWWXSSI\OOD NUDYHQL6LQJDSRUH7UHDW\RQ WKH /DZRI7UDGHPDUNV
$UWLNHO 
5HJLVWUHULQJVI|UIDUDQGH

9DUGHUDSDUWHQVNDV|UMDI|UDWWGHW LQUlWWDVHWWV\VWHPI|U YDUXPlUNHVUHJLVWUHULQJGlU YDUMHVOXWJLOWLJW QHJDWLYWEHVOXW
VRPIDWWDVDYGHQ EHK|ULJDYDUXPlUNHVP\QGLJKHWHQPHGGHODVGHQ V|NDQGHVNULIWOLJHQRFKlU YHGHUE|UOLJHQ PRWLYHUDW

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GHW ILQQV HQ P|MOLJKHW DWW LQYlQGD PRW DQV|NQLQJDU RP UHJLVWUHULQJ DY YDUXPlUNHQ
6nGDQDLQYlQGQLQJVI|UIDUDQGHQVNDYDUDNRQWUDGLNWRULVND

3DUWHUQD VND WLOOKDQGDKnOOD HQ DOOPlQW WLOOJlQJOLJ HOHNWURQLVN GDWDEDV |YHU YDUXPlUNHVDQV|NQLQJDU RFK YDUXPlUNHVä
UHJLVWUHULQJDU
$UWLNHO 
9lONlQGDYDUXPlUNHQ
, V\IWH DWW JHQRPI|UD DUWLNHO D L 3DULVNRQYHQWLRQHQ RFK DUWLNHO  RFK  L 7ULSVDYWDOHW U|UDQGH VN\GG DY YlONlQGD
YDUXPlUNHQ VND SDUWHUQD WLOOlPSD GHQ JHPHQVDPPD UHNRPPHQGDWLRQ RP EHVWlPPHOVHU DYVHHQGH YlONlQGD YDUXPlUNHQ
VRPDQWRJVYLGNRQIHUHQVHQ PHOODQSDUWHUQDL3DULVNRQYHQWLRQHQI|U LQWHUQDWLRQHOOW UlWWVVN\GG RFK:LSRVJHQHUDOI|UVDPä
OLQJYLGGHQ WUHWWLRIMlUGHRPJnQJHQ P|WHQPHOODQ :LSRPHGOHPVVWDWHUQDV I|UVDPOLQJDU VHSWHPEHU 
$UWLNHO 
8QGDQWDJ WLOOYDUXPlUNHVUlWWLJKHWHU
9DUGHUD SDUWHQ VND I|UHVNULYD EHJUlQVDGH XQGDQWDJ WLOO GH UlWWLJKHWHU VRP lU NQXWQD WLOO HWW YDUXPlUNH WLOO H[HPSHO VNlOLJ
DQYlQGQLQJ DY EHVNULYDQGH RUG VN\GG DY JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO HOOHU DQGUD EHJUlQVDGH
XQGDQWDJVRP EHDNWDU YDUXPlUNHVLQQHKDYDUHQVRFKWUHGMH SDUWHUV OHJLWLPDLQWUHVVHQ
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8 Q G H U DY V Q L W W  
*HRJUDI LVNDEHWHFNQLQJDU

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH

'HWWD XQGHUDYVQLWW lU WLOOlPSOLJW Sn HUNlQQDQGH RFK VN\GG DY JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU PHG XUVSUXQJ L SDUWHUQDV
WHUULWRULHU

)|U DWWHQ JHRJUDILVN EHWHFNQLQJ PHG XUVSUXQJ L HQSDUW VND NXQQD VN\GGDV DYGHQ DQGUD SDUWHQ VND GHQ DYVH SURä
GXNWHU VRPRPIDWWDV DYGHQODJVWLIWQLQJLGHQ DQGUDSDUWHQVRPDYVHV LDUWLNHO GHWWD DYWDO

7HUPHQ JHRJUDILVN EHWHFNQLQJ VND DYVH EHWHFNQLQJDU HQOLJW DUWLNHO  L 7ULSVDYWDOHW RFK VND lYHQ RPIDWWD XUVSUXQJä
VEHWHFNQLQJDU

$UWLNHO 
)DVWVWlOOGD JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU

(IWHU DWW KD JUDQVNDW 0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ RP VN\GG DY GH JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP I|UWHFNQDV L GHO $ L
ELODJD ;;;$ WLOO GHWWD DYWDO GUDU XQLRQHQ VOXWVDWVHQ DWW ODJVWLIWQLQJHQ |YHUHQVVWlPPHU PHG GHO & L ELODJD ;;;$ WLOO
GHWWD DYWDO

(IWHU DWW KD JUDQVNDW XQLRQHQV ODJVWLIWQLQJ RP VN\GG DY GH JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP I|UWHFNQDV L GHO % L
ELODJD ;;;$ WLOO GHWWD DYWDO GUDU 0ROGDYLHQ VOXWVDWVHQ DWW ODJVWLIWQLQJHQ |YHUHQVVWlPPHU PHG GHO & L ELODJD ;;;$ WLOO
GHWWD DYWDO

(IWHU DWW 0ROGDYLHQV UHJHULQJ KDU JHQRPI|UW HWW LQYlQGQLQJVI|UIDUDQGH L HQOLJKHW PHG NULWHULHUQD L ELODJD;;;% WLOO
GHWWD DYWDO RFK JUDQVNDW GH JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU I|U XQLRQHQV MRUGEUXNVSURGXNWHU RFK OLYVPHGHO VRP DQJHV L
ELODJD ;;;& WLOO GHWWD DYWDO VDPW GH JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU I|U YLQHU DURPDWLVHUDGH YLQHU RFK VSULWGU\FNHU VRP DQJHV
L ELODJD ;;;' WLOO GHWWD DYWDO YLOND XQLRQHQ KDU UHJLVWUHUDW L HQOLJKHW PHG GHQ ODJVWLIWQLQJ VRP DYVHV L SXQNW  VND
0ROGDYLHQ VN\GGD GHVVDJHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU LHQOLJKHW PHGGHQVN\GGVQLYn VRP IDVWVWlOOV L GHWWDXQGHUDYVQLWW

(IWHU DWW XQLRQHQ KDU JHQRPI|UW HWW LQYlQGQLQJVI|UIDUDQGH L HQOLJKHW PHG NULWHULHUQD L ELODJD ;;;% WLOO GHWWD DYWDO
RFKJUDQVNDWGHJHRJUDILVNDEHWHFNQLQJDU I|U0ROGDYLHQVMRUGEUXNVSURGXNWHURFKOLYVPHGHOVRPDQJHVLELODJD;;;&WLOO
GHWWDDYWDOVDPWGHJHRJUDILVNDEHWHFNQLQJDU I|U YLQHUDURPDWLVHUDGHYLQHURFKVSULWGU\FNHUVRPDQJHVLELODJD;;;'WLOO
GHWWD DYWDO YLOND0ROGDYLHQKDU UHJLVWUHUDW L HQOLJKHWPHG GHQ ODJVWLIWQLQJVRP DYVHV L SXQNW  VNDXQLRQHQ VN\GGD GHVVD
JHRJUDILVNDEHWHFNQLQJDU LHQOLJKHWPHG GHQ VN\GGVQLYn VRPIDVWVWlOOVLGHWWD XQGHUDYVQLWW

'H EHVOXW VRP GHQ JHPHQVDPPD NRPPLWWpVRP LQUlWWDV JHQRP DUWLNHO  LDYWDOHWPHOODQ (XURSHLVNDXQLRQHQ RFK
0ROGDYLHQ IDWWDU RP VN\GG DY JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU I|U MRUGEUXNVSURGXNWHU RFK OLYVPHGHO QlU GHW JlOOHU lQGULQJ DY
ELODJRUQD ,,, RFK ,9 WLOO GHW DYWDOHW RFK VRP IDWWDV I|UH LNUDIWWUlGDQGHW DY GHW KlU DYWDOHW VND DQVHV YDUD EHVOXW DY XQGHUä
NRPPLWWpQ I|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU RFK GH JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP ODJWV WLOO L ELODJRUQD ,,, RFK ,9 WLOO GHW
DYWDOHW VND DQVHV YDUD HQ GHO DY ELODJRUQD ;;;& RFK ;;;' WLOO GHW KlU DYWDOHW 3DUWHUQD VND VnOHGHV VN\GGD GH JHRJUDä
ILVND EHWHFNQLQJDUQDVnVRP IDVWVWlOOGD JHRJUDILVNDEHWHFNQLQJDUHQOLJW GHW KlUDYWDOHW

$UWLNHO 
7LOOlJJDYQ\D JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW GHW VND YDUD P|MOLJW DWW L ELODJRUQD ;;;& RFK ;;;' WLOO GHWWD DYWDO OlJJD WLOO Q\D
JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP VND VN\GGDV GHWWD VND VNH L HQOLJKHW PHG I|UIDUDQGHW L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO HIWHU GHW
DWW HWW LQYlQGQLQJVI|UIDUDQGH RFK HQ JUDQVNQLQJ DY GH JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDUQD HQOLJW DUWLNHO  RFK  L GHWWD
DYWDO KDUJHQRPI|UWVPHG HWW I|UEnGDSDUWHU WLOOIUHGVVWlOODQGH UHVXOWDW
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(QSDUWVNDLQWHYDUDVN\OGLJDWWVnVRPJHRJUDILVNEHWHFNQLQJVN\GGDHWWQDPQVRPNRPPHU LNRQIOLNWPHGQDPQHW
Sn HQ Yl[WVRUW LQEHJULSHW QDPQHW Sn HQ GUXYVRUW I|U YLQIUDPVWlOOQLQJ HOOHU HQ GMXUUDV RFK GlUPHG ULVNHUDU DWW YLOVHOHGD
NRQVXPHQWHQRPSURGXNWHQVYHUNOLJDXUVSUXQJ

$UWLNHO 
2PIDWWQLQJDYVN\GGHWI|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU

'H JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP DQJHV L ELODJRUQD ;;;& RFK ;;;' WLOO GHWWD DYWDO LQEHJULSHW GH VRP OlJJV WLOO L
HQOLJKHWPHG DUWLNHO  LGHWWD DYWDOVND VN\GGDVPRW I|OMDQGH
D  9DUMHGLUHNWHOOHU LQGLUHNW NRPPHUVLHOOW EUXN DYGHQ VN\GGDGHEHWHFNQLQJHQ
L  I|U SURGXNWHU VRP lU OLNDUWDGH PHQ VRP LQWH XSSI\OOHU NUDYHQ L SURGXNWVSHFLILNDWLRQHQ I|U GHW VN\GGDGH QDPQHW
HOOHU
LL  RP HWW VnGDQWEUXN LQQHElU DWWGHW DQVHHQGH VRPlUNRSSODWWLOO GHQJHRJUDILVND EHWHFNQLQJHQ XWQ\WWMDV
E  9DUMH REHK|ULJW EUXN HOOHU YDUMH REHK|ULJ LPLWDWLRQ HOOHU DQVSHOQLQJ   lYHQ QlU SURGXNWHQV YHUNOLJD XUVSUXQJ DQJHV
HOOHUGHWVN\GGDGHQDPQHWKDU|YHUVDWWVWUDQVNULEHUDWVWUDQVOLWWHUHUDWVHOOHUnWI|OMVDYXWWU\FN VRPµVWLOµµW\SµµPHWRGµ
µVnGDQ VRPWLOOYHUNDV LµµLPLWDWLRQµ µVPDNµ µOLNQDQGHµ HOOHUG\OLNW
F  9DUMH DQQDQ RVDQQ HOOHU YLOVHOHGDQGH XSSJLIW RP KlUNRPVW XUVSUXQJ EHVNDIIHQKHW HOOHU YlVHQWOLJD HJHQVNDSHU KRV
SURGXNWHQ Sn GHQQDV LQUH HOOHU \WWUH I|USDFNQLQJ UHNODPPDWHULDO HOOHU KDQGOLQJDU OLNVRP I|USDFNQLQJ DY SURGXNWHQ L
HQ EHKnOODUHVRP lUlJQDG DWW LQJH HQ RULNWLJ I|UHVWlOOQLQJ RPSURGXNWHQVYHUNOLJDXUVSUXQJ
G  $OODDQGUDI|UIDUDQGHQ VRPNDQYLOVHOHGD NRQVXPHQWHQRPSURGXNWHQV YHUNOLJD XUVSUXQJ

1lU GHW I|UHNRPPHU JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP lU KHOW HOOHU GHOYLV KRPRQ\PD VND VN\GG EHYLOMDV YDUMH HQVNLOG
EHWHFNQLQJ XQGHU I|UXWVlWWQLQJ DWW EHWHFNQLQJHQ KDU DQYlQWV L JRG WUR RFK PHG YLVDG KlQV\Q WLOO ORNDOW RFK WUDGLWLRQHOOW
EUXN VDPW WLOO GHQ UHHOOD ULVNHQ I|U I|UYl[OLQJ 8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY DUWLNHO  L 7ULSVDYWDOHW VND
SDUWHUQD |PVHVLGLJW IDVWVWlOOD GH SUDNWLVND YLOONRU XQGHU YLOND VnGDQD KRPRQ\PD JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VND VlUVNLOMDV
IUnQYDUDQGUDPHG EHDNWDQGHDYEHKRYHWDYDWWVHWLOODWWEHU|UGDSURGXFHQWHU EHKDQGODVOLNDRFK DWWNRQVXPHQWHUQDLQWH
YLOVHOHGV (Q KRPRQ\P VRP IHODNWLJW InU NRQVXPHQWHQ DWW WUR DWW SURGXNWHU NRPPHU IUnQ HWW DQQDW RPUnGH VND LQWH UHJLä
VWUHUDV lYHQ RP QDPQHW lU NRUUHNW YDG DYVHU GHWRPUnGH GHQ UHJLRQ HOOHU GHQSODWV GlU SURGXNWHUQD LIUnJDKDU VLWW YHUNä
OLJD XUVSUXQJ

2P HQ SDUW L VDPEDQG PHG I|UKDQGOLQJDU PHG HWW WUHGMHODQG I|UHVOnU DWW HQ JHRJUDILVN EHWHFNQLQJ PHG XUVSUXQJ L
GHWODQGHWVNDVN\GGDVRFKQDPQHWLIUnJDlUKRPRQ\PWPHGHQJHRJUDILVNEHWHFNQLQJPHGXUVSUXQJLGHQDQGUDSDUWHQ
VNDGHQ VLVWQlPQGD SDUWHQUnGIUnJDVRFKJHVWLOOIlOOHDWW OlPQD V\QSXQNWHU LQQDQ QDPQHW EOLU VN\GGDW

,QJHQWLQJ L GHWWD XQGHUDYVQLWW VND I|USOLNWD HQ SDUW DWW VN\GGD HQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ K|UDQGH JHRJUDILVN EHWHFNä
QLQJVRPLQWHlUHOOHUVRPXSSK|UDWWYDUDVN\GGDGLGHWODQGGlUGHQKDUVLWWXUVSUXQJ3DUWHUQDVNDXQGHUUlWWDYDUDQGUD
RP HQJHRJUDILVN EHWHFNQLQJXSSK|UDWW YDUDVN\GGDG LVLWW XUVSUXQJVODQG

%HVWlPPHOVHUQDL GHWWD XQGHUDYVQLWW VND LQWHSn QnJRW VlWW SnYHUNDHQSHUVRQV UlWW DWW LQlULQJVYHUNVDPKHW DQYlQGD
VLWW QDPQ HOOHU QDPQHW Sn VLQ I|UHJnQJDUH L U|UHOVHQ XWRP RP QDPQHW DQYlQGV Sn HWW VnGDQW VlWW DWW NRQVXPHQWHUQD
YLOVHOHGV

$UWLNHO 
5lWW DWW DQYlQGDJHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU

(WW QDPQ VRP lU VN\GGDW HQOLJW GHWWD XQGHUDYVQLWW InU DQYlQGDV DY DOOD DNW|UHU VRP VDOXI|U SURGXFHUDU EHDUEHWDU
HOOHU EHUHGHU MRUGEUXNVSURGXNWHU OLYVPHGHO YLQHU DURPDWLVHUDGH YLQHU HOOHU VSULWGU\FNHU VRP |YHUHQVVWlPPHU PHG GHQ
PRWVYDUDQGH VSHFLILNDWLRQHQ

1lU HQ JHRJUDILVN EHWHFNQLQJ EOLYLW VN\GGDG HQOLJW GHWWD XQGHUDYVQLWW VND GHW I|U DQYlQGQLQJHQ DY GHW VN\GGDGH
QDPQHW LQWHNUlYDVQnJRQ UHJLVWUHULQJDYDQYlQGDUQDHOOHU QnJUD\WWHUOLJDUHDYJLIWHU


%HJUHSSHW DQVSHOQLQJ DYVHU VlUVNLOW DOOD IRUPHU DY DQYlQGQLQJ L VDPEDQG PHG SURGXNWHU VRP RPIDWWDV DY QXPPHU  L +6 GRFN
HQGDVW L GHQ PnQ GH EHWHFNQDV VRP YLQHU HQOLJW QXPPHU  DURPDWLVHUDGH YLQHU HQOLJW QXPPHU  RFK VSULWGU\FNHU HQOLJW
QUL+6
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$UWLNHO 
6lNHUVWlOODQGH DYVN\GG

3DUWHUQD VND VlNHUVWlOOD GHW VN\GG VRP DYVHV L DUWLNODUQD ² L GHWWD DYWDO JHQRP OlPSOLJD DGPLQLVWUDWLYD HOOHU UlWWVä
OLJD nWJlUGHU LQEHJULSHW YLG JUlQVHUQD H[SRUW RFK LPSRUW  I|U DWW I|UHE\JJD RFK VWRSSD DOO RWLOOnWHQ DQYlQGQLQJ DY GH
VN\GGDGHJHRJUDILVND EHWHFNQLQJDUQD'H VNDlYHQ VlNHUVWlOOD HWW VnGDQWVN\GG SnEHJlUDQDYHQ EHU|UGSDUW

$UWLNHO 
*HQRPI|UDQGHDYNRPSOHWWHUDQGHnWJlUGHU
8WDQ DWW GHW SnYHUNDU 0ROGDYLHQV WLGLJDUH nWDJDQGH RP DWW VN\GGD XQLRQHQV JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU L HQOLJKHW PHG
LQWHUQDWLRQHOOD DYWDO RP VN\GG DY JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU RFK RP VlNHUVWlOODQGHW DY VnGDQW VN\GG LQEHJULSHW GH
nWDJDQGHQ VRP JMRUWV LQRP UDPHQ I|U /LVVDERQ|YHUHQVNRPPHOVHQ RP VN\GG I|U XUVSUXQJVEHWHFNQLQJDU RFK GHUDV LQWHUä
QDWLRQHOOD UHJLVWUHULQJ RFKL HQOLJKHWPHG DUWLNHOL GHWWD DYWDO VND0ROGDYLHQIUnQ RFKPHG GHQ DSULO  KD IHP
nU Sn VLJ DWW YLGWD Q|GYlQGLJD NRPSOHWWHUDQGH nWJlUGHU I|U DWW VlWWD VWRSS I|U RWLOOnWHQ DQYlQGQLQJ DY VN\GGDGH JHRJUDä
ILVND EHWHFNQLQJDUVlUVNLOW nWJlUGHU I|U WXOONRQWUROOHU YLGJUlQVHUQD

$UWLNHO 
)|UKnOODQGH WLOO YDUXPlUNHQ

3DUWHUQD VND Sn HJHW LQLWLDWLY HOOHU Sn HQ EHU|UG SDUWV EHJlUDQ L HQOLJKHW PHG UHVSHNWLYH SDUWV ODJVWLIWQLQJ DYVOn
UHJLVWUHULQJ DY HOOHU RJLOWLJI|UNODUD HWW YDUXPlUNH VRP L I|UKnOODQGH WLOO HQ VN\GGDG JHRJUDILVN EHWHFNQLQJ I|U YDURU DY
VDPPD VODJ VYDUDU PRW QnJRQ DY VLWXDWLRQHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO I|UXWVDWW DWW DQV|NDQ RP YDUXPlUNHVUHJLVWä
UHULQJ OlPQDV LQ HIWHU GHQ GDJ Gn DQV|NDQ RP VN\GG DY GHQ JHRJUDILVND EHWHFNQLQJHQ L GHW EHU|UGD RPUnGHW OlPQDGHV
LQ

)|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GDJHQ I|U DQV|NDQ RP UHJLVWUHULQJ YDUD GHQ  DSULO


)|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GDJHQ I|U DQV|NDQ RP UHJLVWUHULQJ YDUD GHQ GDJ Gn
EHJlUDQ RPVN\GG DYHQ JHRJUDILVNEHWHFNQLQJ|YHUVlQGHV WLOOGHQ DQGUDSDUWHQ

3DUWHUQD VND LQWH YDUD VN\OGLJD DWW VN\GGD HQ JHRJUDILVN EHWHFNQLQJ HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RP VN\GGHW PHG
KlQV\QWLOO HWW UHQRPPHUDWHOOHU YlONlQW YDUXPlUNHVNXOOH NXQQDYLOVHOHGDNRQVXPHQWHUQD RPSURGXNWHQV UlWWD LGHQWLWHW

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND SDUWHUQD VN\GGD JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU lYHQ
QlU GHW ILQQV HWW WLGLJDUH YDUXPlUNH 0HG HWW WLGLJDUH YDUXPlUNH DYVHV HWW YDUXPlUNH YDUV DQYlQGQLQJ PRWVYDUDU QnJRW
DYGHIDOOVRPDYVHVLDUWLNHOLGHWWDDYWDORFKVRPYDULWI|UHPnOI|UHQDQV|NDQUHJLVWUHUDWVHOOHU I|UYlUYDWVJHQRP
DQYlQGQLQJ I|UXWVDWW DWW GHWWD lU P|MOLJW HQOLJW EHU|UG ODJVWLIWQLQJ Sn HQ DY SDUWHUQDV WHUULWRULXP I|UH GHQ GDJ Gn
DQV|NDQ RP VN\GG DY GHQ JHRJUDILVND EHWHFNQLQJHQ OlPQDGHV LQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ LQRP UDPHQ I|U GHWWD XQGHUDYä
VQLWW 6nGDQD YDUXPlUNHQ InU IRUWVlWWD DWW DQYlQGDV RFK I|UQ\DV WURWV VN\GGHW DY GHQ JHRJUDILVND EHWHFNQLQJHQ VnYLGD
SDUWHUQDV YDUXPlUNHVODJVWLIWQLQJ LQWH LQQHKnOOHU QnJRQ JUXQG I|U DWW RJLOWLJI|UNODUD HOOHU nWHUNDOOD GHW DNWXHOOD YDUXä
PlUNHW

$UWLNHO 
$OOPlQQDUHJOHU


399



'HWWDXQGHUDYVQLWWSnYHUNDU LQWHSDUWHUQDVUlWWLJKHWHURFK VN\OGLJKHWHUHQOLJW :72DYWDOHW


7URWV YDG VRP VlJV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND LPSRUW H[SRUW RFK VDOXI|ULQJ DY SURGXNWHU HQOLJW DUWLNODUQD 
RFK  L GHWWD DYWDO VNH L I|UHQOLJKHW PHG GH ODJDU RFK DQGUD I|UIDWWQLQJDU VRP lU WLOOlPSOLJD Sn GHQ LPSRUWHUDQGH
SDUWHQV WHUULWRULXP
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$OOD IUnJRU VRP XSSVWnU PHG KlQV\Q WLOO GH WHNQLVND VSHFLILNDWLRQHUQD I|U UHJLVWUHUDGH QDPQ VND EHKDQGODV L GHQ
XQGHUNRPPLWWpI|UJHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRPLQUlWWDV JHQRP DUWLNHO  LGHWWD DYWDO

*HRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP VN\GGDV HQOLJW GHWWD XQGHUDYVQLWW InU HQGDVW DYUHJLVWUHUDV DY GHQ SDUW GlU SURGXNWHQ
KDUVLWW XUVSUXQJ

(Q SURGXNWVSHFLILNDWLRQ HQOLJW GHWWD XQGHUDYVQLWW VND YDUD GHQ VSHFLILNDWLRQ VRP JRGNlQWV DY P\QGLJKHWHUQD L GHQ
SDUWSnYDUV WHUULWRULXPSURGXNWHQKDUVLWW XUVSUXQJ LQNOXVLYH HYHQWXHOOD OLNDOHGHV JRGNlQGD lQGULQJDU

$UWLNHO 
6DPDUEHWH RFK|SSHQKHW

3DUWHUQD VND DQWLQJHQ GLUHNW HOOHU YLD GHQ XQGHUNRPPLWWp I|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP LQUlWWDV JHQRP DUWLNHO
 L GHWWD DYWDO XSSUlWWKnOOD NRQWDNW L DOOD IUnJRU VRP U|U JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD XQGHUDYVQLWW VDPW GHVV IXQNWLRQ ,
V\QQHUKHW InU HQ SDUW EHJlUD LQIRUPDWLRQ IUnQ GHQ DQGUD SDUWHQ U|UDQGH SURGXNWVSHFLILNDWLRQHU RFK lQGULQJDU DY GHVVD
VDPWRP NRQWDNWSXQNWHU I|U NRQWUROOEHVWlPPHOVHU

9DUGHUD SDUWHQ InU RIIHQWOLJJ|UD SURGXNWVSHFLILNDWLRQHUQD HOOHU HQ VDPPDQIDWWQLQJ DY GHVVD VDPW XSSJLIWHU RP
NRQWDNWSXQNWHU I|U NRQWUROOEHVWlPPHOVHU DYVHHQGH GHQDQGUD SDUWHQV JHRJUDILVNDEHWHFNQLQJDUVRP VN\GGDVPHG VW|G DY
GHQQD DUWLNHO

$UWLNHO 
8QGHUNRPPLWWp I|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU


+lUPHG LQUlWWDV HQ XQGHUNRPPLWWpI|UJHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU


8QGHUNRPPLWWpQ I|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VND EHVWn DY I|UHWUlGDUH I|U SDUWHUQD RFK KD WLOO XSSJLIW DWW |YHUYDND
GHWWD XQGHUDYVQLWWV XWYHFNOLQJ RFK DWW I|UGMXSD VDPDUEHWHW RFK GLDORJHQ RP JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU 'HQ VND UHJHOä
EXQGHW UDSSRUWHUD WLOODVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ LGHVV NRQVWHOODWLRQ I|UKDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  LGHWWD DYWDO

8QGHUNRPPLWWpQ I|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VND DQWD VLQD EHVOXW L VDPI|UVWnQG 'HQ VND VMlOY IDVWVWlOOD VLQ DUEHWVä
RUGQLQJ 'HQ VND Sn HQGHUD SDUWHQV EHJlUDQ VDPPDQWUlGD PLQVW HQ JnQJ RP nUHW RPYl[ODQGH L (8 RFK 0ROGDYLHQ Sn
HQ WLG RFK SODWV RFK XQGHU I|UKnOODQGHQ LQEHJULSHW YLGHRNRQIHUHQV  VRP VND DYWDODV JHPHQVDPW DYSDUWHUQD GRFN VHQDVW
GDJDUHIWHUEHJlUDQ

8QGHUNRPPLWWpQ I|U JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VND RFNVn VH WLOO DWW GHWWD XQGHUDYVQLWW IXQJHUDU Sn HWW NRUUHNW VlWW
RFK InU SU|YD DOOD IUnJRU VRP NDQ XSSNRPPD L VDPEDQG PHG GHVV JHQRPI|UDQGH RFK WLOOlPSQLQJ 'HQ VND VlUVNLOW
DQVYDUD I|U I|OMDQGH
D  bQGULQJDU DY GHO $ RFK GHO % L ELODJD ;;;$ WLOO GHWWD DYWDO QlU GHW JlOOHU KlQYLVQLQJDU WLOO WLOOlPSOLJ ODJVWLIWQLQJ L
SDUWHUQD
E  bQGULQJDUDYELODJRUQD;;;&RFK;;;'WLOO GHWWDDYWDOQlUGHW JlOOHUJHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU
F  8WE\WH DY LQIRUPDWLRQ RP ODJVWLIWQLQJV RFK SROLF\XWYHFNOLQJ YDG DYVHU JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU RFK RP DOOD DQGUD
IUnJRU DYJHPHQVDPW LQWUHVVH SnRPUnGHW JHRJUDILVNDEHWHFNQLQJDU
G  8WE\WHDYLQIRUPDWLRQRP JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU PHG VLNWHSn DWWVN\GGD GHP L HQOLJKHWPHG GHWWD XQGHUDYVQLWW
H  gYHUYDNQLQJ DY GHQ VHQDVWH XWYHFNOLQJHQ DYVHHQGH VlNHUVWlOODQGH DY VN\GGHW DY GH JHRJUDILVND EHWHFNQLQJDU VRP
DQJHVLELODJRUQD;;;&RFK;;;'WLOO GHWWDDYWDO
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)RUPJLYQLQJ

$UWLNHO 
,QWHUQDWLRQHOOD|YHUHQVNRPPHOVHU
3DUWHUQD VND HIWHUOHYD *HQqYHDNWHQ WLOO +DDJ|YHUHQVNRPPHOVHQ RP LQWHUQDWLRQHOO UHJLVWUHULQJ DY LQGXVWULHOOD IRUPJLYä
QLQJDU IUnQ 

$UWLNHO 
6N\GGDYUHJLVWUHUDG IRUPJLYQLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOKDQGDKnOOD VN\GG I|U VMlOYVWlQGLJW VNDSDGH LQGXVWULHOOD IRUPJLYQLQJDU VRP lU Q\D RFK Q\VNDä
SDQGH   6N\GGHW VND WLOOKDQGDKnOODV JHQRP UHJLVWUHULQJ YLONHW VND JH HQVDPUlWW WLOO LQQHKDYDUH DY HQ UHJLVWUHUDG IRUPä
JLYQLQJHQOLJW EHVWlPPHOVHUQDL GHQQDDUWLNHO

(Q IRUPJLYQLQJ DY HOOHU VRP LQJnU L HQ SURGXNW VRP XWJ|U HQ EHVWnQGVGHO L HQ VDPPDQVDWW SURGXNW VND HQGDVW
EHWUDNWDV VRPQ\RFK Q\VNDSDQGH LGHQ PnQ
D  EHVWnQGVGHOHQ QlU GHQ KDU LQIRJDWVLGHQ VDPPDQVDWWD SURGXNWHQ I|UEOLU V\QOLJYLG QRUPDO DQYlQGQLQJDYSURGXNWHQ
RFK
E  VnGDQDV\QOLJDGHWDOMHU LEHVWnQGVGHOHQ LVLJ XSSI\OOHU NUDYHQSnQ\KHWRFK Q\VNDSDQGH

0HG QRUPDO DQYlQGQLQJHQOLJW SXQNW  D DYVHV VOXWDQYlQGDUHQVDQYlQGQLQJ GRFNLQWHXQGHUKnOO VHUYLFH RFKUHSDUDä
WLRQVDUEHWHQ

,QQHKDYDUHQDYHQ UHJLVWUHUDG IRUPJLYQLQJVNDKDUlWW DWWKLQGUDWUHGMH PDQVRP LQWHKDU LQQHKDYDUHQVPHGJLYDQGH
nWPLQVWRQH IUnQ DWW IUDPVWlOOD XWEMXGD WLOO I|UVlOMQLQJ VlOMD LPSRUWHUD H[SRUWHUD ODJUD HOOHU DQYlQGD HQ SURGXNW VRP
I|UVHWWVPHGHOOHURPIDWWDUGHQVN\GGDGHIRUPJLYQLQJHQRPHQVnGDQKDQGOLQJKDUNRPPHUVLHOOWV\IWHRWLOOE|UOLJWVWULGHU
PRWHWW QRUPDOW XWQ\WWMDQGH DYIRUPJLYQLQJHQ HOOHUlURI|UHQOLJ PHG JRG DIIlUVVHG


6N\GGHWVJLOWLJKHWVWLG VNDYDUD XSSWLOOnUUlNQDW IUnQ GHQGDJ GnDQV|NDQ RP UHJLVWUHULQJOlPQDGHV LQ

$UWLNHO 
6N\GGDYRUHJLVWUHUDGHIRUPJLYQLQJDU

9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOKDQGDKnOOD UlWWVOLJD I|UIDUDQGHQ I|U DWW I|UKLQGUD DQYlQGQLQJ DY RUHJLVWUHUDGH IRUPJLYQLQJDU
HQGDVW RP GHQ RPWYLVWDGH DQYlQGQLQJHQ lU HQ I|OMG DY NRSLHULQJ DY SURGXNWHQV RUHJLVWUHUDGH XWVHHQGH , GHQQD DUWLNHO
DYVHV PHGDQYlQGQLQJXWEMXGDQGH WLOOI|UVlOMQLQJ XWVOlSSDQGH Sn PDUNQDGHQLPSRUWHOOHUH[SRUWDYSURGXNWHQ

)|U RUHJLVWUHUDGH IRUPJLYQLQJDU VND VN\GGVWLGHQ XSSJn WLOO PLQVW WUH nU IUnQ GHQ GDJ Gn IRUPJLYQLQJHQ JMRUGHV WLOOä
JlQJOLJ I|U DOOPlQKHWHQLHQ DYSDUWHUQD

$UWLNHO 
8QGDQWDJ RFK XWHVOXWQLQJDU

9DUGHUDSDUWHQInU IDVWVWlOOD EHJUlQVDGH XQGDQWDJIUnQ IRUPJLYQLQJVVN\GGHW I|UXWVDWW DWWVnGDQD XQGDQWDJLQWHRWLOOä
E|UOLJW VWULGHU PRW HWW QRUPDOW XWQ\WWMDQGH DY VN\GGDG IRUPJLYQLQJ RFK LQWH RVNlOLJW LQNUlNWDU Sn GH OHJLWLPD LQWUHVVHQ
VRPLQQHKDYDUHQDYGHQ VN\GGDGHIRUPJLYQLQJHQKDUPHG EHDNWDQGH DYWUHGMH SDUWHUVOHJLWLPD LQWUHVVHQ


9LGWLOOlPSQLQJHQDYGHQQDDUWLNHOInUHQSDUWDQVHDWWHQIRUPJLYQLQJVRPKDUVlUSUlJHOlUQ\VNDSDQGH

401
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6N\GGHW VND LQWH XWVWUlFNDV WLOO IRUPJLYQLQJDU VRP KXYXGVDNOLJHQ lU EHWLQJDGH DY WHNQLVND HOOHU IXQNWLRQHOOD
lQGDPnO )UDPI|U DOOW VND IRUPVN\GG LQWH HUKnOODV I|U VnGDQD GHWDOMHU L HQ SURGXNWV XWVHHQGH VRP PnVWH nWHUJHV H[DNW WLOO
IRUPHQ RFK GLPHQVLRQHUQD I|U DWW GHQSURGXNW VRP IRUPJLYQLQJHQ LQJnU L HOOHU DQYlQGV I|U VND Jn DWW PHNDQLVNW DQVOXWD
WLOOHOOHU SODFHUDL NULQJHOOHU PRWHQ DQQDQSURGXNW VnDWWEnGD SURGXNWHUQDI\OOHU VLQIXQNWLRQ

$UWLNHO 
)|UKnOODQGHWLOO XSSKRYVUlWW
(Q IRUPJLYQLQJ VND RFNVn YDUD EHUlWWLJDG WLOO VN\GG HQOLJW HQ SDUWV XSSKRYVUlWWVODJVWLIWQLQJ IUnQ RFK PHG GHQ GDJ Gn
IRUPJLYQLQJHQ VNDSDGHV HOOHU Sn QnJRW VlWW IDVWVWlOOGHV 'HW DQNRPPHU SnYDUGHUD SDUWHQ DWW DYJ|UD L YLONHQ XWVWUlFNQLQJ
RFK SnYLONDYLOONRU VnGDQWVN\GG VNDJHV VDPW lYHQYLONHQQLYn DYQ\VNDSDQGH VRPVND NUlYDV

8 Q G H U DY V Q L W W  
3DWHQW

$UWLNHO 
,QWHUQDWLRQHOOD|YHUHQVNRPPHOVHU
3DUWHUQD VND I|OMD EHVWlPPHOVHUQD L :LSRNRQYHQWLRQHQ RP SDWHQWVDPDUEHWH RFK VND YLGWD DOOD ULPOLJD nWJlUGHU I|U DWW
XSSI\OODNUDYHQL :LSRVSDWHQWUlWWVNRQYHQWLRQ

$UWLNHO 
3DWHQWRFK IRONKlOVD

3DUWHUQD HUNlQQHU EHW\GHOVHQ DY I|UNODULQJHQ IUnQ :72V PLQLVWHUNRQIHUHQV RP 7ULSVDYWDOHW RFK IRONKlOVD VRP
DQWRJV GHQ  QRYHPEHU  3DUWHUQD VND YLG WRONQLQJ RFK WLOOlPSQLQJ DY UlWWLJKHWHUQD RFK VN\OGLJKHWHUQD HQOLJW
GHWWD NDSLWHOI|OMDGHQ I|UNODULQJHQ

3DUWHUQD VND UHVSHNWHUD EHVOXWHW L :72V DOOPlQQD UnG IUnQ GHQ  DXJXVWL  RP SXQNW  L GHQ I|UNODULQJ VRP
DYVHV LSXQNW  LGHQQD DUWLNHORFKVND ELGUDWLOOGHVV JHQRPI|UDQGH

$UWLNHO 
7LOOlJJVVN\GG

3DUWHUQD PHGJHUDWWOlNHPHGHORFK Yl[WVN\GGVPHGHO VRP VN\GGDV DYSDWHQWInU JHQRPJnHWW DGPLQLVWUDWLYW JRGNlQä
QDQGHI|UIDUDQGH LQQDQ GH VOlSSV XW Sn GHUDV PDUNQDGHU 'H PHGJHU DWW GHQ WLGVU\PG VRP I|UIO\WHU PHOODQ GHW DWW HQ
SDWHQWDQV|NDQ J|UV RFK GHW DWW GHW I|UVWD JRGNlQQDQGHW OlPQDV I|U DWW VOlSSD XW SURGXNWHQ Sn GHUDV UHVSHNWLYH PDUNä
QDGHU HQOLJW YDG VRP IDVWVWlOOWV L GHWWD V\IWH L LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ NDQ I|UNRUWD GHQ SHULRG Gn SURGXNWHQ nWQMXWHU
IDNWLVNW SDWHQWVN\GG

9DUGHUD SDUWHQ VND I|UHVNULYD DWW OlNHPHGHO HOOHU Yl[WVN\GGVPHGHO VRP VN\GGDV DY SDWHQW RFK VRP KDU JHQRPJnWW
HWW DGPLQLVWUDWLYW JRGNlQQDQGHI|UIDUDQGH VND VN\GGDV XQGHU \WWHUOLJDUH HQ SHULRG VRP lU OLND PHG GHQ WLGVU\PG VRP
DYVHV LSXQNW  DQGUDPHQLQJHQ PLQVNDG PHG IHP nU


7URWV YDG VRPVlJV LSXQNW  InU SHULRGHQI|U \WWHUOLJDUHVN\GG LQWH|YHUVWLJDIHPnU


1lU GHW JlOOHU OlNHPHGHO VRP YDULW I|UHPnO I|U SHGLDWULVND VWXGLHU VND I|UXWVDWW DWW UHVXOWDWHQ DY VWXGLHUQD NRPPHU
WLOO XWWU\FN L SURGXNWLQIRUPDWLRQHQ SDUWHUQD I|UHVNULYD HQ \WWHUOLJDUH I|UOlQJQLQJ Sn VH[ PnQDGHU DY GHQ SHULRG XQGHU
YLONHQSURGXNWHQlU VN\GGDGHQOLJW SXQNW 
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$UWLNHO 

6N\GGDYXSSJLIWHU VRP OlPQDVL V\IWH DWWHUKnOOD JRGNlQQDQGH I|UDWWVOlSSD XWHWW OlNHPHGHOSn PDUNQDGHQ

9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOlPSD HWW |YHUJULSDQGH V\VWHP I|U DWW JDUDQWHUD DWW XSSJLIWHU VRP OlPQDV LQ I|U DWW HUKnOOD HWW
JRGNlQQDQGH I|U XWVOlSSDQGH Sn PDUNQDGHQ DYHWW OlNHPHGHO EHKDQGODV NRQILGHQWLHOOW LQWHU|MV HOOHU DQYlQGV  

9DUGHUD SDUWHQ VND V|UMD I|U DWW GH Q|GYlQGLJD XSSJLIWHU VRP OlPQDV LQ I|U DWW HUKnOOD HWW JRGNlQQDQGH I|U XWVOlSä
SDQGH Sn PDUNQDGHQ DY HWW OlNHPHGHO LQWH U|MV I|U WUHGMH SDUWHU VDPW RPIDWWDV DY VN\GGHW PRW RWLOOE|UOLJ NRPPHUVLHOO
DQYlQGQLQJ
,GHWWD V\IWHJlOOHU I|OMDQGH
D  8QGHU HQ SHULRG Sn PLQVW IHP nU IUnQ RFK PHG GHQ GDJ Gn HWW JRGNlQQDQGH I|U VDOXI|ULQJ EHYLOMDV L GHQ EHU|UGD
SDUWHQ VND LQJHQ SHUVRQ HOOHU HQKHW YDUNHQ RIIHQWOLJ HOOHU SULYDW DQQDQ lQ GHQ SHUVRQ HOOHU HQKHW VRP OlPQDGH GH
NRQILGHQWLHOOD XSSJLIWHUQD KD UlWW DWW GLUHNW HOOHU LQGLUHNW VW|GMD VLJ Sn GHVVD XSSJLIWHU XWDQ XWWU\FNOLJW VDPW\FNH IUnQ
GHQ SHUVRQ HOOHU HQKHW VRP OlPQDGH XSSJLIWHUQD I|U DWW XQGHUE\JJD HQ DQV|NDQ RP JRGNlQQDQGH I|U VDOXI|ULQJ DY
HWW OlNHPHGHO
E  8QGHU HQ SHULRG Sn PLQVW VMX nU IUnQ RFK PHG GHQ GDJ Gn HWW JRGNlQQDQGH I|U VDOXI|ULQJ EHYLOMDV L GHQ EHU|UGD
SDUWHQ VND LQJHW JRGNlQQDQGH I|U VDOXI|ULQJ EHYLOMDV I|U QnJRQ VHQDUH DQV|NDQ VnYLGD LQWH GHQ VHQDUH V|NDQGHQV
HJQDXSSJLIWHUHOOHU XSSJLIWHUVRPDQYlQGVPHG WLOOVWnQG DYLQQHKDYDUHQDYGHW I|UVWD JRGNlQQDQGHW XSSI\OOHU VDPPD
NUDY VRP GH XSSJLIWHU VRP OlPQDGHV LQ I|U DWW HUKnOOD GHW I|UVWD JRGNlQQDQGHW 3URGXNWHU VRP UHJLVWUHUDWV XWDQ DWW
VnGDQDXSSJLIWHUOlPQDWV LQVND GUDVWLOOEDND IUnQ PDUNQDGHQ WLOO GHVVDWW NUDYHQ lU XSSI\OOGD

'H VMX nU VRP DYVHV L SXQNW  E VND I|UOlQJDV WLOO K|JVW nWWD nU RP LQQHKDYDUHQ XQGHU GH I|UVWD IHP nUHQ HIWHU DWW
KD HUKnOOLW GHW I|UVWD JRGNlQQDQGHW EHYLOMDV JRGNlQQDQGH I|U HQ HOOHU IOHUD Q\D WHUDSHXWLVND LQGLNDWLRQHU VRP DQVHV KD
EHW\GDQGH NOLQLVND I|UGHODU MlPI|UW PHG EHILQWOLJD EHKDQGOLQJVPHWRGHU

%HVWlPPHOVHUQD L GHQQD DUWLNHO VND LQWH KD UHWURDNWLY YHUNDQ 'H VND LQWH SnYHUND VDOXI|ULQJ DY OlNHPHGHO VRP
JRGNlQWV I|UH GHWWDDYWDOVLNUDIWWUlGDQGH

0ROGDYLHQ I|UELQGHU VLJ DWW DQSDVVD VLQ ODJVWLIWQLQJ RP XSSJLIWVVN\GG I|U OlNHPHGHO WLOO XQLRQHQV ODJVWLIWQLQJ YLG
HQWLGSXQNWVRPVNDIDVWVWlOODVDYDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQLGHVVNRQVWHOODWLRQI|UKDQGHOVIUnJRUHQOLJWDUWLNHOLGHWWD
DYWDO

$UWLNHO 
8SSJLIWVVN\GGI|U Yl[WVN\GGVPHGHO

9DUGHUD SDUWHQ VND IDVWVWlOOD NUDY Sn VlNHUKHW RFK HIIHNWLYLWHW I|UH JRGNlQQDQGH DY XWVOlSSDQGH Sn PDUNQDGHQ DY
Yl[WVN\GGVPHGHO

9DUGHUD SDUWHQ VND OnWD lJDUHQ DY HQ WHVW HOOHU VWXGLHUDSSRUW VRP OlPQDV LQ I|U I|UVWD JnQJHQ I|U DWW HUKnOOD HWW
JRGNlQQDQGH I|UVDOXI|ULQJDYHWWYl[WVN\GGVPHGHO RPIDWWDV DYHQ WLOOIlOOLJ UlWW WLOOXSSJLIWVVN\GG
8QGHU GHQ SHULRG Gn UlWWHQ WLOO XSSJLIWVVN\GG JlOOHU InU WHVW HOOHU VWXGLHUDSSRUWHQ LQWH DQYlQGDV WLOO I|UPnQ I|U QnJRQ
DQQDQSHUVRQ VRP I|UV|NHU In HWW JRGNlQQDQGH I|U VDOXI|ULQJ DYHWW Yl[WVN\GGVPHGHO RP LQWHGHQ I|UVWH lJDUHQ XWWU\FNä
OLJHQ JHWW VLWW VDPW\FNH


7HVW HOOHU VWXGLHUDSSRUWHQVNDXSSI\OOD I|OMDQGH YLOONRU

D  'HQ VND YDUD Q|GYlQGLJ I|U JRGNlQQDQGHW HOOHU I|U HQ lQGULQJ L HWW JRGNlQQDQGH I|U DWW PHGOHW VND In DQYlQGDV Sn
HQ DQQDQ JU|GD
E  'HQVND KDLQW\JDWVYDUD L|YHUHQVVWlPPHOVH PHG SULQFLSHUQDI|UJRG ODERUDWRULHVHGHOOHUJRG I|UV|NVVHG
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,GHQQD DUWLNHODYVHVPHGOlNHPHGHO
L  YDUMH VXEVWDQV HOOHU NRPELQDWLRQ DYVXEVWDQVHU VRP WLOOKDQGDKnOOVI|U DWWEHKDQGOD HOOHU I|UHE\JJDVMXNGRP KRV PlQQLVNRUHOOHU
LL YDUMH VXEVWDQV HOOHU NRPELQDWLRQ DY VXEVWDQVHU VRP lU DYVHGG DWW DQYlQGDV Sn PlQQLVNRU L V\IWH DWW VWlOOD GLDJQRV HOOHU DWW nWHUä
VWlOOD NRUULJHUDHOOHU PRGLILHUD I\VLRORJLVNDIXQNWLRQHU
%HJUHSSHWOlNHPHGHOLQEHJULSHUEODQGDQQDWNHPLVNDOlNHPHGHOELRORJLVNDOlNHPHGHO WH[YDFFLQHURFK DQWL WR[LQHU LQEHJULSHWOlNHä
PHGHOVRPKlUU|UIUnQEORGHOOHUSODVPDIUnQPlQQLVNRUOlNHPHGHOI|UDYDQFHUDGWHUDSL WH[OlNHPHGHOI|UJHQWHUDSLRFKOlNHPHGHOI|U
FHOOWHUDSL Yl[WEDVHUDGHOlNHPHGHORFKUDGLRIDUPDND

404



RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVNDXQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

/


8SSJLIWVVN\GGVSHULRGHQ VND XSSJn WLOO PLQVW WLR nU IUnQ GHW I|UVWD JRGNlQQDQGHW L GHQ SDUW VRP EHU|UV 1lU GHW
JlOOHU Yl[WVN\GGVPHGHO PHG OnJ ULVN InU SHULRGHQI|UOlQJDV WLOO nU

'H SHULRGHU VRPDQJHVLSXQNW  VNDI|UOlQJDVPHG WUH PnQDGHU YLGYDUMH I|UOlQJQLQJDYJRGNlQQDQGHW I|U PLQGUH
DQYlQGQLQJVRPUnGHQ   RP DQV|NQLQJDUQD RP VnGDQD JRGNlQQDQGHQ J|UV DY LQQHKDYDUHQ DY JRGNlQQDQGHW VHQDVW IHP
nU HIWHU GHW I|UVWD JRGNlQQDQGHW 'HQ VDPPDQODJGD XSSJLIWVVN\GGVSHULRGHQ InU XQGHU LQJD RPVWlQGLJKHWHU |YHUVWLJD 
nU )|U Yl[WVN\GGVPHGHO PHG OnJ ULVN InU GHQ VDPPDQODJGD XSSJLIWVVN\GGVSHULRGHQ XQGHU LQJD RPVWlQGLJKHWHU
|YHUVWLJDnU

(Q WHVW HOOHU VWXGLHUDSSRUW VND RFNVn RPIDWWDV DY VN\GG RP GHQ YDU Q|GYlQGLJ I|U DWW I|UQ\D HOOHU RPSU|YD HWW
SURGXNWJRGNlQQDQGH ,GHVVD IDOO VND XSSJLIWVVN\GGVSHULRGHQYDUD PnQDGHU

$UWLNHO 
9l[WVRUWHU
3DUWHUQD VNDVN\GGDYl[WI|UlGODUUlWWHQLHQOLJKHWPHG LQWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQI|UVN\GG DYYl[WI|UlGOLQJVSURGXNWHU
LQEHJULSHW GHW LFNHREOLJDWRULVND XQGDQWDJHWIUnQ I|UlGODUUlWWHQHQOLJW DUWLNHOL GHQ NRQYHQWLRQHQRFK VND VDPDUEHWD
I|UDWWIUlPMD RFK JHQRPI|UD GHQQD UlWW

$Y V Q L W W   
6 l N H U V W l O O D Q G H  DY  V N \ G G  I| U  L P P D W H U L H O O D  U l W W L J K H W H U 
$UWLNHO 
$OOPlQQDVN\OGLJKHWHU

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLQD nWDJDQGHQ HQOLJW 7ULSVDYWDOHW VlUVNLOW GHO ,,, L GHWWD RFK VND I|UHVNULYD GH NRPSOHWWHUDQGH
nWJlUGHUI|UIDUDQGHQRFKVDQNWLRQHU VRP DQJHV LGHWWD DYVQLWW I|U DWWVlNHUVWlOODVN\GGHW I|U LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU  

'HVVD NRPSOHWWHUDQGH nWJlUGHU I|UIDUDQGHQ RFK VDQNWLRQHU VND YDUD UlWWYLVD RFK VNlOLJD LQWH RQ|GLJW NRPSOLFHUDGH
HOOHUNRVWVDPPD RFKVNDLQWHPHGI|UDRVNlOLJDWLGVIULVWHU HOOHURPRWLYHUDGH GU|MVPnO

'HVVD NRPSOHWWHUDQGH nWJlUGHU RFK VDQNWLRQHU VND RFNVn YDUD HIIHNWLYD SURSRUWLRQHOOD RFK DYVNUlFNDQGH RFK VND
WLOOlPSDV VnDWW KLQGHU I|UODJOLJ KDQGHOLQWHXSSNRPPHU RFK VnDWW PLVVEUXNLQWHVNHU

$UWLNHO 
%HUlWWLJDGHV|NDQGH
9DUGHUD SDUWHQ VND WLOOHUNlQQD I|OMDQGH SHUVRQHU RFK RUJDQ UlWWHQ DWW DQV|ND RP WLOOlPSQLQJ DY GH nWJlUGHU I|UIDUDQGHQ
RFK VDQNWLRQHU VRPDYVHVLGHWWD DYVQLWWRFK LGHO,,, L7ULSVDYWDOHW
D  ,QQHKDYDUH DYLPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHUL|YHUHQVVWlPPHOVHPHG EHVWlPPHOVHUQDL WLOOlPSOLJODJ
E  $OOD DQGUD SHUVRQHU VRP KDU WLOOnWHOVH DWW XWQ\WWMD GHVVD UlWWLJKHWHU L V\QQHUKHW OLFHQVWDJDUH L GHQ PnQ GHWWD WLOOnWV L
RFK |YHUHQVVWlPPHU PHG EHVWlPPHOVHUQDL WLOOlPSOLJODJ




,GHQQDDUWLNHODYVHVPHGPLQGUHDQYlQGQLQJVRPUnGHDQYlQGQLQJDYHWWYl[WVN\GGVPHGHOLHQSDUWSnYl[WHUHOOHUYl[WSURGXNWHUVRPLQWH
RGODVLVW|UUHRPIDWWQLQJLGHQSDUWHQHOOHUVRPRGODVLVWRURPIDWWQLQJI|UDWWI\OODHWWH[FHSWLRQHOOWYl[WVN\GGVEHKRY
,GHWWDXQGHUDYVQLWWDYVHVPHGLPPDWHULHOODUlWWLJKHWHUnWPLQVWRQHI|OMDQGHUlWWLJKHWHUXSSKRYVUlWWXSSKRYVUlWWHQQlUVWnHQGHUlWWLJKHWHU
HQGDWDEDVIUDPVWlOODUHVVXLJHQHULVUlWWUlWWLJKHWHUVRPWLOOK|UIUDPVWlOODUHQDYNUHWVP|QVWHULKDOYOHGDUSURGXNWHUYDUXPlUNHVUlWWLJKHWHU
IRUPVN\GGSDWHQWUlWWLJKHWHULQNOXVLYH UlWWLJKHWHUVRPKlUU|U IUnQ WLOOlJJVVN\GGJHRJUDILVNDEHWHFNQLQJDUEUXNVPRGHOOVN\GG Yl[WI|ä
UlGODUUlWWILUPDQDPQRPGHVVDlUVN\GGDGHVRPH[NOXVLYDUlWWLJKHWHULLQKHPVNODJVWLIWQLQJ
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F  2UJDQ VRP I|UYDOWDU NROOHNWLYD LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHURFKVRP UHJHOPlVVLJW DQVHV KD UlWW DWW I|UHWUlGD LQQHKDYDUH DY
LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHUL GHQPnQ GHWWD WLOOnWV LRFK|YHUHQVVWlPPHU PHG EHVWlPPHOVHUQDLWLOOlPSOLJODJ
G  2UJDQ VRP WLOOYDUDWDU EUDQVFKLQWUHVVHQ RFK VRP UHJHOPlVVLJW DQVHV KD UlWW DWW I|UHWUlGD LQQHKDYDUH DY LPPDWHULHOOD
UlWWLJKHWHUL GHQPnQ GHWWD WLOOnWV LRFK |YHUHQVVWlPPHU PHG EHVWlPPHOVHUQDL WLOOlPSOLJODJ

8 Q G H U DY V Q L W W  
& L Y L O U l W W V O L J YH U N V W l O O L J K H W 

$UWLNHO 
cWJlUGHU I|UDWW VN\GGDEHYLVQLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GH EHK|ULJD UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD UHGDQ LQQDQ SU|YQLQJHQ DY VDNIUnJDQ LQOHWWV RFK
Sn EHJlUDQ DY HQ SDUW VRP KDU ODJW IUDP VNlOLJ EHYLVQLQJ WLOO VW|G I|U VLQD SnVWnHQGHQ DWW HWW LPPDWHULDOUlWWVLQWUnQJ KDU
EHJnWWV HOOHU lU RPHGHOEDUW I|UHVWnHQGH InU EHVOXWD RP RPHGHOEDUD RFK HIIHNWLYD LQWHULPLVWLVND nWJlUGHU I|U DWW VlNUD UHOHä
YDQWEHYLVQLQJ RP GHW SnVWnGGDLQWUnQJHW I|UXWVDWW DWW VHNUHWHVVEHODJG RFKDQQDQ NRQILGHQWLHOO LQIRUPDWLRQVN\GGDV

6nGDQD nWJlUGHU NDQ LQEHJULSD HQ GHWDOMHUDG EHVNULYQLQJ PHG HOOHU XWDQ SURYH[HPSODU HOOHU EHVODJ DY GH SnVWnGGD
LQWUnQJVJ|UDQGH YDURUQD RFK GlU Vn lU OlPSOLJW GHW PDWHULDO RFK GH YHUNW\J VRP DQYlQWV I|U WLOOYHUNQLQJHQ RFKHOOHU
GLVWULEXWLRQHQ DYGHVVDYDURUVDPW WLOOK|UDQGHKDQGOLQJDUcWJlUGHUQDVNDRP Q|GYlQGLJWYLGWDV XWDQDWWPRWSDUWHQK|UV
VlUVNLOW RP HWW GU|MVPnO NDQ DQWDV PHGI|UD LUUHSDUDEHO VNDGD I|U UlWWLJKHWVKDYDUHQ HOOHU RP GHW ILQQV HQ XSSHQEDU ULVN
I|UDWWEHYLVQLQJHQNDQ NRPPDDWW I|UVW|UDV

$UWLNHO 
5lWWWLOO LQIRUPDWLRQ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GH EHK|ULJD UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD L VDPEDQG PHG HQ UlWWHJnQJ RP LPPDWHULDOUlWWVä
LQWUnQJRFKVRPVYDU SnHQ EHUlWWLJDGRFKSURSRUWLRQHUOLJEHJlUDQDYNlUDQGHQ InUEHVOXWDDWWLQIRUPDWLRQRPXUVSUXQJ
RFK GLVWULEXWLRQVQlW I|U GH LQWUnQJVJ|UDQGH YDURUQD HOOHU WMlQVWHUQD VND OlPQDV DY LQWUnQJVJ|UDUHQ RFKHOOHU DQQDQ
SHUVRQVRP
D  KDUEHIXQQLWV I|UIRJD |YHUGHLQWUnQJVJ|UDQGH YDURUQDLNRPPHUVLHOO VNDOD
E  KDUEHIXQQLWV DQYlQGD GHLQWUnQJVJ|UDQGHWMlQVWHUQDL NRPPHUVLHOO VNDOD
F  KDUEHIXQQLWV LNRPPHUVLHOO VNDOD WLOOKDQGDKnOOD WMlQVWHUVRP DQYlQWV L LQWUnQJVJ|UDQGHYHUNVDPKHW
G  KDU SHNDWV XW DY HQ SHUVRQ VRP DYVHV L D E HOOHU F VnVRP GHODNWLJ L SURGXNWLRQ WLOOYHUNQLQJ HOOHU GLVWULEXWLRQ DY
YDURUQDHOOHU WLOOKDQGDKnOODQGHWDYWMlQVWHUQD


,QIRUPDWLRQHQLSXQNW  VND EHURHQGH SnYDG VRPlUOlPSOLJWRPIDWWD

D  QDPQ RFK DGUHVV WLOO SURGXFHQWHU WLOOYHUNDUH GLVWULEXW|UHU OHYHUDQW|UHU RFK DQGUD VRP WLGLJDUH LQQHKDIW UHVSHNWLYH
DQYlQW YDURUQDHOOHU WMlQVWHUQDVDPW WLOOWlQNWD JURVVLVWHURFK GHWDOMLVWHU RFK
E  XSSJLIWHU RP KXU P\FNHW VRP SURGXFHUDWV WLOOYHUNDWV OHYHUHUDWV PRWWDJLWV HOOHU EHVWlOOWV VDPW RP HUKnOOHW SULV Sn
YDURUQDHOOHU WMlQVWHUQD


3XQNWHUQD RFK VNDLQWHSnYHUNDWLOOlPSQLQJHQ DYDQGUDODJEHVWlPPHOVHU VRP

D  JHU UlWWLJKHWVKDYDUHQUlWW WLOO\WWHUOLJDUH LQIRUPDWLRQ
E  UHJOHUDU KXU LQIRUPDWLRQ VRPOlPQDV HQOLJW GHQQD DUWLNHO InUDQYlQGDVLFLYLOUlWWVOLJDHOOHU VWUDIIUlWWVOLJDI|UIDUDQGHQ
F  UHJOHUDU DQVYDU I|U PLVVEUXN DYUlWWHQ WLOO LQIRUPDWLRQ
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/

G  J|U GHW P|MOLJW DWW YlJUD OlPQD VnGDQ LQIRUPDWLRQ VRP VNXOOH WYLQJD GHQ SHUVRQ VRP DYVHV L SXQNW  DWW PHGJH HJHQ
HOOHU QlUDDQK|ULJV PHGYHUNDQ LHWW LPPDWHULDOUlWWVLQWUnQJHOOHU
H  UHJOHUDU VHNUHWHVVN\GG I|U LQIRUPDWLRQVNlOORU HOOHUEHKDQGOLQJDYSHUVRQXSSJLIWHU

$UWLNHO 
,QWHULPLVWLVND nWJlUGHU RFK VlNHUKHWVnWJlUGHU

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GH UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD Sn EHJlUDQ DY V|NDQGHQ InU XWIlUGD HWW LQWHULPLVWLVNW I|UHä
OlJJDQGH PRW GHQ SnVWnGGD LQWUnQJVJ|UDUHQ L V\IWH DWW KLQGUD HWW RPHGHOEDUW I|UHVWnHQGH LPPDWHULDOUlWWVLQWUnQJ HOOHU WLOOä
IlOOLJW I|UEMXGD YLG EHKRY I|UHQDW PHG YLWH RP Vn I|UHVNULYV L LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ HQ IRUWVlWWQLQJ DY GHW SnVWnGGD
LQWUnQJHWHOOHUJ|UDHQIRUWVlWWQLQJDYKlQJLJDYDWWGHWVWlOOVVlNHUKHWI|UHUVlWWQLQJWLOOUlWWLJKHWVKDYDUHQ(WWLQWHULPLVWLVNW
I|UHOlJJDQGH InU RFNVn XWIlUGDV Sn VDPPD YLOONRU PRW HQ PHOODQKDQG YDUV WMlQVWHU XWQ\WWMDV DY WUHGMH PDQ I|U DWW J|UD
LQWUnQJ LHQ LPPDWHULHOO UlWWLJKHW

(WW LQWHULPLVWLVNW I|UHOlJJDQGH InU lYHQXWIlUGDV L V\IWHDWW EHVOXWD RP EHVODJHOOHU |YHUOlPQDQGH DYYDURU VRP PLVVä
WlQNVJ|UDLQWUnQJ LHQ LPPDWHULHOO UlWWLJKHW I|UDWWI|UKLQGUDDWW GHLQI|UVHOOHURPVlWWV Sn PDUNQDGHQ

1lU GHW JlOOHU HWW SnVWnWW LQWUnQJ VRP EHJnV L NRPPHUVLHOO VNDOD VND SDUWHUQD VH WLOO DWW GH UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD
RP V|NDQGHQ SnYLVDU RPVWlQGLJKHWHU VRP NDQ lYHQW\UD LQGULYQLQJHQ DY VNDGHVWnQG InU EHOlJJD IDVW RFK U|UOLJ HJHQGRP
VRPWLOOK|U GHQSHUVRQVRPSnVWnV KDJMRUW LQWUnQJHWPHG NYDUVWDG LQEHJULSHW IU\VQLQJDYGHQQHV EDQNNRQWRQRFK DQGUD
WLOOJnQJDU , GHWWD V\IWH InU GH EHK|ULJD P\QGLJKHWHUQD EHVOXWD DWW EDQN ILQDQV HOOHU DIIlUVKDQGOLQJDU VND OlPQDV XW HOOHU
RP OlPSOLJWLOOJnQJWLOO UHOHYDQWLQIRUPDWLRQ

$UWLNHO 
.RUULJHULQJVnWJlUGHU

9DUGHUD SDUWHQVND VH WLOO DWW GHEHK|ULJDUlWWVOLJDP\QGLJKHWHUQD Sn EHJlUDQ DYV|NDQGHQ XWDQ DWW GHW SnYHUNDU GHW
VNDGHVWnQG VRP NDQ XWJnWLOO UlWWLJKHWVKDYDUHQSn JUXQG DYLQWUnQJHWRFK XWDQ DWW QnJRQ IRUP DYHUVlWWQLQJ XWJnU nWPLQä
VWRQHInUEHVOXWDDWWYDURUVRPKDUNRQVWDWHUDWVJ|UDLQWUnQJLHQLPPDWHULHOO UlWWLJKHWnWPLQVWRQHVOXWJLOWLJWVNDDYOlJVQDV
IUnQ PDUNQDGHQ HOOHU I|UVW|UDV 2P Vn lU OlPSOLJW InU GH EHK|ULJD UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD lYHQ EHVOXWD DWW PDWHULDO RFK
YHUNW\J VRPKXYXGVDNOLJHQKDUDQYlQWV I|U DWWVNDSDHOOHU WLOOYHUND GHVVDYDURUVNDI|UVW|UDV

3DUWHUQDV UlWWVOLJD P\QGLJKHWHU VND KD EHIRJHQKHW DWW EHVOXWD DWW GHVVD nWJlUGHU VND EHNRVWDV DY LQWUnQJVJ|UDUHQ
VnYLGDGHW LQWHnEHURSDVVlUVNLOGD VNlO PRWGHWWD

$UWLNHO 
)|UHOlJJDQGHQ
9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GH EHK|ULJD UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD QlU GH KDU IDVWVWlOOW DWW HWW LQWUnQJ KDU EHJnWWV L HQ
LPPDWHULHOO UlWWLJKHW InU XWIlUGD HWW I|UHOlJJDQGH PRW LQWUnQJVJ|UDUHQ VDPW PRW PHOODQKlQGHU YDUV WMlQVWHU DQYlQGV DY
HQ WUHGMH SDUW I|UDWWJ|UDLPPDWHULDOUlWWVLQWUnQJ PHGI|UEXGDWW IRUWVlWWD LQWUnQJHW

$UWLNHO 
$OWHUQDWLYD nWJlUGHU
9DUGHUDSDUWHQInU I|UHVNULYD DWWGH EHK|ULJDUlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD QlU GHWWD lU OlPSOLJWRFK Sn EHJlUDQ DYGHQSHUVRQ
VRP NDQ EOL I|UHPnO I|U VnGDQD nWJlUGHU VRP I|UHVNULYV L DUWLNHO  RFKHOOHU DUWLNHO  L GHWWD DYWDO InU EHVOXWD DWW
HNRQRPLVN HUVlWWQLQJ VND XWJn WLOO GHQ VNDGHOLGDQGH SDUWHQ L VWlOOHW I|U DWW WLOOlPSD nWJlUGHUQD HQOLJW GHVVD EnGD DUWLNODU
RPSHUVRQHQLIUnJDYDUNHQKDUKDQGODWXSSVnWOLJWHOOHURDNWVDPWRPHWW YHUNVWlOODQGH DYnWJlUGHUQDLIUnJDVNXOOHRUVDND
GHQQH RSURSRUWLRQHUOLJW VWRU VNDGD RFK RP HNRQRPLVN HUVlWWQLQJ WLOO GHQ VNDGHOLGDQGH SDUWHQ IUDPVWnU VRP ULPOLJW WLOOä
IUHGVVWlOODQGH
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$UWLNHO 
6NDGHVWnQG

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GH UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD HIWHU DQV|NDQ IUnQ GHQ VNDGHOLGDQGH SDUWHQ I|USOLNWDU GHQ
VRP KDU EHJnWW LPPDWHULDOUlWWVLQWUnQJ RFK VRP YLVVWH HOOHU ULPOLJHQ ERUGH KD YHWDW DWW KDQ HOOHU KRQ lJQDGH VLJ nW
LQWUnQJVJ|UDQGH YHUNVDPKHW DWW EHWDOD HWW VNDGHVWnQG WLOO UlWWLJKHWVKDYDUHQ VRP lU OlPSOLJW L I|UKnOODQGH WLOO GHQ IDNWLVND
VNDGD VRPGHQQH KDURUVDNDWV WLOOI|OMG DYLQWUnQJHW 1lU GHUlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD IDVWVWlOOHU VNDGHVWnQGVEHORSSHW
D  VND GH EHDNWD DOOD UHOHYDQWD RPVWlQGLJKHWHU VnVRP GH QHJDWLYD HNRQRPLVND NRQVHNYHQVHUQD GlULEODQG XWHEOLYHQ
YLQVW I|U GHQ VNDGHOLGDQGH SDUWHQ GHQ RWLOOE|UOLJD YLQVW VRP LQWUnQJVJ|UDUHQ KDU JMRUW RFK GlU Vn lU OlPSOLJW RPä
VWlQGLJKHWHU DY DQQDQ lQ UHQW HNRQRPLVN NDUDNWlU VnVRP LGHHOO VNDGD VRP UlWWLJKHWVKDYDUHQ KDU I|URUVDNDWV JHQRP
LQWUnQJHW HOOHU
E  NDQ GH VRP HWW DOWHUQDWLY WLOO OHG D GlU Vn lU OlPSOLJW IDVWVWlOOD VNDGHVWnQGHW WLOO HWW HQJnQJVEHORSS Sn JUXQGYDO DY
VnGDQD IDNWRUHU VRP nWPLQVWRQH GHW EHORSS VRP VNXOOHKD EHWDODWV L XSSKRYVUlWWVOLJHUVlWWQLQJHOOHU DYJLIWRP LQWUnQJä
VJ|UDUHQKDGH EHJlUW WLOOVWnQG DWWQ\WWMDGHQ LPPDWHULHOODUlWWLJKHWHQ L IUnJD

, GH IDOO Gn LQWUnQJVJ|UDUHQ KDU JMRUW LQWUnQJ L LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU XWDQ DWW KD YHWDW HOOHU XWDQ DWW KD ULPOLJ
JUXQG WLOO DWW YHWD GHW InU SDUWHUQD I|UHVNULYD DWW GH UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD InU EHVOXWD RP nWHUEHWDOQLQJ WLOO GHQ VNDGHOLä
GDQGH SDUWHQDYYLQVWHOOHU EHWDOQLQJDYHWW VNDGHVWnQG VRP NDQYDUDIDVWVWlOOWLI|UYlJ

$UWLNHO 
.RVWQDGHU I|U I|UIDUDQGHW
9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW ULPOLJD RFK SURSRUWLRQHUOLJD NRVWQDGHU I|U I|UIDUDQGHW RFK DQGUD NRVWQDGHU VRP KDU nVDPä
NDWV GHQYLQQDQGH SDUWHQLDOOPlQKHWHUVlWWV DYGHQ I|UORUDQGHSDUWHQRP GHWWD LQWHlURVNlOLJW

$UWLNHO 
2IIHQWOLJJ|UDQGHDYGRPVWROVDYJ|UDQGHQ
9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GH UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD L UlWWVOLJD I|UIDUDQGHQ EHWUlIIDQGH LQWUnQJ L HQ LPPDWHULHOO
UlWWLJKHW Sn EHJlUDQ DY GHQ V|NDQGH RFK Sn LQWUnQJVJ|UDUHQV EHNRVWQDG InU EHVOXWD RP OlPSOLJD nWJlUGHU I|U DWW VSULGD
LQIRUPDWLRQRP DYJ|UDQGHWLQEHJULSHW DWWDYJ|UDQGHWVNDDQVOnV RFKRIIHQWOLJJ|UDVKHOWHOOHU GHOYLV

$UWLNHO 
3UHVXPWLRQRP LQQHKDY DY XSSKRYVHOOHU lJDQGHUlWW
9LGWLOOlPSQLQJHQDYGHnWJlUGHUI|UIDUDQGHQRFKVDQNWLRQHU VRP I|UHVNULYVLGHWWD DYVQLWW JlOOHU I|OMDQGH
D  )|U DWW XSSKRYVPDQQHQ WLOO HWW OLWWHUlUW HOOHU NRQVWQlUOLJW YHUN RP LQWH PRWVDWVHQ EHYLVDV VND DQVHV VRP VnGDQ RFK
I|OMDNWOLJHQ KD UlWW DWW I|UD WDODQ RP LQWUnQJ VND GHW YDUD WLOOUlFNOLJW DWW GHQ SHUVRQHQV QDPQ Sn VHGYDQOLJW VlWW ILQQV
DQJLYHW SnYHUNHW
E  /HG D VND HIWHU Q|GYlQGLJD lQGULQJDU RFNVn WLOOlPSDV Sn LQQHKDYDUH DY XSSKRYVUlWWHQ QlUVWnHQGH UlWWLJKHWHU L IUnJD
RP GHUDVVN\GGDGHDOVWHU
8 Q G H U DY V Q L W W  
g Y U L J D E H V W l P P H O V H U 

$UWLNHO 
*UlQVnWJlUGHU

9DUGHUD SDUWHQ VND RP LQWH DQQDW I|OMHU DY GHWWD XQGHUDYVQLWW LQI|UD I|UIDUDQGHQ VRP J|U GHW P|MOLJW
I|U HQ UlWWLJKHWVKDYDUH VRP KDU JLOWLJD VNlO DWW PLVVWlQND DWW YDURU VRP J|U LQWUnQJ L HQ LPPDWHULHOO
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UlWWLJKHW   NDQ NRPPD DWW LPSRUWHUDV H[SRUWHUDV nWHUH[SRUWHUDV LQI|UDV WLOO HOOHU XWI|UDV XU WXOORPUnGHW KlQI|UDV WLOO
HWW VXVSHQVLYW DUUDQJHPDQJ HOOHU |YHUI|UDV WLOO HQ IUL]RQ HOOHU HWW IULODJHU DWW OlPQD LQ HQ VNULIWOLJ DQV|NDQ WLOO GH EHK|ULJD
DGPLQLVWUDWLYD HOOHU UlWWVOLJD P\QGLJKHWHUQD RP DWW WXOOP\QGLJKHWHUQD VND VNMXWD XSS |YHUJnQJHQ WLOO IUL RPVlWWQLQJ DY
VnGDQDYDURU HOOHU NYDUKnOODGHP

9DUGHUD SDUWHQ VND I|UHVNULYD DWW WXOOP\QGLJKHWHUQD RP GHW XQGHU GHUDV WMlQVWHXW|YDQGH RFK LQQDQ UlWWLJKHWVKDä
YDUHQ KDU OlPQDW LQ HQ DQV|NDQ HOOHU InWW GHQ JRGNlQG IUDPNRPPHU DWW GHW ILQQV WLOOUlFNOLJD VNlO DWW PLVVWlQND DWW
YDURUQD J|U LQWUnQJ L HQ LPPDWHULHOO UlWWLJKHW InU VNMXWD XSS IULJ|UDQGHW DY YDURUQD HOOHU NYDUKnOOD GHP Vn DWW UlWWLJKHWVä
KDYDUHQ NDQ OlPQDLQ HQ DQV|NDQ RP LQJULSDQGH HQOLJW SXQNW 

$OOD UlWWLJKHWHU HOOHU VN\OGLJKHWHU VRP L LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ IDVWVWlOOV I|U WLOOlPSQLQJHQ DY GHQQD DUWLNHO RFK DY GHO
,,, DYVQLWW  L7ULSVDYWDOHWRFK VRPU|U LPSRUW|UHQVNDlYHQJlOOD I|U H[SRUW|UHQHOOHU LQQHKDYDUHQ DYYDURUQD

9DUGHUD SDUWHQ VND I|UHVNULYD DWW GHVV EHK|ULJD P\QGLJKHWHU VND NUlYD DWW HQ UlWWLJKHWVKDYDUH VRP EHJlU GH I|UIDUä
DQGHQ VRP EHVNULYV L SXQNW  OlPQDU UHOHYDQWD EHYLV VRP |YHUW\JDU GH EHK|ULJD P\QGLJKHWHUQD RP DWW GHW HQOLJW
ODJVWLIWQLQJHQ L GHQ SDUW VRP I|UHVNULYHU I|UIDUDQGHQD ILQQV SULPD IDFLHEHYLVQLQJ I|U DWW GHW VNHWW HWW LQWUnQJ L UlWWLJKHWVä
KDYDUHQV LPPDWHULHOOD UlWWLJKHW VDPW OlPQDU WLOOUlFNOLJD XSSO\VQLQJDU VRP UlWWLJKHWVKDYDUHQ ULPOLJWYLV NDQ I|UYlQWDV KD
WLOO VLWW I|UIRJDQGH Vn DWW GH PLVVWlQNWD YDURUQD EOLU ULPOLJHQ LGHQWLILHUEDUD DY GH EHK|ULJD P\QGLJKHWHUQD .UDYHW DWW
OlPQD WLOOUlFNOLJDXSSO\VQLQJDU InU LQWHRVNlOLJHQI|UVYnUD WLOOJULSDQGHW DYI|UIDUDQGHQDLSXQNW 

)|U DWW IDVWVWlOOD RP LQWUnQJ JMRUWV L HQ LPPDWHULHOO UlWWLJKHW VND WXOONRQWRUHW XQGHUUlWWD UlWWLJKHWVKDYDUHQ Sn
GHQQHV EHJlUDQ RFK RP XSSJLIWHUQD lU NlQGD RP QDPQ RFK DGUHVV Sn PRWWDJDUHQ DYVlQGDUHQ HOOHU LQQHKDYDUHQ DY
YDURUQDRFK RP XUVSUXQJ RFK KlUNRPVW I|U GHYDURUVRP PLVVWlQNVJ|UDLQWUnQJ LHQ LPPDWHULHOO UlWWLJKHW
7XOONRQWRUHWVND RFNVn JH V|NDQGHQ P|MOLJKHW DWW LQVSHNWHUDYDURU YDUV IULJ|UDQGH KDU VNMXWLWV XSS HOOHU VRP KDU NYDUKnOä
OLWV 9LG XQGHUV|NQLQJHQ DY YDURUQD InU WXOONRQWRUHW WD SURYHU RFK Sn UlWWLJKHWVKDYDUHQV EHJlUDQ |YHUOlPQD HOOHU VlQGD
GHVVD WLOOGHQQHPHQ HQGDVW I|U DQDO\VRFK LV\IWHDWWXQGHUOlWWD GHW IRUWVDWWD I|UIDUDQGHW

7XOOP\QGLJKHWHUQD VND DNWLYW YHUND I|U DWW LQULNWD VLJ Sn RFK LGHQWLILHUD VlQGQLQJDU PHG YDURU VRP PLVVWlQNV J|UD
LQWUnQJ L HQ LPPDWHULHOO UlWWLJKHW Sn JUXQGYDO DY PHWRGHU I|U ULVNDQDO\V 'H VND LQUlWWD V\VWHP I|U QlUD VDPDUEHWH PHG
UlWWLJKHWVKDYDUH LQEHJULSHW YHUNQLQJVIXOOD PHNDQLVPHU I|U LQVDPOLQJDYLQIRUPDWLRQI|U ULVNDQDO\VHQ

3DUWHUQD lU|YHUHQVRPDWWVDPDUEHWDLV\IWHDWWDYVNDIIDLQWHUQDWLRQHOOKDQGHOPHGYDURUVRPJ|U LQWUnQJLLPPDWHä
ULHOOD UlWWLJKHWHU )|U GHW lQGDPnOHW VND GH IUDPI|U DOOW YLG EHKRY XWE\WD LQIRUPDWLRQ RFK RUJDQLVHUD VDPDUEHWH PHOODQ
VLQDEHK|ULJDP\QGLJKHWHU LIUnJD RP KDQGHOPHG YDURUVRP J|U LQWUnQJL LPPDWHULHOODUlWWLJKHWHU

1lU GHW JlOOHU WUDQVLWHULQJ JHQRP HQ SDUWV WHUULWRULXP DY YDURU VRP lU DYVHGGD I|U GHQ DQGUD SDUWHQV WHUULWRULXP
VNDGHQI|UUDSDUWHQWLOOKDQGDKnOODGHQVHQDUHSDUWHQXSSJLIWHUVRPP|MOLJJ|UHIIHNWLYD nWJlUGHU PRWVlQGQLQJDUDYYDURU
VRPPLVVWlQNV J|UD LQWUnQJ LHQ LPPDWHULHOO UlWWLJKHW

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU DQGUD IRUPHU DY VDPDUEHWH NRPPHU SURWRNROO ,,, RP |PVHVLGLJW DGPLQLVWUDWLYW ELVWnQG L WXOOä
IUnJRU DWW YDUD WLOOlPSOLJW L IUnJD RPSXQNWHUQD  RFK L GHQQD DUWLNHO QlU GHW JlOOHU YHUNVDPKHW VRP VWULGHU PRW WXOODJä
VWLIWQLQJHQ LVDPEDQG PHG LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU


,GHQQD DUWLNHODYVHVPHGYDURU VRPJ|U LQWUnQJ L LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU
D  YDUXPlUNHVI|UIDOVNDGH YDURU
L  YDURU LQEHJULSHW HPEDOODJH VRP XWDQ WLOOVWnQG KDU I|UVHWWV PHG HWW YDUXPlUNH VRP lU LGHQWLVNW PHG GHW JLOWLJW UHJLVWUHUDGH
YDUXPlUNHWI|U YDURUDYVDPPD VODJHOOHUVRP L YlVHQWOLJDGUDJ LQWHNDQ VNLOMDV IUnQ HWW VnGDQWYDUXPlUNHRFKVRP GlULJHQRP
J|U LQWUnQJ L YDUXPlUNHVLQQHKDYDUHQVUlWWLJKHWHU
LL  YDUMH YDUXPlUNHVV\PERO VnVRP ORJRW\S HWLNHWW NOLVWHUPlUNH EURVFK\U EUXNVDQYLVQLQJ HOOHU JDUDQWLKDQGOLQJ lYHQ RP GHQ
I|UHOLJJHUVHSDUDW XQGHUVDPPD RPVWlQGLJKHWHUVRP GHYDURU VRPDYVHVL OHG L
LLL  HPEDOODJHPDWHULDO VRP lU I|UVHWW PHG YDUXPlUNHW I|U YDUXPlUNHVI|UIDOVNDGH YDURU RFK VRP I|UHOLJJHU VHSDUDW XQGHU VDPPD
RPVWlQGLJKHWHUVRP GHYDURU VRPDYVHVL OHG L
E  SLUDWWLOOYHUNDGH YDURU YDURU VRP lU HOOHU LQQHKnOOHU NRSLRU VRP WLOOYHUNDWV XWDQ PHGJLYDQGH IUnQ LQQHKDYDUHQ DY XSSKRYVUlWWHQ HOOHU
IUnQ HQ SHUVRQ PHG YHGHUE|UOLJW WLOOVWnQG DY UlWWLJKHWVKDYDUHQ L WLOOYHUNQLQJVODQGHW RFK VRP WLOOYHUNDWV GLUHNW HOOHU LQGLUHNW IUnQ
HQ DUWLNHO GlU WLOOYHUNQLQJHQ DY NRSLDQ VNXOOH KD XWJMRUW HQ |YHUWUlGHOVH DY HQ XSSKRYVUlWW HQ QlUVWnHQGH UlWWLJKHW HOOHU IRUPä
VN\GGHW HQOLJW ODJVWLIWQLQJHQ L LPSRUWODQGHW RDYVHWW RP XSSKRYVUlWWHQ GHQ QlUVWnHQGH UlWWLJKHWHQ HOOHU IRUPVN\GGHW UHJLVWUHUDWV
HQOLJW LQKHPVN ODJVWLIWQLQJHOOHU LQWH
F  YDURU VRP HQOLJW ODJVWLIWQLQJHQ KRV GHQ SDUW GlU DQV|NDQ RP WXOOP\QGLJKHWHUQDV LQJULSDQGH OlPQDV LQ J|U LQWUnQJ L HWW SDWHQW
HQYl[WI|UlGODUUlWWHOOHU HQJHRJUDILVN EHWHFNQLQJ
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 'HQ XQGHUNRPPLWWp I|U WXOOIUnJRU VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND YDUD DQVYDULJ I|U DWW GHQQD DUWLNHO
IXQJHUDU RFK JHQRPI|UV SnHWW NRUUHNW VlWW

$UWLNHO 
8SSI|UDQGHNRGHU
3DUWHUQD VNDXSSPXQWUD
D  DWW EUDQVFKRUJDQLVDWLRQHU HOOHU EUDQVFKVDPPDQVOXWQLQJDU XWDUEHWDU XSSI|UDQGHNRGHU VRP VND ELGUD WLOO DWW VlNHUVWlOOD
VN\GGHWI|U LPPDWHULHOODUlWWLJKHWHU RFK
E DWW XWNDVW WLOO XSSI|UDQGHNRGHU OlPQDV WLOO UHVSHNWLYH SDUWV EHK|ULJD P\QGLJKHWHU WLOOVDPPDQV PHG HYHQWXHOOD XWYlUä
GHULQJDUDYWLOOlPSQLQJHQ DYGHVVD XSSI|UDQGHNRGHU

$UWLNHO 
6DPDUEHWH

3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD I|U DWW VW|GMD JHQRPI|UDQGHW DY nWDJDQGHQD RFK VN\OGLJKHWHUQD HQOLJW GHWWD
NDSLWHO

2P LQWH DQQDW I|OMHU DY DYGHOQLQJ 9, )LQDQVLHOOW VW|G VDPW EHVWlPPHOVHU RP EHGUlJHULEHNlPSQLQJ RFK NRQWUROO  L
GHWWD DYWDO RPIDWWDU VDPDUEHWVRPUnGHQD PHQ lU LQWHEHJUlQVDGHWLOO I|OMDQGH YHUNVDPKHW
D  LQIRUPDWLRQVXWE\WH RP GHQ UlWWVOLJD UDPHQ I|U LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU VDPW UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHU RP VN\GG RFK
VlNHUVWlOODQGH DYVN\GGXWE\WHDYHUIDUHQKHWHU RPODJVWLIWQLQJVSURFHVVHQSn GHVVD RPUnGHQ
E  XWE\WHDYHUIDUHQKHWHUDYRFK LQIRUPDWLRQ RPVN\GGHW DYLPPDWHULHOODUlWWLJKHWHU
F  XWE\WH DY HUIDUHQKHWHU RP JHQRPI|UDQGHW Sn FHQWUDO RFK XQGHURUGQDG QLYn PHOODQ WXOO RFK SROLV VDPW DGPLQLVWUDWLYD
RFK UlWWVOLJD RUJDQ VDPRUGQLQJ lYHQ PHGDQGUD OlQGHU I|U DWWKLQGUD H[SRUWDYI|UIDOVNDGH YDURU
G  NDSDFLWHWVXSSE\JJQDGSHUVRQDOXWE\WH RFK XWELOGQLQJDYSHUVRQDO
H  IUlPMDQGH RFK VSULGQLQJ DY LQIRUPDWLRQ RP LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU EODQG DQQDW L QlULQJVOLYHW RFK GHW FLYLOD
VDPKlOOHW |NDGPHGYHWHQKHW KRVNRQVXPHQWHURFKUlWWLJKHWVKDYDUH
I  VWlUNWLQVWLWXWLRQHOOW VDPDUEHWH WLOOH[HPSHO PHOODQ P\QGLJKHWHU I|U LPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU
J  DNWLYW|NDQGHDYPHGYHWHQKHWHQRFKK|MDQGHDYXWELOGQLQJVQLYnQKRVDOOPlQKHWHQLIUnJDRPLPPDWHULHOOD UlWWLJKHWHU
XWDUEHWDQGH DY lQGDPnOVHQOLJD VWUDWHJLHU I|U DWW KLWWD GH YLNWLJDVWH PnOJUXSSHUQD RFK LQUlWWDQGH DY NRPPXQLNDWLRQVä
SURJUDP I|U DWW|ND PHGYHWHQKHWHQKRV NRQVXPHQWHURFKPHGLD RPHIIHNWHUQD DYNUlQNQLQJDUDYLPPDWHULHOODUlWWLJä
KHWHUEODQG DQQDWULVNHUQDI|U KlOVDRFKVlNHUKHWRFK NRSSOLQJHQ WLOORUJDQLVHUDG EURWWVOLJKHW

.$3,7(/ 

.RQNXUUHQV
$Y V Q LW W  
$QWLWU XV WIU nJ RU  RF KNRQF H QWU DWLRQH U 
$UWLNHO 
'HILQLWLRQHU
,GHWWD DYVQLWW JlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU
 NRQNXUUHQVP\QGLJKHW QlU GHW JlOOHU XQLRQHQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ RFK QlU GHW JlOOHU 0ROGDYLHQ NRQNXUUHQVä
UnGHW
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 NRQNXUUHQVODJVWLIWQLQJ
D  QlU GHW JlOOHU XQLRQHQ DUWLNODUQD   RFK  L I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW UnGHWV
I|URUGQLQJ (*  QU  DY GHQ  MDQXDUL RP NRQWUROO DY I|UHWDJVNRQFHQWUDWLRQHU (*V NRQFHQWUDWLRQVI|Uä
RUGQLQJ  VDPW WLOOlPSQLQJVI|URUGQLQJDU WLOOHOOHU lQGULQJDU DYGHVVD
E  QlU GHW JlOOHU 0ROGDYLHQ NRQNXUUHQVODJ QU  DY GHQ  MXOL  RFK WLOOlPSQLQJVI|URUGQLQJDU WLOO HOOHU
lQGULQJDUDYGHQQDRFK
F  DOOD lQGULQJDUDYLQVWUXPHQW LOHGHQ DRFKE VRPNDQ NRPPDDWWYLGWDV HIWHU GHW DWWGHWWD DYWDO KDU WUlWW LNUDIW

$UWLNHO 
3ULQFLSHU
3DUWHUQD HUNlQQHU YLNWHQ DY IUL RFK LFNH VQHGYULGHQ NRQNXUUHQV L VLQD KDQGHOVI|UELQGHOVHU 3DUWHUQD PHGJHU DWW NRQNXUä
UHQVEHJUlQVDQGH DIIlUVPHWRGHUNDQ VW|UDPDUNQDGHUQD RFKPRWYHUNDU I|UGHODUQDPHG KDQGHOVOLEHUDOLVHULQJHQ

$UWLNHO 
*HQRPI|UDQGH

9DUGHUD SDUWHQ VND Sn VLWW UHVSHNWLYH WHUULWRULXP ELEHKnOOD HQ KHOWlFNDQGH NRQNXUUHQVODJVWLIWQLQJ VRP HIIHNWLYW WDU
LWX PHG NRQNXUUHQVEHJUlQVDQGH DYWDO VDPRUGQDGH I|UIDUDQGHQ RFK NRQNXUUHQVEHJUlQVDQGH HQVLGLJD nWJlUGHU IUnQ
I|UHWDJPHG GRPLQHUDQGH PDUNQDGVLQIO\WDQGH RFK VRPHIIHNWLYW NRQWUROOHUDU I|UHWDJVNRQFHQWUDWLRQHU

9DUGHUD SDUWHQ VND ELEHKnOOD HQ RSHUDWLYW REHURHQGH P\QGLJKHW PHG OlPSOLJD PlQVNOLJD RFK ILQDQVLHOOD UHVXUVHU L
V\IWHDWWHIIHNWLYWHIWHUOHYD GHQNRQNXUUHQVODJVWLIWQLQJVRP DYVHV L DUWLNHO 

3DUWHUQDHUNlQQHU YLNWHQDYDWWWLOOlPSDVLQUHVSHNWLYHNRQNXUUHQVODJVWLIWQLQJSnHWW|SSHWRFKLFNHGLVNULPLQHUDQGH
VlWW PHG UHVSHNWI|U SULQFLSHUQDI|U UlWWYLVD I|UIDUDQGHQRFK EHU|UGDI|UHWDJV UlWW DWWK|UDV

$UWLNHO 
6WDWOLJD PRQRSRO RIIHQWOLJDI|UHWDJ RFKI|UHWDJ PHGVlUVNLOGDHOOHU H[NOXVLYDUlWWLJKHWHU

,QJHW L GHWWD NDSLWHO KLQGUDU HQ SDUW IUnQ DWW XWVH HOOHU ELEHKnOOD VWDWOLJD PRQRSRO HOOHU RIIHQWOLJD I|UHWDJ HOOHU IUnQ
DWWJHI|UHWDJ VlUVNLOGDHOOHU H[NOXVLYD UlWWLJKHWHU LHQOLJKHW PHG VLQUHVSHNWLYH ODJVWLIWQLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW VWDWOLJD KDQGHOVPRQRSRO RIIHQWOLJD I|UHWDJ RFK I|UHWDJ PHG VlUVNLOGD HOOHU H[NOXVLYD
UlWWLJKHWHU RPIDWWDV DY GHQ NRQNXUUHQVODJVWLIWQLQJ VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHQ PnQ WLOOlPSQLQJHQ DY GHQQD ODJVWLIWä
QLQJLQWHKLQGUDUGHW UlWWVOLJD HOOHU IDNWLVND JHQRPI|UDQGHW DYGHVVDI|UHWDJV VlUVNLOGD XSSJLIWHUDYDOOPlQW LQWUHVVH

$UWLNHO 
gSSHQKHWRFK XWE\WH DYLQIRUPDWLRQ

3DUWHUQD HUNlQQHU YLNWHQ DY VDPDUEHWH RFK VDPRUGQLQJ PHOODQ VLQD UHVSHNWLYH NRQNXUUHQVP\QGLJKHWHU I|U DWW
VWlUND HQ HIIHNWLY HIWHUOHYQDG DY NRQNXUUHQVODJVWLIWQLQJHQ RFK XSSI\OOD PnOHQ L GHWWD DYWDO JHQRP IUlPMDQGH DY NRQNXUä
UHQVRFKEHJUlQVQLQJDYNRQNXUUHQVEHJUlQVDQGH DIIlUVPHWRGHUHOOHU NRQNXUUHQVEHJUlQVDQGH WUDQVDNWLRQHU
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9DUGHUD NRQNXUUHQVP\QGLJKHWHQ NDQ L GHWWD V\IWH PHGGHOD GHQ DQGUD NRQNXUUHQVP\QGLJKHWHQ DWW GHQ YLOO VDPDUä
EHWD L IUnJRU VRP U|U HIWHUOHYQDGHQ L HQGHUD SDUWHQ ,QJHQGHUD SDUWHQ VND KLQGUDV IUnQ DWW IDWWD VMlOYVWlQGLJD EHVOXW L
IUnJRU VRPRPIDWWDV DYVDPDUEHWHW

,V\IWHDWW XQGHUOlWWD HQ HIIHNWLY HIWHUOHYQDGDYVLQD UHVSHNWLYH NRQNXUUHQVODJDU InUNRQNXUUHQVP\QGLJKHWHUQD XWE\WD
LFNHNRQILGHQWLHOO LQIRUPDWLRQ $OOW LQIRUPDWLRQVXWE\WH VND RPIDWWDV DY GH VHNUHWHVVQRUPHU VRP JlOOHU L YDUGHUD SDUWHQ
9LG LQIRUPDWLRQVXWE\WH HQOLJW GHQQD DUWLNHO VND SDUWHUQD EHDNWD GH EHJUlQVQLQJDU VRP I|OMHU DY W\VWQDGVSOLNWHQ RFK
VN\GGHWI|U I|UHWDJVKHPOLJKHWHU L GHUDVUHVSHNWLYH MXULVGLNWLRQHU

$UWLNHO 
7YLVWO|VQLQJ
%HVWlPPHOVHUQD RP WYLVWO|VQLQJVPHNDQLVPHQ L NDSLWHO  7YLVWO|VQLQJ  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  LGHWWD DYWDO VNDLQWHJlOOD I|U GHWWDDYVQLWW

$Y V Q L W W   
6 WDWO LJ W VW|G 
$UWLNHO 
$OOPlQQDSULQFLSHURFK WLOOlPSQLQJVRPUnGH

6WDWOLJW VW|G VRP JHV DY XQLRQHQ HOOHU 0ROGDYLHQ HOOHU JHQRP HQGHUD SDUWHQV PHGHO RDYVHWW IRUP RFK VRP VQHGYä
ULGHU HOOHU KRWDU DWW VQHGYULGD NRQNXUUHQVHQ JHQRP DWW J\QQD YLVVD I|UHWDJ HOOHU SURGXNWLRQ DY YLVVD YDURU RFK WMlQVWHU
VDPW SnYHUNDU KDQGHOQ PHOODQSDUWHUQD VNDYDUD RI|UHQOLJWPHGGHWWD DYWDO

'HWWD NDSLWHO VND LQWH JlOOD I|U VWDWOLJW VW|G VRP U|U ILVNH SURGXNWHU VRP RPIDWWDV DY ELODJD  WLOO MRUGEUXNVDYWDOHW
HOOHUDQQDWVW|GVRPRPIDWWDVDYMRUGEUXNVDYWDOHW

$UWLNHO 
%HG|PQLQJDYVWDWOLJW VW|G

6WDWOLJW VW|G VND EHG|PDV Sn JUXQGYDO DY GH NULWHULHU VRP XSSNRPPHU YLG WLOOlPSQLQJHQ DY GH NRQNXUUHQVUHJOHU
VRP JlOOHU L (8 VlUVNLOW DUWLNHO  L I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW RFK GH UlWWVDNWHU I|U WRONQLQJ DY
EHVWlPPHOVHUQDVRP DQWDJLWVDY(8LQVWLWXWLRQHUQDLQEHJULSHW UHOHYDQW UlWWVSUD[LVIUnQ (XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWRO


'H VN\OGLJKHWHUVRP I|OMHU DYGHQQD DUWLNHO VNDJlOODLQRP IHPnU IUnQ GDJHQI|U GHWWDDYWDOVLNUDIWWUlGDQGH

$UWLNHO 
/DJVWLIWQLQJ RP RFKP\QGLJKHWI|U VWDWOLJWVW|G

3DUWHUQD VND DQWD HOOHU ELEHKnOOD EHURHQGH Sn YDG VRP lU WLOOlPSOLJW ODJVWLIWQLQJ I|U NRQWUROO DY VWDWOLJW VW|G 'H
VND RFNVn XSSUlWWD HOOHU ELEHKnOOD EHURHQGH SnYDG VRP lU OlPSOLJW HQ RSHUDWLYW REHURHQGH P\QGLJKHW PHG GH EHIRJHQä
KHWHU VRP NUlYVI|U NRQWUROO DYVWDWOLJW VW|G 0\QGLJKHWHQ VND EODQG DQQDW KD EHIRJHQKHW DWW WLOOnWD VWDWOLJD VW|GRUGQLQJDU
RFK HQVNLOGD VWDWOLJD VW|GnWJlUGHUVDPW EHIRJHQKHW DWWEHRUGUDDWW VWDWOLJW VW|GVRP EHYLOMDWV RODJOLJHQ nWHUNUlYV


'H VN\OGLJKHWHUVRP I|OMHU DYGHQQD DUWLNHO VNDIXOOJ|UDVLQRPWYn nU IUnQ GDJHQI|U GHWWDDYWDOVLNUDIWWUlGDQGH
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6W|GRUGQLQJDU VRP LQI|UWV I|UH LQUlWWDQGHW DY P\QGLJKHWHQ I|U VWDWOLJW VW|G VND DQSDVVDV LQRP nWWD nU IUnQ GDJHQ
I|U GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH 8WDQ DWW GHW SnYHUNDU DQGUD NDSLWHO L GHWWD DYWDO VND DQSDVVQLQJVSHULRGHQ I|UOlQJDV PHG
K|JVW WLR nU IUnQ GDJHQ I|U GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH QlU GHW JlOOHU VWDWOLJD VW|GRUGQLQJDU VRP XSSUlWWDWV LQRP UDPHQ
I|U0ROGDYLHQV ODJQU ;9RP HNRQRPLVNDIUL]RQHU DYGHQ MXOL

$UWLNHO 
gSSHQKHW

9DUGHUD SDUWHQ VND V|UMD I|U |SSHQKHW YDG JlOOHU VWDWOLJW VW|G , GHWWD V\IWH VND YDUGHUD SDUWHQ IUnQ RFK PHG
GHQ  MDQXDUL  YDUWDQQDW nU OlJJD IUDP HQ UDSSRUW WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ VRP L IUnJD RP PHWRG RFK IUDPVWlOOQLQJ
PRWVYDUDU (8V nUOLJD |YHUVLNW |YHU VWDWOLJW VW|G (Q VnGDQ UDSSRUW VND DQVHV KD OlPQDWV RP YDUGHUD SDUWHQ JMRUW UHOHä
YDQWDXSSJLIWHU WLOOJlQJOLJD SnHQ DOOPlQW WLOOJlQJOLJ ZHEESODWV

2P HQ SDUW DQVHU DWW GHVV KDQGHO SnYHUNDV DY HWW HQVNLOW IDOO DY VWDWOLJW VW|G VRP EHYLOMDWV DY GHQ DQGUD SDUWHQ InU
GHQEHU|UGD SDUWHQEHJlUDDWWGHQ DQGUDSDUWHQOlPQDU XSSO\VQLQJDURP GHWHQVNLOGD IDOOHWDYVWDWOLJW VW|G

$UWLNHO 
.RQILGHQWLDOLWHW
9LG LQIRUPDWLRQVXWE\WH HQOLJW GHWWD NDSLWHO VND SDUWHUQD EHDNWD GH EHJUlQVQLQJDU VRP I|OMHU DY W\VWQDGVSOLNWHQ RFK
VN\GGHWI|U I|UHWDJVKHPOLJKHWHU

$UWLNHO 
gYHUV\Q
3DUWHUQD VNDIRUWO|SDQGHVH|YHUDOOD IUnJRU VRPDYVHV LGHWWDNDSLWHO9DUGHUDSDUWHQInU KlQVNMXWDVnGDQDIUnJRU WLOO DVVRä
FLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW
YDUWDQQDW nU IUnQ RFK PHG GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VH |YHU GH IUDPVWHJ VRP KDU JMRUWV L IUnJD RP JHQRPI|UDQGHW DY
GHWWD NDSLWHOVnYLGD SDUWHUQDLQWHNRPPHU |YHUHQVRP QnJRWDQQDW

.$3,7(/ 

+DQGHOVUHODWHUDGHQHUJL
$UWLNHO 
'HILQLWLRQHU
,GHWWD NDSLWHOJlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU
 HQHUJLSURGXNWHU UnROMD +6QXPPHU  QDWXUJDV +6QXPPHU   RFK HOHNWULVNHQHUJL +6QXPPHU  
 IDVW LQIUDVWUXNWXU DOOD |YHUI|ULQJV HOOHU GLVWULEXWLRQVQlW DQOlJJQLQJDU I|U NRQGHQVHUDG QDWXUJDV /1*DQOlJJQLQJDU 
HOOHU ODJULQJVDQOlJJQLQJDU HQOLJW GHILQLWLRQHUQD L (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV GLUHNWLY (* DY GHQ  MXQL
 RP JHPHQVDPPD UHJOHU I|U GHQ LQUH PDUNQDGHQ I|U QDWXUJDV RFK (XURSDSDUODPHQWHWV RFK UnGHWV
GLUHNWLY (* DYGHQ MXQL RP JHPHQVDPPD UHJOHU I|U GHQ LQUH PDUNQDGHQ I|U HO
 WUDQVSRUW |YHUI|ULQJ RFK GLVWULEXWLRQ HQOLJW GHILQLWLRQHUQD L GLUHNWLYHQ (* RFK (* VDPW WUDQVSRUW
HOOHU |YHUI|ULQJDYROMD JHQRP U|UOHGQLQJDU
 RWLOOnWHW XWQ\WWMDQGH DOO YHUNVDPKHWVRP EHVWnU LDWWRODJOLJWXWQ\WWMDHQHUJLSURGXNWHU IUnQ IDVWLQIUDVWUXNWXU

$UWLNHO 
,QKHPVND UHJOHUDGHSULVHU

, HQOLJKHW PHG SURWRNROOHW U|UDQGH 0ROGDYLHQV DQVOXWQLQJ WLOO HQHUJLJHPHQVNDSHQ VND SULVHW I|U OHYHUDQV DY JDV RFK
HO WLOOLFNHKXVKnOOVNXQGHU XWHVOXWDQGH DYJ|UDVDYWLOOJnQJRFKHIWHUIUnJDQ
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*HQRP XQGDQWDJ IUnQ SXQNW  InU HQ SDUW L GHW DOOPlQQD HNRQRPLVND LQWUHVVHW   LQI|UD HQ VN\OGLJKHW I|U I|UHWDJ
VRP JlOOHU SULVHW I|U OHYHUDQV DY QDWXUJDV RFK HO QHGDQ NDOODG UHJOHUDW SULV  2P HQ LFNHKXVKnOOVNXQG LQWH NDQ NRPPD
|YHUHQVPHGHQOHYHUDQW|URPHWWSULVI|UHOHOOHU QDWXUJDVVRPlUOlJUHlQHOOHUOLNDPHGGHWUHJOHUDGHSULVHWI|U QDWXUJDV
HOOHU HO VND LFNHKXVKnOOVNXQGHQ KD UlWW DWW LQJn HWW NRQWUDNW I|U OHYHUDQV DY HO HOOHU QDWXUJDV PHG HQ OHYHUDQW|U GlU GHW
UHJOHUDGH SULVHW LQWH WLOOlPSDV ,FNHKXVKnOOVNXQGHQ VND L YLONHW IDOO VRP KHOVW YDUD IUL DWW I|UKDQGOD IUDP RFK XQGHUWHFNQD
HWW NRQWUDNW PHG HQ DOWHUQDWLYOHYHUDQW|U

'HQ SDUW VRP nOlJJHU HQ VN\OGLJKHW HQOLJW SXQNW  VND VH WLOO DWW VN\OGLJKHWHQ lU NODUW GHILQLHUDG |SSHQ SURSRUWLRä
QHOO LFNHGLVNULPLQHUDQGH NRQWUROOHUEDU RFK WLGVEHJUlQVDG 1lU SDUWHQ nOlJJHU HQ VnGDQ VN\OGLJKHW VND GHQ RFNVn JDUDQä
WHUD DWWDQGUD I|UHWDJ NDQ QnXWWLOO NRQVXPHQWHUQD Sn VDPPDYLOONRU

2P HQ SDUW UHJOHUDU GHW SULV I|U YLONHW QDWXUJDV RFK HO VlOMV Sn GHQ LQKHPVND PDUNQDGHQ VND GHQ SDUWHQ VH WLOO DWW
PHWRGHQ I|UDWW EHUlNQD GHW UHJOHUDGH SULVHWRIIHQWOLJJ|UVLQQDQGHW UHJOHUDGH SULVHW E|UMDUJlOOD

$UWLNHO 
)|UEXG PRWGXEEHOSULVVlWWQLQJ

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU P|MOLJKHWHQ DWW LQI|UD UHJOHUDGH SULVHU L |YHUHQVVWlPPHOVH PHG DUWLNHO  RFK  L
GHWWD DYWDO InU LQJHQGHUD SDUWHQ RFK LQJHQ DY SDUWHUQDV WLOOV\QVP\QGLJKHWHU DQWD HOOHU EHKnOOD nWJlUGHU VRP OHGHU WLOO DWW
SULVHW YLG H[SRUW DYHQHUJLSURGXNWHU WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ lU K|JUH lQ GHW SULV VRP WDV XW I|U VnGDQD SURGXNWHU QlU GH lU
DYVHGGD I|U LQKHPVNNRQVXPWLRQ

'HQ H[SRUWHUDQGH SDUWHQ VND Sn EHJlUDQ DY GHQ DQGUD SDUWHQ WLOOKDQGDKnOOD EHYLVQLQJ I|U DWW ROLND SULVHU I|U
VDPPD HQHUJLSURGXNWHU YLG I|UVlOMQLQJ Sn GHQ LQKHPVND PDUNQDGHQ UHVSHNWLYH Sn H[SRUW LQWH lU I|OMGHQ DY HQ nWJlUG
VRPlU I|UEMXGHQ HQOLJW SXQNW

$UWLNHO 
7UDQVLWHULQJ
3DUWHUQD VND YLGWD DOOD nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW XQGHUOlWWD WUDQVLWHULQJ L HQOLJKHW PHG SULQFLSHQ RP IUL WUDQVLä
WHULQJ VDPW PHG DUWLNHO 9 9 9 RFK 9 L *DWW  RFK DUWLNHO  RFK  L HQHUJLVWDGJHI|UGUDJHW VRP LQI|UOLYDV
PHG GHWWD DYWDO RFK XWJ|U HQ GHODYGHWWD

$UWLNHO 
7UDQVSRUW
1lU GHW JlOOHU WUDQVSRUW DY HO RFK JDV VlUVNLOW WUHGMH SDUWV WLOOJnQJ WLOO IDVW LQIUDVWUXNWXU VND SDUWHUQD DQSDVVD VLQ ODJVWLIWä
QLQJ L HQOLJKHW PHG ELODJD 9,,, WLOO GHWWD DYWDO RFK I|UGUDJHW RP HQHUJLJHPHQVNDSHQ L V\IWH DWW VH WLOO DWW SULVHUQD VRP
VND RIIHQWOLJJ|UDV LQQDQ GH E|UMDU JlOOD I|UIDUDQGHQD I|U WLOOGHOQLQJ DY NDSDFLWHW RFK DOOD DQGUD I|UXWVlWWQLQJDU lU REMHNä
WLYD ULPOLJD RFK |SSQD RFK DWW LQJHQ GLVNULPLQHULQJ VNHU Sn JUXQGYDO DYXUVSUXQJ lJDQGH HOOHU GHVWLQDWLRQ I|U HOHQ HOOHU
JDVHQ

$UWLNHO 
2WLOOnWHW XWQ\WWMDQGHDYYDURU XQGHU WUDQVLWHULQJ
9DUGHUD SDUWHQ VND YLGWD DOOD Q|GYlQGLJD nWJlUGHU I|U DWW I|UKLQGUD RFK KDQWHUD DOOD IRUPHU DY RWLOOnWHW XWQ\WWMDQGH DY
HQHUJLSURGXNWHU VRP WUDQVLWHUDV JHQRP GHVV WHUULWRULXP PHG KMlOS DY HQ HQKHW VRP RPIDWWDV DY GHQ SDUWHQV NRQWUROO
HOOHU MXULVGLNWLRQ
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$UWLNHO 
2DYEUXWHQ WUDQVLWHULQJ

(Q SDUW InU LQWH LQJULSD L WUDQVLWHULQJ DY HQHUJLSURGXNWHU JHQRP GHVV WHUULWRULXP XWRP RP HWW VnGDQW LQJULSDQGH
XWWU\FNOLJHQIDVWVWlOOV L HWW NRQWUDNWHOOHUDQQDWDYWDOVRP UHJOHUDU VnGDQWUDQVLWHULQJ

, KlQGHOVH DY HQ WYLVW L HQ IUnJD VRP JlOOHU SDUWHUQD HOOHU HQ HOOHU IOHUD HQKHWHU VRP RPIDWWDV DY GHQ HQD SDUWHQV
NRQWUROO HOOHU MXULVGLNWLRQ InU HQ SDUW JHQRP YDUV WHUULWRULXP HQHUJLSURGXNWHU WUDQVLWHUDV LQWH I|UH VOXWI|UDQGHW DY HWW
WYLVWO|VQLQJVI|UIDUDQGH HQOLJW NRQWUDNWHW HOOHU DYWDOHW L IUnJD HOOHU HWW I|UIDUDQGH YLG Q|GVLWXDWLRQHU HQOLJW ELODJD ;;;, WLOO
GHWWD DYWDO HOOHU HQOLJW NDSLWHO  7YLVWO|VQLQJ  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO DYEU\WD
HOOHU PLQVND VnGDQ WUDQVLWHULQJ HOOHU WLOOnWD DWW HQ HQKHW XQGHU GHVV NRQWUROO HOOHU MXULVGLNWLRQ LQEHJULSHW HWW VWDWOLJW
KDQGHOVI|UHWDJ DYEU\WHUHOOHU PLQVNDU VnGDQWUDQVLWHULQJXWRPXQGHU GHRPVWlQGLJKHWHUVRP DQJHV LSXQNW  LGHQQD DUä
WLNHO

(QSDUWVNDLQWHKnOODVDQVYDULJI|UHWW DYEURWWHOOHUHQ PLQVNQLQJDYWUDQVLWHULQJHQOLJW GHQQDDUWLNHORPGHQSDUWHQ
LQWH KDU P|MOLJKHW DWW OHYHUHUD HOOHU WUDQVLWHUD HQHUJLSURGXNWHU Sn JUXQG DY KDQGOLQJDU VRP NDQ WLOOVNULYDV HWW WUHGMHODQG
HOOHU HQ HQKHWXQGHU HWW WUHGMHODQGVNRQWUROOHOOHU MXULVGLNWLRQ

$UWLNHO 
7UDQVLWHULQJVVN\OGLJKHW I|U V\VWHPDQVYDULJD
9DUGHUD SDUWHQ VND VH WLOO DWW GH V\VWHPDQVYDULJD I|U GHQ IDVWD LQIUDVWUXNWXUHQ YLGWDU GH nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U
DWW
D  PLQLPHUD ULVNHQ I|U DWWWUDQVLWHULQJHQ RDYVLNWOLJWDYEU\WVHOOHU PLQVNDVRFK
E  RPJnHQGH VHWLOODWW GHQWUDQVLWHULQJVRP RDYVLNWOLJW DYEUXWLWVHOOHU PLQVNDW nWHU IXQJHUDU QRUPDOW
$UWLNHO 
7LOOV\QVP\QGLJKHWI|U HORFK QDWXUJDV

, HQOLJKHW PHG GLUHNWLY (* RFK GLUHNWLY (* VND HQ WLOOV\QVP\QGLJKHW Sn RPUnGHW I|U QDWXUJDV
RFK HO YDUD MXULGLVNW nWVNLOG IUnQ RFK IXQNWLRQHOOW REHURHQGH DY DOOD DQGUD RIIHQWOLJD HOOHU SULYDWD RUJDQ RFK KD GH EHIRä
JHQKHWHUVRP NUlYV I|U DWWVlNHUVWlOODHIIHNWLY NRQNXUUHQVRFKHQYlOIXQJHUDQGH PDUNQDG

(Q WLOOV\QVP\QGLJKHWV EHVOXW RFK GH I|UIDUDQGHQ VRP GHQ WLOOlPSDU VND YDUD RSDUWLVND L I|UKnOODQGH WLOO DOOD DNW|UHU
SnPDUNQDGHQ

(Q DNW|U VRP SnYHUNDV DY HQ UHJOHULQJVP\QGLJKHWV EHVOXW VND KD UlWW DWW |YHUNODJD EHVOXWHW WLOO HQ |YHUNODJDQGHLQä
VWDQV VRP lU REHURHQGH DY GH EHU|UGD SDUWHUQD 2P LQVWDQVHQ L IUnJD LQWH KDU GRPVWROVNDUDNWlU VND GHQ DOOWLG OlPQD HQ
VNULIWOLJ PRWLYHULQJ WLOO VLWW EHVOXW VRP GHVVXWRP VND JUDQVNDV DY HQ RSDUWLVN RFK REHURHQGH UlWWVOLJ P\QGLJKHW %HVOXW
VRPIDWWDWVDY|YHUNODJDQGHLQVWDQVHU VNDYHUNVWlOODV

$UWLNHO 
)|UKnOODQGH WLOO I|UGUDJHWRP HQHUJLJHPHQVNDSHQ

2P EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHO VNXOOH VWULGD PRW EHVWlPPHOVHUQD L I|UGUDJHW RP HQHUJLJHPHQVNDSHQ HOOHU GH
EHVWlPPHOVHU L XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ VRP lU WLOOlPSOLJD HQOLJW I|UGUDJHW RP HQHUJLJHPHQVNDSHQ VND EHVWlPPHOVHUQD L
I|UGUDJHW RP HQHUJLJHPHQVNDSHQ HOOHU GH EHVWlPPHOVHU L XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ VRP lU WLOOlPSOLJD HQOLJW I|UGUDJHW RP
HQHUJLJHPHQVNDSHQ KD I|UHWUlGH L GHDYVHHQGHQ VRPNRQIOLNWHQ JlOOHU

9LGJHQRPI|UDQGHW DYGHWWD NDSLWHOVND I|UHWUlGH JHV WLOO DQWDJDQGH DYODJVWLIWQLQJHOOHU DQGUD DNWHU VRP lU I|UHQOLJD
PHG I|UGUDJHW RP HQHUJLJHPHQVNDSHQ HOOHU VRP E\JJHU Sn GHQ ODJVWLIWQLQJ VRP lU WLOOlPSOLJ L XQLRQHQ 9LG HQ HYHQWXHOO
WYLVW VRP U|U GHWWD NDSLWHO VND ODJVWLIWQLQJ HOOHU DQGUD DNWHU VRP XSSI\OOHU GHVVD NULWHULHU DQWDV YDUD I|UHQOLJD PHG GHWWD
NDSLWHO 9LG EHG|PQLQJHQ DYKXUXYLGD ODJVWLIWQLQJ HOOHU DQGUD DNWHU XSSI\OOHU GHVVD NULWHULHU VND DOOD UHOHYDQWD EHVOXW VRP
IDWWDWV HQOLJW DUWLNHO L I|UGUDJHWRP HQHUJLJHPHQVNDSHQ EHDNWDV
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,QJHQGHUD SDUWHQ InU DQYlQGD EHVWlPPHOVHUQD RP WYLVWO|VQLQJ L GHWWD DYWDO I|U DWW nEHURSD HWW nVLGRVlWWDQGH DY
EHVWlPPHOVHUQDL I|UGUDJHWRP HQHUJLJHPHQVNDSHQ

.$3,7(/ 

gSSHQKHW
$UWLNHO 
'HILQLWLRQHU
,GHWWD NDSLWHOJlOOHU I|OMDQGH GHILQLWLRQHU
 nWJlUG PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJ ODJDU I|URUGQLQJDU UlWWVOLJD DYJ|UDQGHQ I|UIDUDQGHQ RFK DGPLQLVWUDWLYD DYJ|UDQGHQ
PHG DOOPlQWLOOlPSQLQJVDPW DQGUDDOOPlQQDHOOHUDEVWUDNWDUlWWVDNWHUWRONQLQJDUHOOHUDQGUDNUDYVRPNDQKDNRQVHä
NYHQVHU I|U IUnJRU VRP RPIDWWDV DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO 'HILQLWLRQHQ RPä
IDWWDU LQWHDYJ|UDQGHQVRPJlOOHUHQ HQVNLOG SHUVRQ
 EHU|UG SHUVRQ HQ I\VLVN HOOHU MXULGLVN SHUVRQ VRP NDQ RPIDWWDV DY DOOD UlWWLJKHWHU HOOHU VN\OGLJKHWHU HQOLJW nWJlUGHU
PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJL GHQPHQLQJ VRP DYVHV LDYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
6\IWHRFK WLOOlPSQLQJVRPUnGH
3DUWHUQD HUNlQQHU GHQ EHW\GHOVH VRP GHUDV UHJHOYHUN NDQ KD I|U KDQGHO RFK LQYHVWHULQJDU PHOODQ GHP RFK VND WLOOKDQGDä
KnOOD HQ I|UXWVlJEDU ODJVWLIWQLQJ I|U HNRQRPLVND DNW|UHU RFK HIIHNWLYD I|UIDUDQGHQ PHG YHGHUE|UOLJ KlQV\Q WLOO UlWWVVlä
NHUKHWRFK SURSRUWLRQDOLWHW

$UWLNHO 
2IIHQWOLJJ|UDQGH


9DUGHUD SDUWHQVND VHWLOODWW nWJlUGHU PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJ

D  RPHGHOEDUW J|UV OlWWLOOJlQJOLJD YLD HWW RIILFLHOOW DQJLYHW PHGLXP RFK RP P|MOLJW HOHNWURQLVNW Sn HWW VlWW VRP J|U DWW
YHP VRPKHOVW NDQ VlWWD VLJ LQL GHP
E  LQQHKnOOHU HQ I|UNODULQJDYPnOHWI|URFKPRWLYHULQJHQ WLOO VnGDQDnWJlUGHU RFK
F  PHGJHU WLOOUlFNOLJ WLG PHOODQ RIIHQWOLJJ|UDQGHW DY VnGDQD nWJlUGHU RFK GHUDV LNUDIWWUlGDQGH XWRP L YHGHUE|UOLJHQ
PRWLYHUDGH IDOO


415



9DUGHUD SDUWHQVND

D  VWUlYD HIWHU DWW Sn HWW WLGLJW VWDGLXP VRP I|UHIDOOHU OlPSOLJW RIIHQWOLJJ|UD DOOD I|UVODJ WLOO DQWDJDQGH HOOHU WLOO lQGULQJ DY
HQ nWJlUG PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJ LQEHJULSHWHQ I|UNODULQJDYPnOHWI|URFKPRWLYHULQJHQ WLOO I|UVODJHW
E  JH EHU|UGD SHUVRQHU ULPOLJ P|MOLJKHW DWW IUDPI|UD V\QSXQNWHU Sn HWW VnGDQW I|UVODJ RFK L Vn JRG WLG DWW GH EHU|UGD
SHUVRQHUQDKLQQHU OlPQD VnGDQDV\QSXQNWHU RFK
F  VWUlYDHIWHUDWWWD KlQV\QWLOO EHU|UGDSHUVRQHUV V\QSXQNWHU Sn I|UHVODJHW
$UWLNHO 
)|UIUnJQLQJDU RFK NRQWDNWSXQNWHU

)|U DWW XQGHUOlWWD NRPPXQLNDWLRQHQ PHOODQ SDUWHUQD L DOOD IUnJRU VRP RPIDWWDV DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK
KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDO VNDYDUGHUDSDUWHQXWVH HQ NRQWDNWSXQNWVRP IXQJHUDU VRPVDPRUGQDUH

9DUGHUD SDUWHQ VND ELEHKnOOD HOOHU XSSUlWWD OlPSOLJD PHNDQLVPHU I|U DWW VYDUD Sn I|UIUnJQLQJDU YDG JlOOHU nWJlUGHU
PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJ VRP KDU I|UHVODJLWV HOOHU WUlWW L NUDIW RFK KXU GH VND WLOOlPSDV )|UIUnJQLQJDU NDQ ULNWDV WLOO GHQ
NRQWDNWSXQNW VRPLQUlWWDV HQOLJW SXQNW  HOOHU WLOO DQGUDPHNDQLVPHUEHURHQGH SnYDG VRPlU OlPSOLJW
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3DUWHUQD HUNlQQHU DWW DOOD VYDU HQOLJW SXQNW  LQWH lU GHILQLWLYD HOOHU UlWWVOLJW ELQGDQGH XWDQ HQGDVW JHV XSSO\Vä
QLQJVYLV RPLQWHDQQDWI|UHVNULYVL GHUDVUHVSHNWLYH ODJDURFKDQGUDI|UIDWWQLQJDU

3n EHJlUDQ DY HQ SDUW VND GHQ DQGUD SDUWHQ RPHGHOEDUW OlPQD LQIRUPDWLRQ RFK VYDUD Sn IUnJRU VRP JlOOHU HQ
nWJlUG PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJ HOOHU HWW I|UVODJ WLOO DQWDJDQGH HOOHU lQGULQJ DYHQ nWJlUG PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJ VRP GHQ
EHJlUDQGH SDUWHQ DQVHU NDQ SnYHUND IXQNWLRQHQ KRV DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO
RDYVHWWRPGHQ EHJlUDQGH SDUWHQWLGLJDUHXQGHUUlWWDWV RPnWJlUGHQHOOHU LQWH

$UWLNHO 
)|UYDOWQLQJDYnWJlUGHU PHGDOOPlQ WLOOlPSQLQJ
9DUGHUD SDUWHQ VND Sn HWW REMHNWLYW RSDUWLVNW RFK VNlOLJW VlWW I|UYDOWD DOOD nWJlUGHU PHG DOOPlQ WLOOlPSQLQJ , GHWWD V\IWH
VND YDUGHUD SDUWHQ QlU VnGDQD nWJlUGHU L VSHFLILND IDOO WLOOlPSDV Sn HQVNLOGD SHUVRQHU YDURU HOOHU WMlQVWHU L GHQ DQGUD
SDUWHQ
D  VWUlYD HIWHU DWW L HQOLJKHW PHG VLQD HJQD I|UIDUDQGHQ JH GH SHUVRQHU VRP GLUHNW EHU|UV DY HWW I|UIDUDQGH ULPOLJW YDUVHO
QlU HWW I|UIDUDQGH LQOHGV LQEHJULSHW HQ EHVNULYQLQJ DY I|UIDUDQGHWV DUW HQ UHGRJ|UHOVH I|U GHQ UlWWVOLJD JUXQG HQOLJW
YLONHQI|UIDUDQGHWLQOHWWV RFKHQ DOOPlQ EHVNULYQLQJDYWYLVWHIUnJRUQD
E  JH VnGDQD EHU|UGD SHUVRQHU ULPOLJ P|MOLJKHW DWW OlJJD IUDP IDNWD RFK DUJXPHQW WLOO VW|G I|U VLQ VWnQGSXQNW LQQDQ HQ
VOXWJLOWLJDGPLQLVWUDWLY nWJlUG YLGWDV LGHQ PnQWLGHQ I|UIDUDQGHWVDUWRFK DOOPlQLQWUHVVHW WLOOnWHUGHW RFK
F  VHWLOO DWWI|UIDUDQGHQDJUXQGDUVLJSn RFK |YHUHQVVWlPPHU PHG SDUWHQV ODJVWLIWQLQJ

$UWLNHO 
gYHUSU|YQLQJ RFK |YHUNODJDQGH

9DUGHUD SDUWHQ VND LQUlWWD HOOHU ELEHKnOOD GRPVWRODU VNLOMHGRPVWRODU HOOHU I|UYDOWQLQJVGRPVWRODU HOOHU PRWVYDUDQGH
I|UIDUDQGHQ VRP VQDEEW NDQ SU|YD RFK YLG EHKRY YLGWD NRUULJHUDQGH DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU L IUnJRU VRP RPIDWWDV DY
DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO 6nGDQD GRPVWRODU HOOHU I|UIDUDQGHQ VND YDUD RSDUWLVND
RFK REHURHQGH DY GHQ LQVWDQV HOOHU P\QGLJKHW VRP VYDUDU I|U GHQ DGPLQLVWUDWLYD WLOOV\QHQ RFK GH VRP lU DQVYDULJD I|U
GHP InU LQWHKDHWW YlVHQWOLJW LQWUHVVH L lUHQGHWVXWJnQJ


9DUGHUD SDUWHQVND VHWLOODWW SDUWHUQDL PnOHWLDOOD VnGDQDGRPVWRODUHOOHU I|UIDUDQGHQ KDU UlWW WLOO

D  HQ ULPOLJ P|MOLJKHWDWW VW|GMD HOOHU I|UVYDUD VLQ VWnQGSXQNW RFK
E  HWW EHVOXW VRP E\JJHU Sn EHYLVQLQJ RFK LQOlPQDGH KDQGOLQJDUHOOHU QlU Vn NUlYVLSDUWHQV ODJVWLIWQLQJ KDQGOLQJDU VRP
GHQDGPLQLVWUDWLYD P\QGLJKHWHQVDPPDQVWlOOW

0HG I|UEHKnOO I|U |YHUNODJDQGH HOOHU \WWHUOLJDUH |YHUSU|YQLQJ L HQOLJKHW PHG GHVV ODJVWLIWQLQJ VND YDUGHUD SDUWHQ VH
WLOO DWW GHQ LQVWDQV HOOHU EHK|ULJD P\QGLJKHW VRP DQVYDUDU I|U GHQ DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHQ L IUnJD JHQRPI|U EHVOXWHW RFK
UlWWDUVLJHIWHU GHW LVLQSUD[LV

$UWLNHO 
/DJVWLIWQLQJHQVNYDOLWHWRFKHIIHNWLYLWHW VDPWJRGI|UYDOWQLQJVVHG

3DUWHUQD lU|YHUHQVRP DWWVDPDUEHWD I|UDWWIUlPMD JRG NYDOLWHWRFKHIIHNWLYLWHWLODJVWLIWQLQJHQEODQGDQQDW JHQRP
XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RFK ElVWD SUD[LV U|UDQGH VLQ UHVSHNWLYH UHJOHULQJVSROLWLN RFK VLQD UHVSHNWLYH NRQVHNYHQVXWUHGä
QLQJDU

3DUWHUQD HUNlQQHU YLNWHQ DY SULQFLSHUQD I|U JRG I|UYDOWQLQJVVHG   RFK lU |YHUHQV RP DWW VDPDUEHWD I|U DWW IUlPMD
VnGDQDSULQFLSHUEODQG DQQDW JHQRP XWE\WHDYLQIRUPDWLRQRFKElVWD SUD[LV


,HQOLJKHWPHG(XURSDUnGHWV5HFRPPHQGDWLRQRIWKH&RPPLWWHHRI0LQLVWHUVWRPHPEHUVWDWHVRQJRRGDGPLQLVWUDWLRQ&05HF  DYGHQ
MXQL
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$UWLNHO 
6lUVNLOGDUHJOHU

%HVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHO VND WLOOlPSDV XWDQ DWW GHW SnYHUNDU VlUVNLOGD UHJOHU RP |SSHQKHW VRP IDVWVWlOOV L DQGUD
NDSLWHOLDYGHOQLQJ 9 +DQGHORFK KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDO

.$3,7(/ 

+DQGHO RFKKnOOEDU XWYHFNOLQJ
$UWLNHO 
%DNJUXQGRFK PnO

3DUWHUQD HULQUDU RP $JHQGD  IUnQ )|UHQWD QDWLRQHUQDV NRQIHUHQV RP PLOM| RFK XWYHFNOLQJ IUnQ  ,/2V
GHNODUDWLRQ RP JUXQGOlJJDQGH SULQFLSHU RFK UlWWLJKHWHU L DUEHWVOLYHW IUnQ  JHQRPI|UDQGHSODQHQ IUnQ -RKDQQHVEXUJ
RP KnOOEDU XWYHFNOLQJ IUnQ  )|UHQWD QDWLRQHUQDV HNRQRPLVND RFK VRFLDOD UnGV PLQLVWHUGHNODUDWLRQ IUnQ  RP
IXOO V\VVHOVlWWQLQJ RFK DQVWlQGLJDDUEHWVYLOONRU I|U DOOD VDPW ,/2VI|UNODULQJ RP VRFLDO UlWWYLVD I|U HQ UlWWYLV JOREDOLVHULQJ
IUnQ  3DUWHUQD EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH DWW IUlPMD XWYHFNOLQJHQ DY GHQ LQWHUQDWLRQHOOD KDQGHOQ Sn HWW VlWW VRP ELGUDU
WLOO PnOHW RP KnOOEDU XWYHFNOLQJ I|U QXYDUDQGH RFK NRPPDQGH JHQHUDWLRQHUV YlOIlUG VDPW DWW VH WLOO DWW GHWWD PnO LQWHJä
UHUDVL RFK DYVSHJODV Sn DOOD QLYnHUDYGHUDV KDQGHOVI|UELQGHOVHU

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH DWW XSSQn HQ KnOOEDU XWYHFNOLQJ RFK HUNlQQHU DWW HNRQRPLVN XWYHFNOLQJ VRFLDO XWä
YHFNOLQJ RFK PLOM|VN\GG lU GHVV DY YDUDQGUD DYKlQJLJD RFK |PVHVLGLJW I|UVWlUNDQGH JUXQGSHODUH 3DUWHUQD XQGHUVWU\NHU
I|UGHOHQ DY DWW EHWUDNWD KDQGHOVUHODWHUDGH DUEHWVPDUNQDGV   RFK PLOM|IUnJRU VRP HQ GHO DY HQ |YHUJULSDQGH VWUDWHJL I|U
KDQGHORFKKnOOEDU XWYHFNOLQJ

$UWLNHO 
5lWW DWW UHJOHUDRFK VN\GGVQLYnHU

3DUWHUQD HUNlQQHU YDUGHUD SDUWHQV UlWWLJKHW DWW VMlOY EHVOXWD RP VLQ SROLWLNRFK VLQD SULRULWHULQJDU YDG JlOOHU KnOOEDU
XWYHFNOLQJ IDVWVWlOOD GHQ HJQD LQKHPVND QLYnQ I|U PLOM| RFK DUEHWDUVN\GG VDPW DWW DQWD HOOHU lQGUD UHOHYDQW ODJVWLIWQLQJ
RFK SROLWLN PHG KlQV\Q WDJHQ WLOO GH LQWHUQDWLRQHOOW HUNlQGD QRUPHU RFK |YHUHQVNRPPHOVHU VRP GHW KlQYLVDV WLOO L DUWLNä
ODUQD RFK LGHWWD DYWDO

, GHWWD VDPPDQKDQJ VND YDUGHUD SDUWHQ VWUlYD HIWHU DWW VH WLOO DWW GHVV ODJVWLIWQLQJ RFK SROLWLN VlNUDU RFK IUlPMDU
K|JD QLYnHU DY PLOM| RFK DUEHWDUVN\GG RFK VWUlYD HIWHU DWW IRUWVlWWD DWW I|UElWWUD GHQQD ODJVWLIWQLQJ RFK SROLWLN RFK GH
XQGHUOLJJDQGH VN\GGVQLYnHUQD

$UWLNHO 
0XOWLODWHUDOD DUEHWVQRUPHU RFK DYWDO

3DUWHUQD HUNlQQHU DWWIXOO RFK SURGXNWLY V\VVHOVlWWQLQJ RFKDQVWlQGLJDDUEHWVYLOONRU I|U DOOD lU JUXQGOlJJDQGH I|U DWW
KDQWHUD JOREDOLVHULQJHQ RFK EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH DWW IUlPMD XWYHFNOLQJHQ DY LQWHUQDWLRQHOO KDQGHO Sn HWW VlWW VRP OHGHU
WLOO IXOO RFK SURGXNWLY V\VVHOVlWWQLQJ RFK DQVWlQGLJD DUEHWVYLOONRU I|U DOOD , GHWWD VDPPDQKDQJ nWDU VLJ SDUWHUQD DWW YLG
EHKRYVDPUnGDRFKVDPDUEHWD QlU GHW JlOOHUKDQGHOVUHODWHUDGHDUEHWVPDUNQDGVIUnJRU DYJHPHQVDPWLQWUHVVH

3DUWHUQD nWDU VLJ L HQOLJKHW PHG VLQD VN\OGLJKHWHU VnVRP PHGOHPPDU L ,/2 RFK HQOLJW ,/2V I|UNODULQJ RP JUXQGä
OlJJDQGH SULQFLSHU RFK UlWWLJKHWHU L DUEHWVOLYHW VDPW XSSI|OMQLQJHQ DY GHQQD IUnQ  DWW UHVSHNWHUD IUlPMD RFK L VLQ
ODJVWLIWQLQJ RFK SUD[LV Sn KHOD VLWW WHUULWRULXP LQI|UD GH LQWHUQDWLRQHOOW HUNlQGD JUXQGOlJJDQGH DUEHWVQRUPHU VRP IDVWä
VWlOOVL GHJUXQGOlJJDQGH,/2NRQYHQWLRQHUQDVlUVNLOW
D  I|UHQLQJVIULKHWRFK IDNWLVNWHUNlQQDQGHDYUlWWHQ WLOONROOHNWLYDI|UKDQGOLQJDU
E  DYVNDIIDQGHDYDOOD IRUPHU DYWYnQJVDUEHWHHOOHUREOLJDWRULVNWDUEHWH


417



+lQYLVQLQJDUQDWLOODUEHWHLGHWWDNDSLWHOLQEHJULSHUGHIUnJRUDYEHW\GHOVHI|U,/2VVWUDWHJLVNDPnOVRPOLJJHUWLOOJUXQGI|UDJHQGDQI|U
DQVWlQGLJWDUEHWHLHQOLJKHWPHG,/2VI|UNODULQJIUnQRPVRFLDOUlWWYLVDI|UHQUlWWYLVJOREDOLVHULQJ
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F  IDNWLVNW DYVNDIIDQGH DYEDUQDUEHWH RFK
G  XQGDQU|MDQGH DYGLVNULPLQHULQJ YLGDQVWlOOQLQJ RFK\UNHVXW|YQLQJ

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH DWW L VLQ ODJVWLIWQLQJ RFK SUD[LV IDNWLVNW JHQRPI|UD GH JUXQGOlJJDQGH RFK SULRULWHä
UDGH ,/2NRQYHQWLRQHUQDVDPW DQGUD ,/2NRQYHQWLRQHU VRP UDWLILFHUDWVDYPHGOHPVVWDWHUQD UHVSHNWLYH0ROGDYLHQ

3DUWHUQD NRPPHU RFNVn DWW |YHUYlJD DWW UDWLILFHUD GH nWHUVWnHQGH SULRULWHUDGH NRQYHQWLRQHUQD VDPW DQGUD NRQYHQä
WLRQHU VRP ,/2 NODVVLILFHUDW VRP XSSGDWHUDGH 3DUWHUQD VND L GHWWD VDPPDQKDQJ UHJHOEXQGHW XWE\WD LQIRUPDWLRQ RP VLQ
UHVSHNWLYH VLWXDWLRQRFKVLQD UHVSHNWLYH IUDPVWHJ LUDWLILFHULQJVSURFHVVHQ

3DUWHUQD HUNlQQHU DWW|YHUWUlGHOVHU DYGHJUXQGOlJJDQGHSULQFLSHUQDRFKUlWWLJKHWHUQDLDUEHWVOLYHW LQWHInUnEHURSDV
HOOHU Sn DQQDW VlWW DQYlQGDV VRP HQ OHJLWLP NRPSDUDWLY I|UGHO RFK DWW DUEHWVQRUPHU LQWH E|U DQYlQGDV L KDQGHOVSURWHNä
WLRQLVWLVNW V\IWH

$UWLNHO 
0XOWLODWHUDOPLOM|I|UYDOWQLQJRFK PXOWLODWHUDODPLOM|DYWDO

3DUWHUQD HUNlQQHU YlUGHW DY LQWHUQDWLRQHOO PLOM|I|UYDOWQLQJ RFK PXOWLODWHUDOD PLOM|DYWDO VRP GHW LQWHUQDWLRQHOOD
VDPIXQGHWV VYDU Sn JOREDOD RFK UHJLRQDOD PLOM|SUREOHP RFK EHWRQDU EHKRYHW DY DWW |ND GHW |PVHVLGLJD VW|GHW PHOODQ
KDQGHOVSROLWLNRFKPLOM|SROLWLN3DUWHUQD nWDUVLJLGHWWDVDPPDQKDQJDWWSnOlPSOLJW VlWW VDPUnGDRFKVDPDUEHWD U|UDQGH
I|UKDQGOLQJDURP KDQGHOVUHODWHUDGH PLOM|SUREOHP RFK DQGUDKDQGHOVUHODWHUDGH PLOM|IUnJRUDYJHPHQVDPWLQWUHVVH

3DUWHUQD EHNUlIWDU nWDJDQGHWDWW L VLQ ODJVWLIWQLQJ RFK SUD[LV IDNWLVNWJHQRPI|UD GH PXOWLODWHUDOD PLOM|DYWDO L YLOND GH
lU SDUWHU

3DUWHUQD VND UHJHOEXQGHW XWE\WD LQIRUPDWLRQ RP VLQ UHVSHNWLYH VLWXDWLRQ RFK VLQD UHVSHNWLYH IUDPVWHJ QlU GHW JlOOHU
UDWLILFHULQJHQ DYGHPXOWLODWHUDODPLOM|DYWDOHQ HOOHUlQGULQJDUDYVnGDQD DYWDO

3DUWHUQD EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH DWW XSSQn VOXWPnOHW L )1V UDPNRQYHQWLRQ RP NOLPDWI|UlQGULQJHQ RFK SURWRNROOHW
WLOO GHQQD .\RWRSURWRNROOHW  'H nWDU VLJDWWVDPDUEHWDYLG XWDUEHWDQGHW DYIUDPWLGD LQWHUQDWLRQHOOD UDPYHUNRP NOLPDWI|ä
UlQGULQJHQ HQOLJW )1VUDPNRQYHQWLRQ RPNOLPDWI|UlQGULQJHQ RFKGlUWLOOK|UDQGH DYWDORFKEHVOXW

,QJHW L GHWWD DYWDO VND KLQGUD SDUWHUQD IUnQ DWW DQWD HOOHU ELEHKnOOD nWJlUGHU I|U DWW JHQRPI|UD GH PXOWLODWHUDOD PLOM|ä
DYWDO VRP GH lU SDUWHU L XQGHU I|UXWVlWWQLQJ DWW VnGDQD nWJlUGHU LQWHWLOOlPSDV Sn HWW VlWW VRP VNXOOH XWJ|UD HWW PHGHO I|U
JRGW\FNOLJHOOHUREHUlWWLJDGGLVNULPLQHULQJ PHOODQSDUWHUQD HOOHU LQQHIDWWDHQ I|UWlFNWEHJUlQVQLQJDYKDQGHOQ

$UWLNHO 
+DQGHORFK LQYHVWHULQJDU VRPIUlPMDU KnOOEDU XWYHFNOLQJ
3DUWHUQD EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH DWW I|UVWlUND KDQGHOQV ELGUDJ WLOO DWW Qn PnOHW RP KnOOEDU XWYHFNOLQJ L GHVV HNRQRPLVND
VRFLDODRFKPLOM|PlVVLJD DVSHNWHU 'lUI|U JlOOHU I|OMDQGH
D  3DUWHUQD HUNlQQHU GHQ EHW\GHOVH VRP JUXQGOlJJDQGH DUEHWVQRUPHU RFK DQVWlQGLJD DUEHWVYLOONRU NDQ KD I|U HNRQRPLVN
HIIHNWLYLWHW LQQRYDWLRQ RFK SURGXNWLYLWHW RFK VND YHUND I|U VW|UUH SROLWLVN VDPVWlPPLJKHW PHOODQ KDQGHOVSROLWLNHQ n
HQD VLGDQ RFK V\VVHOVlWWQLQJV RFKDUEHWVPDUNQDGVSROLWLNHQn GHQDQGUD
E  3DUWHUQD VND VWUlYDHIWHUDWW XQGHUOlWWD RFKIUlPMD KDQGHORFK LQYHVWHULQJDU L PLOM|YDURU RFK PLOM|WMlQVWHU EODQG DQQDW
JHQRP DWW WDLWX PHG LFNHWDULIIlUDKDQGHOVKLQGHU
F  3DUWHUQD VND VWUlYD HIWHU DWW XQGHUOlWWD XQGDQU|MDQGHW DY KDQGHOV RFK LQYHVWHULQJVKLQGHU I|U YDURU RFK WMlQVWHU VRP
VSHODU HQ YLNWLJ UROO QlU GHW JlOOHU DWW EHJUlQVD NOLPDWI|UlQGULQJDUQD WLOO H[HPSHO KnOOEDUD I|UQ\EDUD HQHUJLNlOORU RFK
HQHUJLHIIHNWLYD YDURU RFK WMlQVWHU EODQG DQQDW JHQRP DQWDJDQGH DY UDPYHUN VRP IUlPMDU DQYlQGQLQJ DY ElVWD WLOOä
JlQJOLJD WHNQLNRFK JHQRP IUlPMDQGH DY VWDQGDUGHU VRP IXOOJ|U PLOM|PlVVLJD RFK HNRQRPLVND EHKRY RFK PLQLPHUDU
WHNQLVND KDQGHOVKLQGHU
G  3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW IUlPMD KDQGHO PHG YDURU VRP ELGUDU WLOO ElWWUH VRFLDOD YLOONRU RFK PLOM|YlQOLJD PHWRGHU
LQEHJULSHW YDURU VRP LQJnU L IULYLOOLJD V\VWHP I|U KnOOEDU XWYHFNOLQJ VnVRP V\VWHP I|U UlWWYLV RFK HWLVN KDQGHO RFK
PLOM|PlUNQLQJ VDPW FHUWLILHULQJVV\VWHPI|U SURGXNWHUVRPE\JJHU Sn QDWXUUHVXUVHU
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H  3DUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW IUlPMD I|UHWDJHQV VRFLDOD DQVYDU EODQG DQQDW JHQRP LQIRUPDWLRQVXWE\WH RFK ElVWD SUD[LV
3DUWHUQD KlQYLVDU L GHWWD VDPPDQKDQJ WLOO UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOW HUNlQGD SULQFLSHU RFK ULNWOLQMHU VnVRP 2(&'V
ULNWOLQMHU I|U PXOWLQDWLRQHOOD I|UHWDJ )1V *OREDO &RPSDFWLQLWLDWLY RFK ,/2V WUHSDUWVGHNODUDWLRQ RP SULQFLSHUQD I|U
PXOWLQDWLRQHOOD I|UHWDJRFKVRFLDOSROLWLN

$UWLNHO 
%LRORJLVNPnQJIDOG

3DUWHUQD HUNlQQHU YLNWHQ DY DWW V|UMD I|U EHYDUDQGHW RFK GHQ KnOOEDUD DQYlQGQLQJHQ DY ELRORJLVN PnQJIDOG VRP HQ
YLNWLJ IDNWRU I|U DWW XSSQn KnOOEDU XWYHFNOLQJ RFK EHNUlIWDU VLWW nWDJDQGH DWW EHYDUD RFK KnOOEDUW DQYlQGD GHQ ELRORJLVND
PnQJIDOGHQ L |YHUHQVVWlPPHOVH PHG NRQYHQWLRQHQ RP ELRORJLVN PnQJIDOG RFK DQGUD UHOHYDQWD LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXä
PHQWL YLONDGHlU SDUWHU


)|UGHWWD lQGDPnOnWDU VLJ SDUWHUQDDWW

D IUlPMD KDQGHO PHG SURGXNWHU VRP E\JJHU Sn QDWXUUHVXUVHU RFK VRP IUDPVWlOOWV JHQRP KnOOEDU DQYlQGQLQJ DY ELRORä
JLVNDUHVXUVHUVDPW ELGUDWLOOEHYDUDQGHW DYGHQ ELRORJLVND PnQJIDOGHQ
E  XWE\WD LQIRUPDWLRQ RP nWJlUGHU U|UDQGH KDQGHO PHG SURGXNWHU VRP E\JJHU Sn QDWXUUHVXUVHU YLOND V\IWDU WLOO DWW
VWRSSD I|UOXVWHQ DY ELRORJLVN PnQJIDOG RFK PLQVND WU\FNHW Sn GHQ ELRORJLVND PnQJIDOGHQ VDPW L WLOOlPSOLJD IDOO
VDPDUEHWD I|UDWW PD[LPHUD HIIHNWHUQDDYRFKV|UMD I|U |PVHVLGLJWVW|GPHOODQ VLQDUHVSHNWLYH VWUDWHJLHU
F  IUlPMD I|UWHFNQLQJ DY DUWHU HQOLJW NRQYHQWLRQHQ RP LQWHUQDWLRQHOO KDQGHO PHG XWURWQLQJVKRWDGH DUWHU DY YLOGD GMXU
RFK Yl[WHU &LWHV RP GHVVDDUWHUVEHYDUDQGH DQVHV YDUDLULVN]RQHQ RFK
G  VDPDUEHWD Sn UHJLRQDO RFK JOREDO QLYn L V\IWH DWW IUlPMD EHYDUDQGH RFK KnOOEDU DQYlQGQLQJ DY ELRORJLVN PnQJIDOG L
QDWXUOLJD HNRV\VWHP HOOHU MRUGEUXNVHNRV\VWHP LQEHJULSHW XWURWQLQJVKRWDGH DUWHU RFK GHUDV OLYVPLOM| VlUVNLOW VN\GGDGH
QDWXURPUnGHQ RFK JHQHWLVN PnQJIDOG nWHUVWlOODQGH DY HNRV\VWHP RFK XQGDQU|MDQGH HOOHU PLQVNQLQJ DY QHJDWLYD
PLOM|HIIHNWHUVRPKlUU|U IUnQ DQYlQGQLQJDYOHYDQGH RFK LFNHOHYDQGHQDWXUUHVXUVHUHOOHU DYHNRV\VWHP

$UWLNHO 
+nOOEDU I|UYDOWQLQJ DYVNRJDU RFK KDQGHOPHGVNRJVSURGXNWHU

3DUWHUQD HUNlQQHU YLNWHQ DY DWW V|UMD I|U EHYDUDQGH RFK KnOOEDU I|UYDOWQLQJ DY VNRJDU RFK VNRJDUQDV ELGUDJ WLOO
SDUWHUQDVHNRQRPLVNDPLOM|UHODWHUDGHRFKVRFLDODPnO
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)|UGHWWD lQGDPnOnWDU VLJ SDUWHUQDDWW

D  IUlPMD KDQGHOQ PHG VNRJVSURGXNWHU VRP KlUU|U IUnQ KnOOEDUW I|UYDOWDGH VNRJDU RFK VRP VN|UGDWV L HQOLJKHW PHG GHQ
LQKHPVND ODJVWLIWQLQJHQ L DYYHUNQLQJVODQGHW nWJlUGHU L GHWWD DYVHHQGH NDQ RPIDWWD LQJnHQGH DY HWW IULYLOOLJW SDUWQHUä
VNDSVDYWDO RP VNRJVODJVWLIWQLQJHQV HIWHUOHYQDG VDPW I|UYDOWQLQJDYRFK KDQGHOPHG VNRJ
E  XWE\WD LQIRUPDWLRQRP nWJlUGHU I|U DWWIUlPMD NRQVXPWLRQHQ DYWLPPHU RFK WLPPHUSURGXNWHU IUnQ KnOOEDUW I|UYDOWDGH
VNRJDURFK LWLOOlPSOLJD IDOO VDPDUEHWD I|U DWWXWYHFNOD VnGDQDnWJlUGHU
F DQWD nWJlUGHU I|U DWW IUlPMD EHYDUDQGH DY VNRJDUQD VDPW EHNlPSD RODJOLJ VNRJVDYYHUNQLQJ RFK GHQ GlUPHG VDPPDQä
KlQJDQGH KDQGHOQ LQEHJULSHWLOlPSOLJDIDOOPHG DYVHHQGH SnWUHGMHOlQGHU
G  XWE\WD LQIRUPDWLRQ RP nWJlUGHU I|U DWW I|UElWWUD VNRJVI|UYDOWQLQJHQ RFK L WLOOlPSOLJD IDOO VDPDUEHWD I|U DWW PD[LPHUD
HIIHNWHUQD DY RFK V|UMD I|U |PVHVLGLJW VW|G PHOODQ VLQD UHVSHNWLYH VWUDWHJLHU I|U DWW XWHVOXWD RODJOLJW DYYHUNDW WLPPHU
RFK WLPPHUSURGXNWHU IUnQ KDQGHOVIO|GHQD
H  IUlPMD I|UWHFNQLQJ DY WUlVODJ HQOLJW NRQYHQWLRQHQ RP LQWHUQDWLRQHOO KDQGHO PHG XWURWQLQJVKRWDGH DUWHU DY YLOGD GMXU
RFK Yl[WHU &LWHV RP GHVVDWUlVODJV EHYDUDQGH DQVHVYDUD LULVN]RQHQ RFK
I  VDPDUEHWD Sn UHJLRQDO RFK JOREDO QLYn I|U DWW IUlPMD EHYDUDQGHW DY VNRJDU RFK KnOOEDU I|UYDOWQLQJ DY DOOD W\SHU DY
VNRJDU PHG DQYlQGQLQJDYFHUWLILHULQJ VRP IUlPMDU DQVYDUVIXOOVNRJVI|UYDOWQLQJ
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$UWLNHO 
+DQGHO PHGILVNHULSURGXNWHU
0HG KlQV\Q WLOO YLNWHQ DY DWW V|UMD I|U HQ DQVYDUVIXOO RFK KnOOEDU I|UYDOWQLQJ DY ILVNEHVWnQG RFK IUlPMD JRG I|UYDOWQLQJ
QlU GHW JlOOHU KDQGHOnWDU VLJ SDUWHUQDDWW
D  IUlPMD ElVWD SUD[LV LQRP ILVNHULI|UYDOWQLQJ I|U DWW VH WLOO DWW ILVNEHVWnQGHQ EHYDUDV RFK I|UYDOWDV Sn HWW KnOOEDUW VlWW
XWLIUnQHQ HNRV\VWHPEDVHUDG VWUDWHJL
E  YLGWD HIIHNWLYD nWJlUGHU I|U DWW|YHUYDND RFK NRQWUROOHUD ILVNEHVWnQG RFK DQGUDDNYDWLVND UHVXUVHU
F VlNHUVWlOODIXOOI|UHQOLJKHWPHGWLOOlPSOLJDnWJlUGHU I|UEHYDUDQGHRFKNRQWUROOVRPDQWDJLWVDYUHJLRQDODILVNHULI|UYDOWä
QLQJVRUJDQLVDWLRQHU RFKVDPDUEHWD PHG RFKLQRP GHVVD RUJDQLVDWLRQHU Sn VnEUHG EDVLV VRPP|MOLJW RFK
G  VDPDUEHWD I|U DWW EHNlPSD RODJOLJW RUDSSRUWHUDW RFK RUHJOHUDW ILVNH ,88  RFK ILVNHULUHODWHUDG YHUNVDPKHW PHG KMlOS
DY RPIDWWDQGH HIIHNWLYD RFK |SSQD nWJlUGHU 3DUWHUQD VND RFNVn JHQRPI|UD VWUDWHJLHU RFK nWJlUGHU I|U DWW XWHVOXWD
,88SURGXNWHU IUnQ KDQGHOVIO|GHQD RFK VLQDPDUNQDGHU

$UWLNHO 
8SSUlWWKnOODQGH DYVN\GGVQLYnHU

3DUWHUQD HUNlQQHU DWW GHW lU ROlPSOLJW DWW IUlPMD KDQGHO HOOHU LQYHVWHULQJDU JHQRP DWW VlQND VN\GGVQLYnHUQD L GHQ
LQKHPVNDPLOM| HOOHUDUEHWVODJVWLIWQLQJHQ

(Q SDUW InU LQWH nVLGRVlWWD HOOHU J|UD XQGDQWDJ IUnQ HOOHU HUEMXGD VLJ DWW nVLGRVlWWD HOOHU J|UD XQGDQWDJ IUnQ VLQ
PLOM| HOOHU DUEHWVODJVWLIWQLQJ I|U DWW XSSPXQWUD WLOO KDQGHO HOOHU I|U DWW IUlPMD HWDEOHULQJ I|UYlUY XWYLGJQLQJ HOOHU NYDUä
KnOODQGHDYHQ LQYHVWHULQJHOOHUHQ LQYHVWHUDUHSnVLWW WHUULWRULXP

(Q SDUW InU LQWH JHQRP DWW NRQWLQXHUOLJW HOOHU nWHUNRPPDQGH DJHUD HOOHU DYVWn IUnQ DWW DJHUD XQGHUOnWD DWW HIIHNWLYW
JHQRPGULYD VLQPLOM| RFKDUEHWVODJVWLIWQLQJ I|U DWWXSSPXQWUD WLOOKDQGHOHOOHU LQYHVWHULQJDU

$UWLNHO 
9HWHQVNDSOLJLQIRUPDWLRQ
9LG XWIRUPQLQJ RFK JHQRPI|UDQGH DY nWJlUGHU I|U VN\GG DY PLOM|Q HOOHU DUEHWVI|UKnOODQGHQD VRP NDQ SnYHUND KDQGHO
HOOHU LQYHVWHULQJDU VND SDUWHUQD WD KlQV\Q WLOO WLOOJlQJOLJ YHWHQVNDSOLJ RFK WHNQLVN LQIRUPDWLRQ VDPW UHOHYDQWD LQWHUQDWLRä
QHOODQRUPHUULNWOLQMHU HOOHU UHNRPPHQGDWLRQHU RPVnGDQD ILQQV LQEHJULSHWI|UVLNWLJKHWVSULQFLSHQ

$UWLNHO 
gSSHQKHW
9DUGHUD SDUWHQ VND L HQOLJKHW PHG VLQ LQKHPVND ODJVWLIWQLQJ RFK NDSLWHO  gSSHQKHW  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK
KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO V|UMD I|U DWW DOOD nWJlUGHU VRP V\IWDU WLOO DWW VN\GGD PLOM|Q HOOHU DUEHWVI|UKnOODQGHQD
RFK VRP NDQ SnYHUND KDQGHO HOOHU LQYHVWHULQJDU XWDUEHWDV LQI|UV RFK WLOOlPSDV Sn HWW |SSHW VlWW HIWHU YHGHUE|UOLJ XQGHUä
UlWWHOVH RFKHWWRIIHQWOLJW VDPUnG VDPWHIWHU DWWLJRG WLG KDPHGGHODWRFK VDPUnWWPHG LFNHVWDWOLJDDNW|UHU

$UWLNHO 
gYHUV\QDYKnOOEDUKHWVHIIHNWHU
3DUWHUQD nWDU VLJ DWW VH |YHU |YHUYDND RFK EHG|PD HIIHNWHUQD DYJHQRPI|UDQGHW DYDYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODä
WHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO Sn KnOOEDU XWYHFNOLQJ JHQRP VLQD UHVSHNWLYH I|UIDUDQGHQ RFK LQVWLWXWLRQHU I|U PHGLQIO\WDQGH
OLNVRP GHP VRP LQUlWWDV JHQRP GHWWD DYWDO WLOO H[HPSHO JHQRP KDQGHOVUHODWHUDGH EHG|PQLQJDU DY NRQVHNYHQVHUQD I|U
KnOOEDU XWYHFNOLQJ
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$UWLNHO 
6DPDUEHWH RPKDQGHO RFKKnOOEDU XWYHFNOLQJ

3DUWHUQD HUNlQQHU YLNWHQ DY DWW VDPDUEHWD RP KDQGHOVUHODWHUDGH DVSHNWHU DY PLOM| RFK DUEHWVPDUNQDGVSROLWLN I|U DWW
XSSQn PnOHQ L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO 6DPDUEHWHW NDQ EODQG DQQDW RPIDWWD I|Oä
MDQGH RPUnGHQ
D
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$UEHWVUHODWHUDGH HOOHU PLOM|PlVVLJD DVSHNWHU DY KDQGHO RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJ L LQWHUQDWLRQHOOD IRUXP VlUVNLOW 9lUOGVä
KDQGHOVRUJDQLVDWLRQHQ :72  ,QWHUQDWLRQHOOD DUEHWVRUJDQLVDWLRQHQ ,/2  )1V PLOM|SURJUDP RFK PXOWLODWHUDOD PLOM|ä
DYWDO

E  0HWRGHURFKLQGLNDWRUHU I|UDWWEHG|PD NRQVHNYHQVHUQDDYKnOOEDUKDQGHO
F

,QYHUNDQ DY ODJVWLIWQLQJ QRUPHU RFK VWDQGDUGHU U|UDQGH DUEHWVPDUNQDGV RFK PLOM|IUnJRU Sn KDQGHO RFK LQYHVWHUä
LQJDU VDPW LQYHUNDQ DY KDQGHOV RFK LQYHVWHULQJVUHJOHU Sn DUEHWVPDUNQDGV RFK PLOM|ODJVWLIWQLQJHQ LQEHJULSHW Sn
XWIRUPQLQJHQ DYEHVWlPPHOVHURFKSROLWLN SnDUEHWVPDUNQDGV RFK PLOM|RPUnGHW

G

'H SRVLWLYD RFK QHJDWLYD HIIHNWHUQD DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO Sn KnOOEDU XWä
YHFNOLQJ RFK ROLND VlWW DWW VWlUND I|UKLQGUD HOOHU PLOGUD GHVVD RFNVn PHG KlQV\Q WLOO GH EHG|PQLQJDU DY NRQVHNYHQä
VHUQD I|U KnOOEDU XWYHFNOLQJVRPXWI|UVDYDQWLQJHQHQ HOOHU EnGDSDUWHU

H  )UlPMDQGH DY UDWLILFHULQJ RFK HWW HIIHNWLYW JHQRPI|UDQGH DY JUXQGOlJJDQGH SULRULWHUDGH RFK DQGUD XSSGDWHUDGH ,/2
NRQYHQWLRQHU RFKPXOWLODWHUDODPLOM|DYWDO DYEHW\GHOVH I|UKDQGHOQ
I  )UlPMDQGH DYSULYDWDRFKRIIHQWOLJDV\VWHPI|U FHUWLILHULQJ VSnUEDUKHWRFKPlUNQLQJ LQEHJULSHWPLOM|PlUNQLQJ
J  )UlPMDQGH DY I|UHWDJHQV VRFLDOD DQVYDU H[HPSHOYLV JHQRP nWJlUGHU I|U |NDG PHGYHWHQKHW RP DQVOXWQLQJ WLOO VDPW
JHQRPI|UDQGHRFKXSSI|OMQLQJDYLQWHUQDWLRQHOOWHUNlQGDULNWOLQMHURFKSULQFLSHU
K  +DQGHOVUHODWHUDGH DVSHNWHU Sn ,/2V DJHQGD I|U DQVWlQGLJW DUEHWH LQEHJULSHW NRSSOLQJDU PHOODQ KDQGHO RFK IXOO RFK
SURGXNWLY V\VVHOVlWWQLQJ DQSDVVQLQJ DY DUEHWVPDUNQDGHQ JUXQGOlJJDQGH DUEHWVQRUPHU DUEHWVPDUNQDGVVWDWLVWLN
NRPSHWHQVXWYHFNOLQJ RFKOLYVOnQJW OlUDQGHVRFLDOW VN\GG RFK VRFLDOLQNOXGHULQJ VRFLDO GLDORJRFK MlPVWlOOGKHW
L  +DQGHOVUHODWHUDGH DVSHNWHU SnPXOWLODWHUDODPLOM|DYWDO LQEHJULSHWWXOOVDPDUEHWH
M  +DQGHOVUHODWHUDGH DVSHNWHU Sn QXYDUDQGH RFK IUDPWLGD LQWHUQDWLRQHOOD NOLPDWI|UlQGULQJVVWUDWHJLHU LQEHJULSHW VlWW DWW
IUlPMDNROGLR[LGVQnOWHNQLNRFK HQHUJLHIIHNWLYLWHW
N  +DQGHOVUHODWHUDGH nWJlUGHU I|UDWW IUlPMDEHYDUDQGH RFKKnOOEDUDQYlQGQLQJDYELRORJLVN PnQJIDOG
O  +DQGHOVUHODWHUDGH nWJlUGHU I|U DWW EHNlPSD DYVNRJQLQJ EODQG DQQDW JHQRP DWW WD LWX PHG SUREOHP U|UDQGH RODJOLJ
VNRJVDYYHUNQLQJ
P  +DQGHOVUHODWHUDGH nWJlUGHU I|UDWW IUlPMDKnOOEDUD ILVNHPHWRGHURFK KDQGHOPHG KnOOEDUW I|UYDOWDGH ILVNHULSURGXNWHU

$UWLNHO 
,QVWLWXWLRQHOOD PHNDQLVPHU RFK|YHUYDNQLQJVPHNDQLVPHU

9DUGHUD SDUWHQ VND XWVH HQ NRQWDNWSXQNW LQRP VLQ I|UYDOWQLQJ VRP VND IXQJHUD VRP NRQWDNWSXQNW I|U GHQ DQGUD
SDUWHQ I|U JHQRPI|UDQGHW DYGHWWDNDSLWHO

+lUPHG LQUlWWDVHQ XQGHUNRPPLWWpI|UKDQGHORFK KnOOEDU XWYHFNOLQJ 'HQVNDUHJHOEXQGHW UDSSRUWHUDRPVLQYHUNä
VDPKHW WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 8QGHUNRPä
PLWWpQVNDEHVWn DYK|JUHWMlQVWHPlQ IUnQYDUGHUD SDUWHQVI|UYDOWQLQJDU

8QGHUNRPPLWWpQ I|U KDQGHO RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJ VND VDPPDQWUlGD LQRP HWW nU HIWHU GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH
RFK GlUHIWHU YLG EHKRY I|U DWW |YHUYDND JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD NDSLWHO EODQG DQQDW VDPDUEHWH HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD
DYWDO 8QGHUNRPPLWWpQVNDVMlOY IDVWVWlOOD VLQ DUEHWVRUGQLQJ

9DUGHUD SDUWHQ VND VDPPDQNDOOD Q\DHOOHU VDPUnGD PHG EHILQWOLJDLQKHPVND UnGJLYDQGH JUXSSHU I|U KnOOEDU XWYHFNä
OLQJ VRP KDU WLOO XSSJLIW DWW JH UnG RP IUnJRU VRP U|U GHWWD NDSLWHO (Q VnGDQ JUXSS HOOHU VnGDQD JUXSSHU NDQ OlPQD
V\QSXQNWHUHOOHU UHNRPPHQGDWLRQHU RP JHQRPI|UDQGHW DYGHWWD NDSLWHOEODQGDQQDW SnHJHWLQLWLDWLY
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(Q LQKHPVN UnGJLYDQGH JUXSS VND RPIDWWD REHURHQGH UHSUHVHQWDWLYD RUJDQLVDWLRQHU I|U GHW FLYLOD VDPKlOOHW VRP Sn
HWW EDODQVHUDW VlWW I|UHWUlGHU HNRQRPLVND RFK VRFLDOD DNW|UHU VDPW DNW|UHU Sn PLOM|RPUnGHW EODQG DQQDW DUEHWVJLYDU RFK
DUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQHULFNHVWDWOLJDRUJDQLVDWLRQHU I|UHWDJVJUXSSHURFK DQGUDEHU|UGDSDUWHU

$UWLNHO 
*HPHQVDPWIRUXP I|U GLDORJ PHGGHW FLYLODVDPKlOOHW

3DUWHUQD VND XQGHUOlWWD XSSUlWWDQGHW DY HWW JHPHQVDPW IRUXP PHG RUJDQLVDWLRQHU L GHW FLYLOD VDPKlOOHW VRP lU
HWDEOHUDGH LQRP GHUDV WHUULWRULHU LQEHJULSHW PHGOHPPDU L GHUDV LQKHPVND UnGJLYDQGH JUXSSHU RFK DOOPlQKHWHQ I|U DWW
I|UD HQ GLDORJ RP ROLND DVSHNWHU DY KnOOEDU XWYHFNOLQJ L GHWWD DYWDO 3DUWHUQD VND IUlPMD HQ EDODQVHUDG DYYlJQLQJ PHOODQ
EHU|UGD LQWUHVVHQ LQEHJULSHW REHURHQGH RUJDQLVDWLRQHU VRP I|UHWUlGHU DUEHWVJLYDUH DUEHWVWDJDUH PLOM|LQWUHVVHQ RFK I|UHä
WDJVJUXSSHUVDPW DQGUDUHOHYDQWDDNW|UHUGlU GHWWD lUOlPSOLJW

)RUXPHW I|U GLDORJ PHG GHW FLYLOD VDPKlOOHW VND VDPPDQNDOODV HQ JnQJ SHU nU RP LQWH SDUWHUQD NRPPHU |YHUHQV
RP QnJRW DQQDW 3DUWHUQD VND NRPPD |YHUHQV RP YHUNVDPKHWHQ L GHW JHPHQVDPPD IRUXPHW I|U GLDORJ PHG GHW FLYLOD
VDPKlOOHW VHQDVWHWW nU HIWHUGHWWDDYWDOVLNUDIWWUlGDQGH

3DUWHUQD VND OlJJD IUDP HQ XSSGDWHULQJ DY JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD NDSLWHO I|U GHW JHPHQVDPPD IRUXPHW I|U GLDORJ
PHG GHW FLYLOD VDPKlOOHW 6\QSXQNWHU RFK \WWUDQGHQ IUnQ GHW JHPHQVDPPD IRUXPHW I|U GLDORJ PHG GHW FLYLOD VDPKlOOHW
VND|YHUOlPQDVWLOO SDUWHUQDRFKRIIHQWOLJJ|UDV

$UWLNHO 
6DPUnG Sn P\QGLJKHWVQLYn

)|U DOOD IUnJRU VRP XSSNRPPHU LQRP UDPHQ I|U GHWWD NDSLWHO VND SDUWHUQD HQGDVW NXQQD WLOOJULSD GH I|UIDUDQGHQ
VRPIDVWVWlOOVLGHQQD DUWLNHO RFK DUWLNHO L GHWWDDYWDO

(Q SDUW InU EHJlUD VDPUnG PHG GHQ DQGUD SDUWHQ L DOOD IUnJRU VRP XSSNRPPHU LQRP UDPHQ I|U GHWWD NDSLWHO
JHQRP DWW VlQGD HQ VNULIWOLJ EHJlUDQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQV NRQWDNWSXQNW %HJlUDQ VND YDUD W\GOLJ RFK RPIDWWD HQ
EHVNULYQLQJ DY SUREOHPHW L IUnJD VDPW HQ NRUW VDPPDQIDWWQLQJ DY NUDYHQ HQOLJW GHWWD NDSLWHO 6DPUnG VND lJD UXP
RPHGHOEDUWHIWHUGHW DWWHQSDUWOlPQDWHQ EHJlUDQRP VDPUnG

3DUWHUQDVNDJ|UDVLWW\WWHUVWDI|UDWWQnHQO|VQLQJLIUnJDQVRPlU WLOOIUHGVVWlOODQGHI|UEnGD3DUWHUQDVNDWDKlQV\Q
WLOO ,/2V HOOHU UHOHYDQWD PXOWLODWHUDOD PLOM|RUJDQLVDWLRQHUV HOOHU PLOM|RUJDQV YHUNVDPKHW I|U DWW |ND VDPDUEHWHW RFK
VDPVWlPPLJKHWHQ PHOODQ SDUWHUQD RFK GHVVD RUJDQLVDWLRQHU , WLOOlPSOLJD IDOO InU SDUWHUQD UnGIUnJD GHVVD RUJDQLVDWLRQHU
HOOHU RUJDQ HOOHU HQSHUVRQHOOHUHWWRUJDQVRP GHDQVHUOlPSOLJD I|UDWWWLOO IXOORXWUHGD IUnJDQ

2P HQSDUW DQVHU DWWHQ IUnJD EHK|YHU GLVNXWHUDV QlUPDUH NDQ GHQSDUWHQ JHQRP DWW VlQGD HQ VNULIWOLJ EHJlUDQ WLOO
GHQ DQGUD SDUWHQV NRQWDNWSXQNW EHJlUD DWW XQGHUNRPPLWWpQ I|U KDQGHO RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJ VDPPDQNDOODV I|U DWW
EHKDQGODIUnJDQ 8QGHUNRPPLWWpQVNDJHQDVW VDPPDQNDOODV RFKVWUlYDHIWHUDWW QnHQ O|VQLQJL IUnJDQ

1lU Vn lU OlPSOLJW InU XQGHUNRPPLWWpQ UnGIUnJD GHQ HOOHU GH LQKHPVND UnGJLYDQGH JUXSSHUQD L HQGHUD SDUWHQ HOOHU
EnGDSDUWHUQD HOOHUV|NDDQQDQ H[SHUWKMlOS


9DUMH EHVOXW VRP GHVDPUnGDQGH SDUWHUQD IDWWDU LIUnJDQVNDRIIHQWOLJJ|UDV

$UWLNHO 
([SHUWSDQHO

9DUGHUD SDUWHQ InU HIWHU  GDJDU IUnQ GHW DWW EHJlUDQ RP VDPUnG LQJDYV L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
EHJlUD DWW HQ H[SHUWSDQHO VDPPDQNDOODV I|U DWW XQGHUV|ND HQ IUnJD VRP LQWH KDU O|VWV Sn HWW WLOOIUHGVVWlOODQGH VlWW JHQRP
VDPUnGSn P\QGLJKHWVQLYn
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%HVWlPPHOVHUQD L XQGHUDYVQLWWHQ  RFK  L DYVQLWW  RFK L DUWLNHO  L NDSLWHO  7YLVWO|VQLQJ  L DYGHOQLQJ 9
+DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO VDPW DUEHWVRUGQLQJHQ L ELODJD ;;;,,, WLOO GHWWD DYWDO RFK XSSI|UDQGHä
NRGHQ I|U VNLOMHPlQ RFK PHGODUH QHGDQ NDOODG XSSI|UDQGHNRGHQ  L ELODJD ;;;,9 WLOO GHWWD DYWDO VND JlOOD RP LQWH DQQDW
DQJHVLGHQQD DUWLNHO

8QGHUNRPPLWWpQI|U KDQGHO RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJ VNDYLGVLWW I|UVWD P|WHHIWHUGHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH XSSUlWWD
HQ I|UWHFNQLQJ |YHU PLQVW  SHUVRQHU VRP lU YLOOLJD RFK KDU P|MOLJKHW DWW IXQJHUD VRP H[SHUWHU L SDQHOI|UIDUDQGHQ
9DUGHUD SDUWHQ VND I|UHVOn PLQVW IHP SHUVRQHU VRP NDQ IXQJHUD VRP H[SHUWHU 3DUWHUQD VND RFNVn XWVH PLQVW IHP
SHUVRQHU VRP LQWH lU PHGERUJDUH L HQGHUD SDUWHQ RFK VRP NDQ IXQJHUD VRP RUGI|UDQGH I|U H[SHUWSDQHOHQ 8QGHUNRPä
PLWWpQI|UKDQGHO RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJVNDVHWLOO DWWI|UWHFNQLQJHQDOOWLG RPIDWWDU GHWWD DQWDO SHUVRQHU

'HQI|UWHFNQLQJVRPDYVHVLSXQNW VNDRPIDWWDSHUVRQHU PHGVSHFLDONXQVNDSHUHOOHUH[SHUWNXQVNDSLQRPMXULGLN
DUEHWVIUnJRU HOOHU PLOM|IUnJRU VRP EHKDQGODV L GHWWD NDSLWHO HOOHU O|VQLQJ DY WYLVWHU VRP XSSVWnU L VDPEDQG PHG LQWHUQDä
WLRQHOOD DYWDO 'H VND YDUD REHURHQGH XSSWUlGD L HJHQVNDS DY HQVNLOGD LQGLYLGHU RFK LQWH WD HPRW LQVWUXNWLRQHU IUnQ
QnJRQRUJDQLVDWLRQHOOHU UHJHULQJYDGJlOOHU IUnJRUVRPU|UlUHQGHWHOOHUKDDQNQ\WQLQJWLOOQnJRQDYSDUWHUQDV UHJHULQJDU
VDPW I|OMDXSSI|UDQGHNRGHQ LELODJD;;;,9 WLOOGHWWD DYWDO

1lU GHW JlOOHU IUnJRU VRP XSSNRPPHU LQRP UDPHQ I|U GHWWD NDSLWHO VND H[SHUWSDQHOHQ YDUD VDPPDQVDWW DY
H[SHUWHU IUnQ GHQ I|UWHFNQLQJ VRP DYVHV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RFK SXQNW  L
DUEHWVRUGQLQJHQLELODJD;;;,,,WLOO GHWWDDYWDO

([SHUWSDQHOHQ InU V|ND LQIRUPDWLRQ RFK UnG KRV HQGHUD SDUWHQ GHQ HOOHU GH LQKHPVND UnGJLYDQGH JUXSSHUQD HOOHU
QnJRQ DQQDQ NlOOD GHQ DQVHU OlPSOLJ , IUnJRU VRP U|U LDNWWDJDQGHW DY GH PXOWLODWHUDOD DYWDO VRP DQJHV L DUWLNODUQD 
RFK  L GHWWD DYWDO E|U H[SHUWSDQHOHQ V|ND LQIRUPDWLRQ RFK UnG IUnQ RUJDQ LQRP ,QWHUQDWLRQHOOD DUEHWVRUJDQLVDWLRQHQ
,/2  HOOHU PXOWLODWHUDODPLOM|DYWDO

([SHUWSDQHOHQ VND OlJJDIUDP VLQ UDSSRUW I|U SDUWHUQD L HQOLJKHW PHG GH I|UIDUDQGHQ VRP DQJHV L NDSLWHO  7YLVWä
O|VQLQJ  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO 'HQQD UDSSRUW VND RPIDWWD VDNI|UKnOODQGHQD
WLOOlPSOLJKHWHQ DY GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHUQD VDPW GH YLNWLJDVWH VNlOHQ WLOO SDQHOHQV XQGHUV|NQLQJVUHVXOWDW RFK UHNRPä
PHQGDWLRQHU 3DUWHUQD VNDRIIHQWOLJJ|UDUDSSRUWHQ LQRP GDJDUIUnQ GHW DWWGHQ ODJWV IUDP

3DUWHUQD VND GLVNXWHUD OlPSOLJD nWJlUGHU PHG KlQV\Q WLOO H[SHUWSDQHOHQV UDSSRUW RFK UHNRPPHQGDWLRQHU 'HQ
EHU|UGD SDUWHQ VND VHQDVW WUH PnQDGHU HIWHU GHW DWW UDSSRUWHQ RIIHQWOLJJMRUWV XQGHUUlWWD VLQ HOOHU VLQD UnGJLYDQGH JUXSSHU
RFK GHQ DQGUD SDUWHQ RP DOOD HYHQWXHOOD EHVOXW RP LQVDWVHU HOOHU nWJlUGHU VRP VND JHQRPI|UDV 8SSI|OMQLQJHQ DY H[SHUWä
JUXSSHQV UDSSRUWRFKUHNRPPHQGDWLRQHU VND |YHUYDNDV DYXQGHUNRPPLWWpQI|U KDQGHO RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJ 'H UnGJLä
YDQGH RUJDQHQ RFK GHW JHPHQVDPPD IRUXPHW I|U GLDORJ PHG GHW FLYLOD VDPKlOOHW InU OlPQD V\QSXQNWHU WLOO XQGHUNRPä
PLWWpQI|UKDQGHO RFK KnOOEDU XWYHFNOLQJLGHWWD DYVHHQGH

.$3,7(/ 

7YLVWO|VQLQJ
$Y V Q L W W   
6\I WHRFKWLOOlPSQLQJVRPUnGH
$UWLNHO 
0nO
6\IWHW PHG GHWWD NDSLWHO lU DWW IDVWVWlOOD HQ lQGDPnOVHQOLJ RFK HIIHNWLY PHNDQLVP I|U XQGYLNDQGH RFK O|VQLQJ DY WYLVWHU
PHOODQ SDUWHUQD L IUnJD RP WRONQLQJ RFK WLOOlPSQLQJ DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO
I|UDWWRPP|MOLJW ILQQDHQ |PVHVLGLJW JRGWDJEDU O|VQLQJ

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH
%HVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHO VND JlOOD I|U DOOD WYLVWHU L IUnJD RP WRONQLQJ RFK WLOOlPSQLQJ DY EHVWlPPHOVHUQD L DYGHOä
QLQJ9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO RPLQWHDQQDWDQJHV
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$Y V Q L W W   
6DPUnGRFKPHGOLQJ
$UWLNHO 
6DPUnG

3DUWHUQD VNDVWUlYDHIWHUDWW O|VD DOOD WYLVWHU VRP DYVHV L DUWLNHO LGHWWD DYWDOJHQRPDWWLQOHGD VDPUnG LJRG WURL
V\IWHDWW QnHQ |PVHVLGLJW JRGWDJEDUO|VQLQJ

6DPUnG VND LQOHGDV JHQRP DWW HQ SDUW VlQGHU HQ VNULIWOLJ EHJlUDQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ PHG NRSLD WLOO DVVRFLHULQJVä
NRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO PHG DQJLYDQGH DY VNlOHQ I|U EHJlUDQ
GHW VND EOD IUDPJnYLONHQ nWJlUG GHW U|U VLJ RP RFK YLOND DY GH EHVWlPPHOVHU VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VRP
SDUWHQ DQVHU WLOOlPSOLJD

6DPUnGHQ VND KnOODV LQRP  GDJDU IUnQ GHW DWW EHJlUDQ PRWWRJV RFK VND RP SDUWHUQD LQWH NRPPHU |YHUHQV RP
QnJRW DQQDW KnOODV L GHQ SDUW WLOO YLONHQ EHJlUDQ LQJHV 6DPUnGHQ VND DQVHV KD DYVOXWDWV LQRP  GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn
EHJlUDQ RP VDPUnG PRWWRJV VnYLGD LQWH EnGD SDUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW IRUWVlWWD VDPUnGHQ 6DPUnGHQ VlUVNLOW DOOD
XSSJLIWHU VRP OlJJV IUDP RFK GH VWnQGSXQNWHU VRP SDUWHUQD L WYLVWHQ LQWDU XQGHU VDPUnGHQ VND YDUD NRQILGHQWLHOOD RFK
InU LQWHSnYHUNDQnJRQGHUD SDUWHQV UlWWLJKHWHU LHYHQWXHOOD IUDPWLGD I|UIDUDQGHQ

6DPUnG RP EUnGVNDQGH lUHQGHQ EODQG DQQDW lUHQGHQ VRP JlOOHU OlWWI|UGlUYOLJD YDURU VlVRQJVYDURU HOOHU VlVRQJä
VWMlQVWHU VND KnOODV LQRP  GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn EHJlUDQ PRWWRJV DY GHQ PRWWDJDQGH SDUWHQ RFK DQVHV YDUD DYVOXWDGH
LQRPGHVVD GDJDU VnYLGDLQWHEnGDSDUWHUQDlU |YHUHQV RPDWW IRUWVlWWD VDPUnGHQ

2P GHQ SDUW WLOO YLONHQ EHJlUDQ LQJHV LQWH VYDUDU Sn EHJlUDQ RP VDPUnG LQRP WLR GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn EHJlUDQ
PRWWRJVHOOHURP VDPUnGHQLQWHJHQRPI|UVLQRPGHWLGVIULVWHU VRPIDVWVWlOOV LSXQNW  HOOHU SXQNW  LGHQQD DUWLNHOHOOHU
RP SDUWHUQD lU |YHUHQV RP DWW LQWH VDPUnGD HOOHU RP VDPUnGHQ KDU DYVOXWDWV PHQ LQJHQ |PVHVLGLJW JRGWDJEDU O|VQLQJ
KDU QnWWV InU GHQSDUW VRPEHJlUW VDPUnGWLOOJULSD DUWLNHO LGHWWD DYWDO

8QGHU VDPUnGHQ VND SDUWHUQD |YHUOlPQD GH IDNWDXSSJLIWHU VRP NUlYV I|U DWW HQ IXOOVWlQGLJ XWUHGQLQJ VND NXQQD
J|UDV DYGHVlWW SnYLONHWnWJlUGHQ L IUnJD NDQSnYHUNDJHQRPI|UDQGHWRFKWLOOlPSQLQJHQDYGHWWD DYWDO

1lU VDPUnGHQ JlOOHU WUDQVSRUW DY HQHUJLSURGXNWHU JHQRP QlW RFK HQ SDUW DQVHU DWW O|VQLQJHQ DY WYLVWHQ EUnGVNDU
Sn JUXQG DY DWW WUDQVSRUWHQ DY QDWXUJDV ROMD HOOHU HO PHOODQ SDUWHUQD KHOW HOOHU GHOYLV KDU DYEUXWLWV VND VDPUnGHQ KnOODV
LQRP WUH GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn EHJlUDQ RP VDPUnG LQJDYV RFK DQVHV DYVOXWDGH WUH GDJDU HIWHU GHQ GDJ Gn EHJlUDQ RP
VDPUnGLQJDYV VnYLGDLQWHEnGDSDUWHUQDlU |YHUHQV RPDWW IRUWVlWWD VDPUnGHQ

$UWLNHO 
0HGOLQJ
(QGHUD SDUWHQ InU EHJlUD DWW GHQ DQGUD SDUWHQ GHOWDU L HWW PHGOLQJVI|UIDUDQGH L IUnJD RP VDPWOLJD nWJlUGHU VRP LQYHUNDU
QHJDWLYW Sn KDQGHOHOOHU LQYHVWHULQJDU PHOODQSDUWHUQD LHQOLJKHWPHG ELODJD;;;,, WLOOGHWWD DYWDO

$Y V Q L W W   
7YLVWO |VQLQJ VI|U IDU DQG H Q
8 Q G H U DY V Q L W W  
6NLOMHI|UIDUDQGH

$UWLNHO 
,QOHGDQGH DYVNLOMHI|UIDUDQGHW

2P SDUWHUQD LQWH O\FNDV O|VD WYLVWHQ JHQRP VDPUnG L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO InU GHQ SDUW VRP EDG
RP VDPUnGEHJlUDDWW GHW WLOOVlWWVHQ VNLOMHQlPQG LHQOLJKHWPHG GHQQD DUWLNHO
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%HJlUDQ RP WLOOVlWWDQGH DY HQ VNLOMHQlPQG VND OlPQDV VNULIWOLJHQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ RFK WLOO DVVRFLHULQJVNRPä
PLWWpQL GHVV NRQVWHOODWLRQ I|UKDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO L GHWWD DYWDO 'HQNODJDQGHSDUWHQVND LVLQ EHJlUDQ DQJH
YLONHQ nWJlUG GHW JlOOHU RFK I|UNODUD Sn YLONHW VlWW GHQQD nWJlUG lU RI|UHQOLJ PHG EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD
DYWDO SnHWW VnGDQWVlWW DWWGHQ UlWWVOLJD JUXQGHQ I|U NODJRPnOHWW\GOLJW IUDPJnU

$UWLNHO 
7LOOVlWWDQGH DYVNLOMHQlPQGHQ
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(QVNLOMHQlPQG VND EHVWnDYWUH VNLOMHPlQ


,QRP WLR GDJDU HIWHU GHW DWW EHJlUDQ RP WLOOVlWWDQGH DY HQ VNLOMHQlPQG PRWWRJV DY GHQ VYDUDQGH SDUWHQ VND
SDUWHUQDVDPUnGDLV\IWHDWWHQDV RP VNLOMHQlPQGHQV VDPPDQVlWWQLQJ

2P SDUWHUQD LQWH NDQ HQDV RP VNLOMHQlPQGHQV VDPPDQVlWWQLQJ LQRP GHQ WLGVIULVW VRP IDVWVWlOOV L SXQNW  L GHQQD
DUWLNHO InU YDUGHUD SDUWHQ LQRP IHP GDJDU IUnQ XWJnQJHQ DY GHQ WLGVIULVW VRP IDVWVWlOOV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO XWVH HQ
VNLOMHPDQ IUnQ VLQ GHOI|UWHFNQLQJ VRP XSSUlWWDWV LQRP UDPHQ I|U DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 2P QnJRQGHUD SDUWHQ XQGHUä
OnWHU DWW XWVH HQ VNLOMHPDQ VND VNLOMHPDQQHQ Sn GHQ DQGUD SDUWHQV EHJlUDQ DY RUGI|UDQGHQ L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L
GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO HOOHU DY GHQQHV VWlOOI|UHWUlGDUH XWVHV JHQRP ORWWä
QLQJIUnQ GHQSDUWHQV GHOI|UWHFNQLQJ LGHQI|UWHFNQLQJ VRPXSSUlWWDWV LHQOLJKHWPHG DUWLNHO  LGHWWD DYWDO

6nYLGD LQWH SDUWHUQD QnU HQ |YHUHQVNRPPHOVH RP VNLOMHQlPQGHQV RUGI|UDQGH LQRP GHQ WLGVIULVW VRP IDVWVWlOOV L
SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND Sn EHJlUDQ DY QnJRQGHUD SDUWHQ RUGI|UDQGHQ L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ
I|U KDQGHOVIUnJRU HOOHUGHQQHV VWlOOI|UHWUlGDUH JHQRPORWWQLQJ YlOMD XW VNLOMHQlPQGHQV RUGI|UDQGH IUnQ GHQ GHOI|UWHFNQLQJ
|YHU RUGI|UDQGHVRP LQJnU LGHQ I|UWHFNQLQJVRP XSSUlWWDWVLHQOLJKHW PHG DUWLNHOLGHWWD DYWDO

2UGI|UDQGHQ L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HOOHU GHQQHV VWlOOI|UHWUlGDUH VND XWVH
VNLOMHPlQQHQ LQRPIHPDUEHWVGDJDUHIWHUEHJlUDQ IUnQ HQGHUD SDUWHQ LHQOLJKHWPHG SXQNWHUQD RFK

'DJHQ I|U WLOOVlWWDQGHW DY VNLOMHQlPQGHQ VND YDUD GHQ GDJ Gn GHQ VLVWD DY GH WUH XWYDOGD VNLOMHPlQQHQ JRGWDU GHWWD
XSSGUDJLHQOLJKHW PHG DUEHWVRUGQLQJHQLELODJD;;;,,,WLOO GHWWDDYWDO

2P QnJRQ DYGH I|UWHFNQLQJDUVRP DQJHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO LQWHKDU XSSUlWWDWV HOOHU LQWHLQQHKnOOHU WLOOUlFNä
OLJW PnQJD QDPQ YLG GHQ WLGSXQNW Gn HQ EHJlUDQ LQJHV HQOLJW SXQNWHUQD  RFK  L GHQQD DUWLNHO VND VNLOMHPlQQHQ XWVHV
JHQRP ORWWQLQJ EODQG GHSHUVRQHU VRPIRUPHOOW KDU I|UHVODJLWV DYGHQ HQDHOOHU EnGDSDUWHUQD

6nYLGD LQWHSDUWHUQD NRPPHU |YHUHQV RP QnJRW DQQDW VND RP HQ WYLVW XSSNRPPHU U|UDQGH NDSLWHO  +DQGHOVUHä
ODWHUDG HQHUJL  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO VRP DY HQ SDUW DQVHV EUnGVNDQGH Sn
JUXQG DY DWW WUDQVSRUWHQ DYQDWXUJDV ROMD HOOHU HO PHOODQ SDUWHUQD KHOWHOOHU GHOYLV KDU DYEUXWLWV HOOHU ULVNHUDU DWW DYEU\WDV
VND SXQNW  DQGUD PHQLQJHQ RFK SXQNW  L GHQQD DUWLNHO JlOOD XWDQ WLOOlPSQLQJ DY SXQNW  RFK GHQ SHULRG VRP DQJHV L
SXQNW  VNDYDUD WYn GDJDU

$UWLNHO 
3UHOLPLQlUW DYJ|UDQGH RPEUnGVNDQGH IDOO
2P HQ SDUW EHJlU GHW VND VNLOMHQlPQGHQ LQRP WLR GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn GHQ WLOOVDWWHV OlPQD HWW SUHOLPLQlUW DYJ|UDQGH L
IUnJDQRP KXUXYLGDGHQ DQVHU IDOOHW YDUDEUnGVNDQGH

$UWLNHO 
6NLOMHQlPQGHQV UDSSRUW

6HQDVW  GDJDU HIWHU GHW DWW VNLOMHQlPQGHQ WLOOVDWWHV VND GHQ I|U SDUWHUQD OlJJD IUDP HQ LQWHULPVUDSSRUW VRP VND
LQQHKnOOD HQ UHGRJ|UHOVH I|U VDNI|UKnOODQGHQD WLOOlPSOLJKHWHQ DY GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHUQD VDPW GH YLNWLJDVWH VNlOHQ
WLOO QlPQGHQV XQGHUV|NQLQJVUHVXOWDW RFK UHNRPPHQGDWLRQHU 2P VNLOMHQlPQGHQ DQVHU DWW GHQQD WLGVIULVW LQWH NDQ KnOODV
VND QlPQGHQV RUGI|UDQGH VNULIWOLJHQ PHGGHOD SDUWHUQD RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU
HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO GHWWD RFK DQJH VNlOHQ WLOO I|UVHQLQJHQ VDPW GHW GDWXP Gn VNLOMHQlPQGHQ SODQHUDU DWW
OlJJD IUDP VLQ LQWHULPVUDSSRUW 8QGHU LQJD RPVWlQGLJKHWHU E|U LQWHULPVUDSSRUWHQ OlJJDV IUDP VHQDUH lQ  GDJDU HIWHU
GHQGDJ Gn VNLOMHQlPQGHQ WLOOVDWWHV
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(Q SDUW InU LQRP IMRUWRQ GDJDU IUnQ GHW DWW LQWHULPVUDSSRUWHQ ODGHV IUDP OlPQD LQ HQ VNULIWOLJ EHJlUDQ WLOO VNLOMHä
QlPQGHQ RP DWWGHQ VNDRPSU|YDVlUVNLOGD DVSHNWHU LUDSSRUWHQ

, EUnGVNDQGH IDOO LQEHJULSHW IDOO VRP JlOOHU OlWWI|UGlUYOLJD YDURU VlVRQJVYDURU HOOHU VlVRQJVWMlQVWHU VND VNLOMHä
QlPQGHQ J|UD VLWW \WWHUVWD I|U DWW OlJJD IUDP VLQ LQWHULPVUDSSRUW LQRP  GDJDU RFK LQWH L QnJRW IDOO VHQDUH lQ  GDJDU
HIWHU GHQ GDJ Gn QlPQGHQ WLOOVDWWHV (Q SDUW InU LQRP VMX GDJDU IUnQ GHW DWW LQWHULPVUDSSRUWHQ ODGHV IUDP OlPQD LQ HQ
VNULIWOLJ EHJlUDQWLOO VNLOMHQlPQGHQ RP DWWGHQ VNDRPSU|YDVlUVNLOGD DVSHNWHU L LQWHULPVUDSSRUWHQ

(IWHU DWW KD |YHUYlJW SDUWHUQDV VNULIWOLJD V\QSXQNWHU Sn LQWHULPVUDSSRUWHQ InU VNLOMHQlPQGHQ lQGUD VLQ UDSSRUWRFK
I|UHWD \WWHUOLJDUH XWUHGQLQJDU VRP GHQ DQVHU PRWLYHUDGH 1lPQGHQV VOXWOLJD DYJ|UDQGH VND LQQHKnOOD HQ WLOOIUHGVVWlOODQGH
GLVNXVVLRQ RP GH DUJXPHQW VRP I|UWV IUDP L VDPEDQG PHG LQWHULPV|YHUV\QHQ RFK VND W\GOLJW EHVYDUD SDUWHUQDV IUnJRU
RFK DQPlUNQLQJDU

2P HQ WYLVW XSSNRPPHU U|UDQGH NDSLWHO  +DQGHOVUHODWHUDG HQHUJL  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  L GHWWD DYWDO VRP DY HQ SDUW DQVHV EUnGVNDQGH Sn JUXQG DY DWW WUDQVSRUWHQ DY QDWXUJDV ROMD HOOHU HO PHOODQ
SDUWHUQD KHOW HOOHU GHOYLV KDU DYEUXWLWV HOOHU ULVNHUDU DWW DYEU\WDV VND LQWHULPVUDSSRUWHQ OlJJDV IUDP  GDJDU HIWHU GHQ
GDJ Gn VNLOMHQlPQGHQ WLOOVDWWHV RFK YDUMH EHJlUDQ HQOLJW SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND OlPQDV LQ LQRP IHP GDJDU HIWHU GHW
DWWGHQ VNULIWOLJDUDSSRUWHQODJWV IUDP 6NLOMHQlPQGHQ InURFNVn EHVOXWD DWWLQWHOlJJDIUDPQnJRQ LQWHULPVUDSSRUW

$UWLNHO 
)|UOLNQLQJ YLGEUnGVNDQGH HQHUJLWYLVWHU

2P HQ WYLVW XSSNRPPHU U|UDQGH NDSLWHO  +DQGHOVUHODWHUDG HQHUJL  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  L GHWWD DYWDO VRP DY HQ SDUW DQVHV EUnGVNDQGH Sn JUXQG DY DWW WUDQVSRUWHQ DY QDWXUJDV ROMD HOOHU HO PHOODQ
SDUWHUQDKHOWHOOHU GHOYLVKDUDYEUXWLWVHOOHU ULVNHUDUDWWDYEU\WDVInUHQGHUDSDUWHQEHJlUDDWWRUGI|UDQGHQLVNLOMHQlPQGHQ
VND IXQJHUD VRP I|UOLNQLQJVPDQ L DOOD IUnJRU L VDPEDQG PHG WYLVWHQ JHQRP DWW OlPQD LQ HQ EHJlUDQ RP GHWWD WLOO
QlPQGHQ

)|UOLNQLQJVPDQQHQ VND I|UV|ND ILQQD HQ JHPHQVDPW JRGWDJEDU O|VQLQJ Sn WYLVWHQ HOOHU Qn HQ |YHUHQVNRPPHOVH RP
HWW I|UIDUDQGH I|U DWW Qn HQ VnGDQ O|VQLQJ 2P I|UOLNQLQJVPDQQHQ LQWH O\FNDV In WLOO VWnQG HQ VnGDQ |YHUHQVNRPPHOVH
LQRP  GDJDU HIWHU VLQ XWQlPQLQJ VND KDQ HOOHU KRQ UHNRPPHQGHUD HQ O|VQLQJ Sn WYLVWHQ HOOHU HWW I|UIDUDQGH I|U DWW Qn
HQ VnGDQ O|VQLQJ RFK VND EHVOXWD YLOND YLOONRU RFK EHVWlPPHOVHU VRP VND JlOOD IUnQ RFK PHG HQ GDJ VRP KDQ HOOHU KRQ
IDVWVWlOOHU WLOO GHVVDWW WYLVWHQ lU O|VW

3DUWHUQD RFK GH HQKHWHU VRP VWnU XQGHU GHUDV NRQWUROO HOOHU MXULVGLNWLRQ VND XQGHU WUH PnQDGHU HIWHU I|UOLNQLQJVä
PDQQHQV EHVOXW HOOHU WLOO GHVV DWW WYLVWHQ lU O|VW RP GHWWD VNHU WLGLJDUH I|OMD UHNRPPHQGDWLRQHUQD HQOLJW SXQNW  RP GH
YLOONRU RFK EHVWlPPHOVHUVRP VNDJlOOD


)|UOLNQLQJVPDQQHQ VNDUHVSHNWHUDXSSI|UDQGHNRGHQ LELODJD;;;,9 WLOOGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
0HGGHODQGH RPVNLOMHQlPQGHQVDYJ|UDQGH

6NLOMHQlPQGHQ VNDPHGGHOD SDUWHUQD RFKDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQLGHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO
 L GHWWD DYWDO VLWW VOXWJLOWLJD DYJ|UDQGH LQRP  GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn QlPQGHQ WLOOVDWWHV 2P VNLOMHQlPQGHQ
DQVHU DWW GHQQD WLGVIULVW LQWH NDQ KnOODV VND GHVV RUGI|UDQGH VNULIWOLJHQ PHGGHOD SDUWHUQD RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L
GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU GHWWD RFK DQJH VNlOHQ WLOO I|UVHQLQJHQ VDPW GHQ GDJ Gn VNLOMHQlPQGHQ SODQHUDU DWW
PHGGHOD VLWW DYJ|UDQGH 8QGHU LQJD RPVWlQGLJKHWHU InU DYJ|UDQGHW PHGGHODV VHQDUH lQ  GDJDU HIWHU GHQ GDJ Gn
QlPQGHQ WLOOVDWWHV

, EUnGVNDQGH IDOO LQEHJULSHW IDOO VRP JlOOHU OlWWI|UGlUYOLJD YDURU VlVRQJVYDURU HOOHU VlVRQJVWMlQVWHU VND VNLOMHä
QlPQGHQ J|UD VLWW \WWHUVWD I|U DWW PHGGHOD VLWW DYJ|UDQGH LQRP  GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn QlPQGHQ WLOOVDWWHV 8QGHU LQJD
RPVWlQGLJKHWHU InU DYJ|UDQGHW PHGGHODV VHQDUH lQGDJDUHIWHUGHQGDJ GnQlPQGHQ WLOOVDWWHV
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2P HQ WYLVW XSSNRPPHU U|UDQGH NDSLWHO  +DQGHOVUHODWHUDG HQHUJL  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  L GHWWD DYWDO VRP DY HQ SDUW DQVHV EUnGVNDQGH Sn JUXQG DY DWW WUDQVSRUWHQ DY QDWXUJDV ROMD HOOHU HO PHOODQ
SDUWHUQD KHOW HOOHU GHOYLV KDU DYEUXWLWV HOOHU ULVNHUDU DWW DYEU\WDV VND VNLOMHQlPQGHQ PHGGHOD VLWW DYJ|UDQGH LQRP 
GDJDUIUnQ GHQ GDJGn GHQWLOOVDWWHV

8 Q G H U DY V Q L W W  
(I WHUOHYQDG

$UWLNHO 
(IWHUOHYQDG DYVNLOMHQlPQGHQVDYJ|UDQGH
'HQ VYDUDQGH SDUWHQ VND YLGWD GH nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJD I|U DWW VQDEEW RFK L JRG WUR I|OMD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|ä
UDQGH

$UWLNHO 
5LPOLJ WLGVSHULRG I|U DWW I|OMDVNLOMHQlPQGHQVDYJ|UDQGH

2P RPHGHOEDU HIWHUOHYQDG LQWHlU P|MOLJ VND SDUWHUQD VWUlYD HIWHU DWW NRPPD |YHUHQV RP GHQ WLG VRP NUlYVI|U DWW
I|OMD DYJ|UDQGHW 'HQ VYDUDQGH SDUWHQ VND L HWW VnGDQW IDOO VHQDVW  GDJDU HIWHU GHQ GDJ Gn VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH
PHGGHODGHV SDUWHUQD WLOO GHQ NODJDQGH SDUWHQ RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUä
WLNHO  L GHWWD DYWDO DQPlOD GHQ WLGVSHULRG QHGDQ NDOODG ULPOLJ WLGVSHULRG  VRP GHQ DQVHU DWW GHQ NRPPHU DWW EHK|YD
I|UDWWI|OMDDYJ|UDQGHWRFK DQJHVNlOHQ I|UGHQ I|UHVODJQDULPOLJD WLGVSHULRGHQ

2P SDUWHUQD LQWH NDQ HQDV RP YLONHQ WLGVSHULRG VRP lU ULPOLJ I|U DWW I|OMD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH VND GHQ
NODJDQGH SDUWHQ LQRP  GDJDU IUnQ PRWWDJDQGHW DY GHQ DQPlODQ VRP GHQ VYDUDQGH SDUWHQ JMRUW HQOLJW SXQNW  VNULIWä
OLJHQ EHJlUD DWW GHQ XUVSUXQJOLJD VNLOMHQlPQGHQ IDVWVWlOOHU GHQ ULPOLJD WLGVSHULRGHQV OlQJG (Q VnGDQ EHJlUDQ VND VDPWLä
GLJW DQPlODV WLOO GHQ DQGUD SDUWHQRFK WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU 'HQ XUVSUXQJOLJD
VNLOMHQlPQGHQ VND PHGGHOD SDUWHUQD RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU VLWW DYJ|UDQGH
LQRP GDJDUIUnQ GHQ GDJGn EHJlUDQLQJDYV

'HQ VYDUDQGH SDUWHQ VND PLQVW  GDJDU LQQDQ GHQ ULPOLJD WLGVSHULRGHQ O|SHU XW VNULIWOLJHQ PHGGHOD GHQ NODJDQGH
SDUWHQ RPYLONDIUDPVWHJ GHQ KDUJMRUWQlU GHW JlOOHUDWWI|OMDVNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH
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'HQULPOLJDWLGVSHULRGHQNDQ I|UOlQJDVJHQRP|YHUHQVNRPPHOVHPHOODQSDUWHUQD

$UWLNHO 
gYHUV\QDYnWJlUGHU VRP KDU YLGWDJLWVI|UDWW I|OMD VNLOMHQlPQGHQVDYJ|UDQGH

'HQ VYDUDQGH SDUWHQ VND I|UH XWJnQJHQ DY GHQ ULPOLJD WLGVSHULRGHQ WLOO GHQ NODJDQGH SDUWHQ RFK DVVRFLHULQJVNRPä
PLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO DQPlOD YLOND nWJlUGHU GHQ KDU YLGWDJLW I|U
DWWI|OMDVNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH

2P GHW UnGHU RHQLJKHW PHOODQSDUWHUQD RP KXUXYLGD HQ nWJlUG VRP KDU DQPlOWV HQOLJW SXQNW  RFKVRP KDU YLGWDä
JLWV I|U DWW I|OMD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH KDU JHQRPI|UWV HOOHU lU I|UHQOLJ PHG EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD
DYWDO InU GHQ NODJDQGH SDUWHQ VNULIWOLJHQ EHJlUD DWW IUnJDQ KlQVNMXWV WLOO GHQ XUVSUXQJOLJD VNLOMHQlPQGHQ I|U DYJ|UDQGH ,
HQ VnGDQ EHJlUDQ VNDGHW DQJHVYLONHQVlUVNLOG nWJlUG GHW JlOOHU RFK I|UNODUDV SnYLONHWVlWW GHQQD nWJlUG lU RI|UHQOLJ PHG
GH EHVWlPPHOVHU VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO Sn HWW VnGDQW VlWW DWW GHQ UlWWVOLJD JUXQGHQ I|U NODJRPnOHW W\GOLJW
IUDPJnU 'HQ XUVSUXQJOLJD VNLOMHQlPQGHQ VND PHGGHOD SDUWHUQD RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU VLWW DYJ|UDQGHLQRP GDJDUIUnQ GHQ GDJ GnEHJlUDQ LQJDYV

$UWLNHO 
3URYLVRULVND nWJlUGHURP VNLOMHQlPQGHQVDYJ|UDQGH LQWH I|OMV

2P GHQ VYDUDQGH SDUWHQ LQWH DQPlOHU GH nWJlUGHU VRP KDU YLGWDJLWV I|U DWW I|OMD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH LQQDQ
GHQ ULPOLJD WLGVSHULRGHQ KDU O|SW XW HOOHU RP VNLOMHQlPQGHQ IDVWVWlOOHU DWW LQJD nWJlUGHU YLGWDJLWV I|U DWW I|OMD DYJ|UDQGHW
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/

HOOHU DWW GH nWJlUGHU VRP DQPlOWV HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO LQWH lU I|UHQOLJD PHG GHQ SDUWHQV VN\OGLJKHWHU HQOLJW
EHVWlPPHOVHUQD L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GHQ VYDUDQGH SDUWHQ RP GHQ NODJDQGH SDUWHQ EHJlU GHWWD RFK HIWHU
VDPUnGPHG GHQSDUWHQ HUEMXGDSURYLVRULVN NRPSHQVDWLRQ

2P GHQ NODJDQGH SDUWHQ EHVOXWDU DWW LQWH EHJlUD SURYLVRULVN NRPSHQVDWLRQ HQOLJW SXQNW  L GHQQD DUWLNHO HOOHU L
GHW IDOO HQ VnGDQEHJlUDQ J|UV PHQ LQJHQ |YHUHQVNRPPHOVH RP NRPSHQVDWLRQKDU QnWWVLQRP GDJDU IUnQ XWJnQJHQDY
GHQ ULPOLJD WLGVSHULRGHQ HOOHU IUnQ PHGGHODQGHW RP VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RP DWW
LQJD nWJlUGHU YLGWDJLWV I|U DWW I|OMD DYJ|UDQGHW HOOHU DWW HQ nWJlUG VRP YLGWDJLWV I|U DWW I|OMD DYJ|UDQGHW lU RI|UHQOLJ PHG
GH EHVWlPPHOVHU VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND GHQ NODJDQGH SDUWHQ KD UlWW DWW HIWHU DQPlODQ WLOO GHQ DQGUD
SDUWHQ RFK WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO WLOOIlOOLJW
XSSKlYD VN\OGLJKHWHU VRP I|OMHU DY GH EHVWlPPHOVHU VRP DYVHV LDUWLNHO  L GHWWD DYWDO L HQ RPIDWWQLQJ VRP PRWVYDUDU
GHW XSSKlYDQGH HOOHU GHQ PLQVNQLQJ DY I|UPnQHU VRP RUVDNDWV DY GHQ EULVWDQGH HIWHUOHYQDGHQ , DQPlODQ VND RPIDWWä
QLQJHQ DY VnGDQW WLOOIlOOLJW XSSKlYDQGH DY VN\OGLJKHWHU DQJHV 'HQ NODJDQGH SDUWHQ InU E|UMD WLOOlPSD XSSKlYDQGHW YLG
YLONHQ WLGSXQNW VRP KHOVW PHG E|UMDQ WLR GDJDU HIWHU GHQ GDJ Gn DQPlODQ PRWWRJV DY GHQ VYDUDQGH SDUWHQ VnYLGD LQWH
GHQVYDUDQGH SDUWHQKDUEHJlUWVNLOMHI|UIDUDQGH HQOLJW SXQNW LGHQQD DUWLNHO

2P GHQ VYDUDQGH SDUWHQ DQVHU DWW RPIDWWQLQJHQ DY GHW WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGHW DY VN\OGLJKHWHUQD LQWH PRWVYDUDU GHW
XSSKlYDQGH HOOHU GHQ PLQVNQLQJ DY I|UPnQHU VRP RUVDNDWV DY GHQ EULVWDQGH HIWHUOHYQDGHQ InU GHQ LQJH HQ VNULIWOLJ
EHJlUDQ RP DWW GHQ XUVSUXQJOLJD VNLOMHQlPQGHQ VND DYJ|UD IUnJDQ (Q VnGDQ EHJlUDQ VND DQPlODV WLOO GHQ NODJDQGH
SDUWHQ RFK WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU I|UH XWJnQJHQ DY GHQ WLRGDJDUVSHULRG VRP
IDVWVWlOOV L SXQNW  'HQ XUVSUXQJOLJD VNLOMHQlPQGHQ VND PHGGHOD SDUWHUQD RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODä
WLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU VLWW DYJ|UDQGH RP RPIDWWQLQJHQ DY GHW WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGHW DY VN\OGLJKHWHU LQRP  GDJDU IUnQ
GHQGDJ GnEHJlUDQLQJDYV6N\OGLJKHWHU InU LQWHXSSKlYDVI|UUlQGHQXUVSUXQJOLJDVNLOMHQlPQGHQ KDU PHGGHODW VLWW DYJ|ä
UDQGH RFK XSSKlYDQGHW VNDYDUDI|UHQOLJW PHGQlPQGHQV DYJ|UDQGH

'HW XSSKlYDQGH DY VN\OGLJKHWHU RFK GHQ NRPSHQVDWLRQ VRP I|UHVNULYV L GHQQD DUWLNHO VND YDUD WLOOIlOOLJD RFK InU
LQWHWLOOlPSDVHIWHUGHW DWW
D  SDUWHUQDKDU QnWWHQ |PVHVLGLJW JRGWDJEDU O|VQLQJLHQOLJKHW PHG DUWLNHO LGHWWD DYWDO
E  SDUWHUQD KDU HQDWV RP DWW GHQ nWJlUG VRP DQPlOWV L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO LQQHElU DWW GHQ VYDUDQGH
SDUWHQ NDQ DQVHVXSSI\OOD GHEHVWlPPHOVHUVRP DYVHV L DUWLNHO LGHWWD DYWDO HOOHU
F  HQnWJlUGVRPNRQVWDWHUDWVVWULGDPRWGHEHVWlPPHOVHUVRPDYVHVLDUWLNHOLGHWWDDYWDOKDU XSSKlYWVHOOHUlQGUDWV
SnHWW VnGDQWVlWW DWWGHQ EOLYLW I|UHQOLJPHG GHVVD EHVWlPPHOVHUL HQOLJKHWPHG DUWLNHO L GHWWDDYWDO
$UWLNHO 
cWJlUGHU YLGEUnGVNDQGH HQHUJLWYLVWHU

2P HQ WYLVW XSSNRPPHU U|UDQGH NDSLWHO  +DQGHOVUHODWHUDG HQHUJL  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  L GHWWD DYWDO VRP DY HQ SDUW DQVHV EUnGVNDQGH Sn JUXQG DY DWW WUDQVSRUWHQ DY QDWXUJDV ROMD HOOHU HO PHOODQ
SDUWHUQDKHOWHOOHUGHOYLV KDUDYEUXWLWV HOOHU ULVNHUDU DWWDYEU\WDV VNDEHVWlPPHOVHUQD RPnWJlUGHU L GHQQD DUWLNHOJlOOD

*HQRP XQGDQWDJ IUnQ DUWLNODUQD   RFK  L GHWWD DYWDO InU GHQ NODJDQGH SDUWHQ WLOOIlOOLJW XSSKlYDGH VN\Oä
GLJKHWHU VRP I|OMHU DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO L HQ OlPSOLJ RPIDWWQLQJ VRP
PRWVYDUDU GHW XSSKlYDQGH HOOHU GHQ PLQVNQLQJ DY I|UPnQHU VRP RUVDNDWV DY DWW HQ SDUW LQWH I|OMW VNLOMHQlPQGHQV DYJ|ä
UDQGH LQRP  GDJDU HIWHU DWW GHW PHGGHODWV 'HWWD WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGH InU E|UMD JlOOD RPHGHOEDUW (WW VnGDQW WLOOIlOOLJW
XSSKlYDQGH InUELEHKnOODV VnOlQJHVRPGHQ VYDUDQGH SDUWHQXQGHUOnWHU DWWI|OMDVNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH

2PGHQVYDUDQGHSDUWHQEHVWULGHUDWWGHQXQGHUOnWLWDWWI|OMDVNLOMHQlPQGHQVDYJ|UDQGHHOOHUEHVWULGHURPIDWWQLQJHQ
DY GHW WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGHW Sn JUXQG DY XQGHUOnWHQKHWHQ DWW I|OMD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH InU GHQ LQOHGD HWW I|UIDä
UDQGH HQOLJW DUWLNODUQD  RFK  L GHWWD DYWDO YLONHW VND KDQGOlJJDV VQDEEW 'HQ NODJDQGH SDUWHQ VND LQWH DQPRGDV
DWW DYVOXWD HOOHU DQSDVVD GHW WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGHW I|UUlQ VNLOMHQlPQGHQ KDU IDWWDW EHVOXW L lUHQGHW RFK InU ELEHKnOOD GHW
WLOOIlOOLJDXSSKlYDQGHWLDYYDNWDQSnDWWI|UIDUDQGHQD DYVOXWDV

$UWLNHO 
gYHUV\Q DY nWJlUGHU VRP KDU YLGWDJLWV I|U DWW I|OMD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH HIWHU DQWDJDQGHW DY WLOOIlOOLJD
nWJlUGHU U|UDQGHXQGHUOnWHQKHW DWWI|OMD GHWWD DYJ|UDQGH

'HQ VYDUDQGH SDUWHQ VND WLOO GHQ NODJDQGH SDUWHQ RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU
HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO DQPlOD YLOND nWJlUGHU GHQ KDU YLGWDJLW I|U DWW I|OMD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH HIWHU GHW
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WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGHW DY PHGJLYDQGHQ HOOHU HIWHU WLOOlPSQLQJ DY SURYLVRULVN NRPSHQVDWLRQ DOOWHIWHU RPVWlQGLJKHWHUQD
0HGXQGDQWDJI|U IDOOHQOLJWSXQNW LGHQQDDUWLNHOVNDGHQNODJDQGHSDUWHQDYVOXWDGHWWLOOIlOOLJDXSSKlYDQGHWDYPHGJLä
YDQGHQ LQRP  GDJDU IUnQ PRWWDJDQGHW DY DQPlODQ , IDOO GlU NRPSHQVDWLRQ KDU WLOOlPSDWV RFK PHG XQGDQWDJ I|U IDOO
HQOLJW SXQNW  InU GHQ VYDUDQGH SDUWHQ DYVOXWD WLOOlPSQLQJHQ DY VnGDQ NRPSHQVDWLRQ LQRP  GDJDU IUnQ DQPlODQ DWW
GHQKDU I|OMWVNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH

2P SDUWHUQD LQWH QnU HQ |YHUHQVNRPPHOVH RP KXUXYLGD GHQ DQPlOGD nWJlUGHQ J|U DWW GHQ VYDUDQGH SDUWHQ NDQ
DQVHV XSSI\OOD GH EHVWlPPHOVHU VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO LQRP  GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn DQPlODQ PRWWRJV
VND GHQ NODJDQGH SDUWHQ VNULIWOLJHQ EHJlUD DWW IUnJDQ KlQVNMXWV WLOO GHQ XUVSUXQJOLJD VNLOMHQlPQGHQ I|U DYJ|UDQGH (Q
VnGDQ EHJlUDQ VND VDPWLGLJW DQPlODV WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ RFK WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU 6NLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGH VND DQPlODV WLOO SDUWHUQD RFK DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU LQRP  GDJDU IUnQ GHQ GDJ Gn EHJlUDQ LQJDYV 2P VNLOMHQlPQGHQ IDVWVWlOOHU DWW GHQ YLGWDJQD nWJlUGHQ lU
I|UHQOLJ PHG GH EHVWlPPHOVHU VRP DYVHV L DUWLNHO  VND XSSKlYDQGHW DY VN\OGLJKHWHU HOOHU NRPSHQVDWLRQHQ DOOWHIWHU
RPVWlQGLJKHWHUQD DYVOXWDV , WLOOlPSOLJD IDOO VND GHQ NODJDQGH SDUWHQ DQSDVVD RPIDWWQLQJHQ DYGHW WLOOIlOOLJD XSSKlYDQGHW
DYPHGJLYDQGHQD WLOO HQ RPIDWWQLQJ VRP IDVWVWlOOV DYVNLOMHQlPQGHQ

8 Q G H U DY V Q L W W  
* H P H Q V D P P D E H V W l P P H O V H U 

$UWLNHO 
(UVlWWQLQJ DY VNLOMHPlQ
2P L HWW VNLOMHI|UIDUDQGH HQOLJW GHWWD NDSLWHO GHQ XUVSUXQJOLJD VNLOMHQlPQGHQ HOOHU QnJUD DY GHVV PHGOHPPDU LQWH NDQ
GHOWD GUDU VLJ WLOOEDND HOOHU PnVWH HUVlWWDV GlUI|U DWW GH LQWH XSSI\OOHU NUDYHQ L XSSI|UDQGHNRGHQ L ELODJD ;;;,9 WLOO GHWWD
DYWDO VND GHW I|UIDUDQGH VRP IDVWVWlOOV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO WLOOlPSDV 7LGVIULVWHQ I|U PHGGHODQGHW DY VNLOMHQlPQGHQV
DYJ|UDQGHVND I|UOlQJDVPHG GHQWLG VRPNUlYVI|UDWWXWVH HQ Q\VNLOMHPDQ GRFNK|JVW PHG GDJDU

$UWLNHO 
8SSVNMXWDQGH RFK DYVOXWDQGHDYVNLOMH RFK HIWHUOHYQDGVI|UIDUDQGHQD
6NLOMHQlPQGHQ VND Sn VNULIWOLJ EHJlUDQ DY SDUWHUQD QlU VRP KHOVW VNMXWD XSS VLWW DUEHWH XQGHU HQ SHULRG VRP SDUWHUQD
KDU HQDWV RP GRFN XQGHU K|JVW WROY Sn YDUDQGUD I|OMDQGH PnQDGHU 6NLOMHQlPQGHQ VND nWHUXSSWD VLWW DUEHWH I|UH
XWJnQJHQ DY GHQQD SHULRG Sn VNULIWOLJ EHJlUDQ IUnQ SDUWHUQD HOOHU YLG XWJnQJHQ DY GHQQD SHULRG Sn VNULIWOLJ EHJlUDQ DY
QnJRQ DY SDUWHUQD 'HQ EHJlUDQGH SDUWHQ VND XQGHUUlWWD RUGI|UDQGHQ L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRUHQOLJWDUWLNHOLGHWWDDYWDORFKGHQDQGUDSDUWHQLHQOLJKHWPHGGHWWD2PHQSDUWLQWHEHJlUDWWVNLOä
MHQlPQGHQ nWHUXSSWDU VLWW DUEHWH QlU GHQ |YHUHQVNRPQD SHULRGHQ KDU O|SW XW VND I|UIDUDQGHW YDUD DYVOXWDW 8SSVNMXä
WDQGHW RFK DYVOXWDQGHW DY VNLOMHQlPQGHQV DUEHWH VND LQWH SnYHUND QnJRQGHUD SDUWHQV UlWWLJKHWHU L HWW DQQDW I|UIDUDQGH
HQOLJW DUWLNHO LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
gPVHVLGLJWJRGWDJEDUO|VQLQJ
3DUWHUQD InU QlU VRP KHOVW NRPPD |YHUHQV RP HQ |PVHVLGLJW JRGWDJEDU O|VQLQJ Sn WYLVWHU VRP RPIDWWDV DY GHWWD NDSLWHO
'H VND JHPHQVDPW DQPlOD HQ VnGDQ O|VQLQJ WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLä
NHO  L GHWWD DYWDO RFK L WLOOlPSOLJD IDOO WLOO VNLOMHQlPQGHQV RUGI|UDQGH 2P O|VQLQJHQ PnVWH JRGNlQQDV HQOLJW UHOHä
YDQWD LQKHPVND I|UIDUDQGHQ L HQGHUD SDUWHQ VND GHWWD NUDY DQJHV L DQPlODQ RFK WYLVWO|VQLQJVI|UIDUDQGHW WLOOIlOOLJW
DYEU\WDV 2P GHW LQWH NUlYV QnJRW VnGDQW JRGNlQQDQGH HOOHU RP GHW DQPlOV DWW GH LQKHPVND JRGNlQQDQGHI|UIDUDQGHQD
VOXWI|UWV VNDWYLVWO|VQLQJVI|UIDUDQGHWDYVOXWDV

$UWLNHO 
$UEHWVRUGQLQJ

7YLVWO|VQLQJVI|UIDUDQGHQD HQOLJW GHWWD NDSLWHO VND VW\UDV DY GHQ DUEHWVRUGQLQJ VRP IDVWVWlOOV L ELODJD ;;;,,, WLOO GHWWD
DYWDO RFK GHQ XSSI|UDQGHNRGVRP IDVWVWlOOV L ELODJD;;;,9 WLOOGHWWDDYWDO


8WIUnJQLQJDUQDLVNLOMHQlPQGHQ VNDYDUD |SSQDI|UDOOPlQKHWHQRP LQWHDQQDW I|UHVNULYVLDUEHWVRUGQLQJHQ

429



430



RP 355/2014 rd

69

(XURSHLVNDXQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ

/

$UWLNHO 
8SSO\VQLQJDU VDPWUnG L VDNIUnJRU
6NLOMHQlPQGHQ InU Sn EHJlUDQ DY HQ SDUW HOOHU Sn HJHW LQLWLDWLY LQKlPWD XSSO\VQLQJDU VRP GHQ DQVHU OlPSOLJD I|U I|UIDä
UDQGHW L VNLOMHQlPQGHQ IUnQ DOOD NlOORU EODQG DQQDW IUnQ SDUWHUQD L WYLVWHQ 6NLOMHQlPQGHQ VND RFNVn KD UlWW DWW EHJlUD
H[SHUWXWOnWDQGHQ RPGHQ ILQQHU GHW OlPSOLJW 6NLOMHQlPQGHQ VND VDPUnGDPHG SDUWHUQD LQQDQGHQYlOMHU VnGDQDH[SHUWHU
)\VLVND HOOHU MXULGLVND SHUVRQHU VRP lU HWDEOHUDGH Sn HQ SDUWV WHUULWRULXP KDU UlWW DWW L HJHQVNDS DY VDNNXQQLJD DPLFXV
FXULDH  LQIRUPHUD QlPQGHQ L HQOLJKHW PHG DUEHWVRUGQLQJHQ $OOD XSSO\VQLQJDU VRP LQKlPWDV HQOLJW GHQQD DUWLNHO VND
GHOJHVEnGD SDUWHUVRP VNDNXQQDOlPQD V\QSXQNWHU

$UWLNHO 
7RONQLQJVUHJOHU
6NLOMHQlPQGHQVNDWRONDGHEHVWlPPHOVHUVRPDYVHVLDUWLNHOLGHWWDDYWDOLHQOLJKHWPHGVHGYDQOLJDIRONUlWWVOLJDWRONä
QLQJVUHJOHU LQEHJULSHW GH UHJOHU VRP IDVWVWlOOV L :LHQNRQYHQWLRQHQ IUnQ  RP WUDNWDWUlWWHQ 6NLOMHQlPQGHQ VND RFNVn
WD KlQV\Q WLOO UHOHYDQWD WRONQLQJDUVRP IDVWVWlOOWV L UDSSRUWHU IUnQSDQHOHU RFK IUnQ |YHUSU|YQLQJVRUJDQHW YLOND DQWDJLWVDY
:72V WYLVWO|VQLQJVRUJDQ 6NLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGHQ NDQ LQWH XWYLGJD HOOHU EHJUlQVD SDUWHUQDV UlWWLJKHWHU RFK VN\OGLJä
KHWHU HQOLJWGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
%HVOXWRFK DYJ|UDQGHQ DY VNLOMHQlPQGHQ

6NLOMHQlPQGHQ VND J|UD VLWW \WWHUVWD I|U DWW IDWWD EHVOXW L VDPI|UVWnQG 2P GHW LQWH JnU DWW XSSQn HQKlOOLJKHW VND
IUnJDQDYJ|UDVJHQRP HQNHOPDMRULWHW 6NLOMHPlQQHQV DYYLNDQGH PHQLQJDUVND GRFNDOGULJOlPQDV XW

6NLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGHQ VND YLOONRUVO|VW JRGWDV DY SDUWHUQD 'H VND LQWH JH XSSKRY WLOO QnJUD UlWWLJKHWHU HOOHU
VN\OGLJKHWHU I|U I\VLVND HOOHU MXULGLVND SHUVRQHU 6NLOMHQlPQGHQ VND L VLWW DYJ|UDQGH UHGRYLVD VDNI|UKnOODQGHQD WLOOlPSOLJä
KHWHQ DY GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHU VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VDPW GH YLNWLJDVWH VNlOHQ WLOO QlPQGHQV XQGHUä
V|NQLQJVUHVXOWDW RFK VOXWVDWVHU $VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD
DYWDO VND RIIHQWOLJJ|UD VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGHQ L VLQ KHOKHW LQRP WLR GDJDU HIWHU GHW DWW GH PHGGHODWV VnYLGD GHQ LQWH
EHVOXWDU DWWLQWHRIIHQWOLJJ|UDGHP I|U DWWVN\GGD NRQILGHQWLHOODXSSJLIWHURP I|UHWDJ

$UWLNHO 
+lQVNMXWDQGHQ WLOO (XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWRO

'H I|UIDUDQGHQ VRP IDVWVWlOOV L GHQQD DUWLNHO VND WLOOlPSDV Sn WYLVWHU RP WRONQLQJHQ RFK WLOOlPSQLQJHQ DY EHVWlPä
PHOVHU L GHWWD DYWDO VRP U|U JUDGYLV WLOOQlUPQLQJ DY UHJHOYHUNHW HQOLJW NDSLWHO  7HNQLVND KDQGHOVKLQGHU  NDSLWHO  6DQLä
WlUD RFK I\WRVDQLWlUD nWJlUGHU  NDSLWHO  7XOODU RFK I|UHQNODGH KDQGHOVSURFHGXUHU  NDSLWHO  (WDEOHULQJ KDQGHO PHG
WMlQVWHU RFK HOHNWURQLVN KDQGHO  NDSLWHO  2IIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ  HOOHU NDSLWHO  .RQNXUUHQV  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO
RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO HOOHU VRP Sn DQQDW VlWW nOlJJHU HQ SDUW HQ VN\OGLJKHW VRP IDVWVWlOOV PHG
KlQYLVQLQJ WLOO HQ EHVWlPPHOVH LXQLRQVODJVWLIWQLQJHQ

1lU GHW L HQ WYLVW XSSVWnU HQ IUnJD RP WRONQLQJHQ DY HQ VnGDQ EHVWlPPHOVH L XQLRQVUlWWHQ VRP DYVHV L SXQNW  VND
VNLOMHQlPQGHQ LQWH EHVOXWD L IUnJDQ XWDQ EHJlUD DWW IUnJDQ KlQVNMXWV WLOO (XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWRO I|U DYJ|UDQGH ,
VnGDQD IDOO VND GH WLGVIULVWHU VRP JlOOHU I|U VNLOMHQlPQGHQV DYJ|UDQGHQ VNMXWDV XSS WLOO GHVV DWW (XURSLVND XQLRQHQV
GRPVWROKDU PHGGHODW VLWW DYJ|UDQGH'RPVWROHQV DYJ|UDQGH VNDYDUD ELQGDQGH I|U VNLOMHQlPQGHQ
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$UWLNHO 
)|UWHFNQLQJ|YHU VNLOMHPlQ


$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND VHQDVW VH[
PnQDGHU HIWHU GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGH VDPPDQVWlOOD HQ I|UWHFNQLQJ |YHU  SHUVRQHU VRP lU YLOOLJD RFK KDU P|MOLJKHW
DWW WMlQVWJ|UD VRP VNLOMHPlQ )|UWHFNQLQJHQ VND EHVWn DY WUH GHOI|UWHFNQLQJDU HQ GHOI|UWHFNQLQJ I|U YDUGHUD SDUWHQ RFK
HQ GHOI|UWHFNQLQJ|YHU SHUVRQHU VRP LQWHlU PHGERUJDUH L QnJRQGHUD SDUWHQ RFK VRP NDQ WMlQVWJ|UD VRP RUGI|UDQGH I|U
VNLOMHQlPQGHQ 9DUMH GHOI|UWHFNQLQJ VND RPIDWWD PLQVW IHP SHUVRQHU $VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U
KDQGHOVIUnJRU VNDVH WLOODWWI|UWHFNQLQJHQDOOWLG RPIDWWDU GHWWD DQWDO SHUVRQHU

6NLOMHPlQQHQ VND KD VSHFLDONXQVNDSHU RFK HUIDUHQKHW LQRP MXULGLN RFK LQWHUQDWLRQHOO KDQGHO 'H VND YDUD REHURä
HQGH XSSWUlGD L HJHQVNDS DY HQVNLOGD LQGLYLGHU RFK LQWH WD HPRW LQVWUXNWLRQHU IUnQ QnJRQ RUJDQLVDWLRQ HOOHU UHJHULQJ
HOOHU KD DQNQ\WQLQJ WLOO QnJRQ DY SDUWHUQDV UHJHULQJDU VDPW I|OMD GHQ XSSI|UDQGHNRG VRP IDVWVWlOOV L ELODJD ;;;,9 WLOO
GHWWD DYWDO

$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU InU XSSUlWWD \WWHUOLJDUH I|UWHFNQLQJDU
|YHU  SHUVRQHU PHG NXQVNDS RFK HUIDUHQKHW LQRP VSHFLILND VHNWRUHU VRP RPIDWWDV DY GHWWD DYWDO (IWHU |YHUHQVNRPä
PHOVH PHOODQ SDUWHUQD VND VnGDQD \WWHUOLJDUH I|UWHFNQLQJDU DQYlQGDV I|U DWW VDPPDQVWlOOD VNLOMHQlPQGHQ L HQOLJKHW PHG
I|UIDUDQGHWL DUWLNHOLGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
)|UKnOODQGH WLOO VN\OGLJKHWHUHQOLJW :72

7LOOlPSQLQJHQ DY EHVWlPPHOVHUQD RP WYLVWO|VQLQJ L GHWWD NDSLWHO VND LQWH XWJ|UD QnJRW KLQGHU I|U HYHQWXHOOD
nWJlUGHU LQRP UDPHQI|U:72 LQNOXVLYH WYLVWO|VQLQJVI|UIDUDQGHQ

(Q SDUW InU HPHOOHUWLG LQWH DYVHHQGH QnJRQ nWJlUG KlYGD VLQD UlWWLJKHWHU LQRP UDPHQ I|U VnYlO GHWWD DYWDO VRP
:72DYWDOHW L IUnJD RP HQ VN\OGLJKHW VRP L DOOW YlVHQWOLJW lU OLNYlUGLJ HQOLJW EnGD GHVVD DYWDO 1lU HWW WYLVWO|VQLQJVI|UIDä
UDQGH YlO KDU LQOHWWV L HWW VnGDQW IDOO InU SDUWHQ LQWH KlYGD VLQD UlWWLJKHWHU YLG |YHUWUlGHOVH DY GHQ L DOOW YlVHQWOLJW OLNYlUä
GLJDVN\OGLJKHWHQ HQOLJW GHW DQGUD DYWDOHWL GHW DQGUD IRUXPHW VnYLGD LQWHGHW L I|UVWD KDQG YDOGD IRUXPHW DYVNlO VRP U|U
I|UIDUDQGHW HOOHU MXULGLVN EHK|ULJKHW PLVVO\FNDV PHG DWW In IUDP HWW XQGHUV|NQLQJVUHVXOWDW I|U GH UlWWLJKHWHU VRP KlYGDV
HQOLJW GHQVN\OGLJKHWHQ
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9LGWLOOlPSQLQJHQDYSXQNW L GHQQD DUWLNHOJlOOHU I|OMDQGH

D  7YLVWO|VQLQJVI|UIDUDQGHQ HQOLJW :72DYWDOHW DQVHV KD LQOHWWV JHQRP DWW HQ SDUW EHJlU DWW HQ SDQHO VND WLOOVlWWDV L
HQOLJKHWPHG DUWLNHO  L:72|YHUHQVNRPPHOVHQRP UHJOHU RFK I|UIDUDQGHQ I|U WYLVWO|VQLQJ
E  7YLVWO|VQLQJVI|UIDUDQGHQ HQOLJW GHWWD NDSLWHO DQVHV KD LQOHWWV JHQRP DWWHQ SDUW EHJlU DWWHQ VNLOMHQlPQG VND WLOOVlWWDV L
HQOLJKHWPHG DUWLNHO  LGHWWD DYWDO

,QJHW L GHWWD DYWDO VND KLQGUD HQ SDUW IUnQ DWW JHQRPI|UD HWW XSSKlYDQGH DY VN\OGLJKHWHU VRP JRGNlQWV DY WYLVWO|Vä
QLQJVRUJDQHW :72DYWDOHW InU LQWHnEHURSDV I|U DWWKLQGUD HQSDUWIUnQ DWW XSSKlYDVN\OGLJKHWHUHQOLJW GHWWDNDSLWHO

$UWLNHO 
7LGVIULVWHU

$OOD WLGVIULVWHU VRP IDVWVWlOOV L GHWWD NDSLWHOLQEHJULSHW VNLOMHQlPQGHUQDV WLGVIULVWHU I|U DWW PHGGHOD VLQD DYJ|UDQGHQ
VND RP LQWH DQQDW DQJHV UlNQDV L NDOHQGHUGDJDU IUnQ RFK PHG GDJHQ HIWHU GHQ GDJ Gn GHQ nWJlUG HOOHU KlQGHOVH GH DYVHU
LQWUlIIDGH

7LGVIULVWHUQD L GHWWD NDSLWHO InU lQGUDV JHQRP |YHUHQVNRPPHOVH PHOODQ SDUWHUQD L WYLVWHQ 6NLOMHQlPQGHQ InU QlU
VRPKHOVW I|UHVOnSDUWHUQD DWWlQGUD GHWLGVIULVWHU VRPDYVHV LGHWWD NDSLWHOPHG DQJLYDQGH DYVNlOHQWLOO I|UVODJHW
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.$3,7(/ 

$OOPlQQDEHVWlPPHOVHU I|U WLOOQlUPQLQJLQRP UDPHQ I|UDYGHOQLQJ9
$UWLNHO 
)UDPVWHJQlU GHW JlOOHU WLOOQlUPQLQJSn KDQGHOVUHODWHUDGHRPUnGHQ

)|U DWW XQGHUOlWWD EHG|PQLQJHQ DY QlUPDQGH L GHQ PHQLQJ VRP DYVHV L DUWLNODUQD  RFK  L GHWWD DYWDO DY
0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ WLOO XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ Sn GH KDQGHOVUHODWHUDGH RPUnGHQ VRP RPIDWWDV DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO
RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  VND SDUWHUQD UHJHOEXQGHW RFK PLQVW HQ JnQJ RP nUHW L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV
NRQVWHOODWLRQ I|UKDQGHOVIUnJRU HQOLJWDUWLNHOLGHWWD DYWDOHOOHU LQnJRQ DYGHVVXQGHUNRPPLWWpHU VRPLQUlWWDVHQOLJW
GHWWD DYWDO GLVNXWHUD IUDPVWHJHQ L WLOOQlUPQLQJHQ HQOLJW GH |YHUHQVNRPQD WLGVUDPDU VRP IDVWVWlOOV L NDSLWOHQ     
RFK LDYGHOQLQJ9 +DQGHORFKKDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU L GHWWDDYWDO

3n EHJlUDQ DY XQLRQHQ VND 0ROGDYLHQ VRP XQGHUODJ I|U GHQQD GLVNXVVLRQ WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV
NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HOOHU HQ DY GHVV XQGHUNRPPLWWpHU EHURHQGH Sn YDG VRP lU OlPSOLJW VNULIWOLJHQ OlPQD
XSSJLIWHU RP IUDPVWHJHQ L IUnJD RP WLOOQlUPQLQJ RFK RP JHQRPI|UDQGHW RFK HIWHUOHYQDGHQ DY WLOOQlUPDG LQKHPVN
ODJVWLIWQLQJ LI|UKnOODQGHWLOOGHEHU|UGD NDSLWOHQ LDYGHOQLQJ 9 +DQGHORFK KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDO

0ROGDYLHQ VND XQGHUUlWWD XQLRQHQ QlU ODQGHW DQVHU DWW PDQ KDU VOXWI|UW GHQ WLOOQlUPQLQJ VRP I|UHVNULYV L QnJRW DY
GHNDSLWHOVRPDYVHVLSXQNW 

$UWLNHO 
8SSKlYDQGHDYLQNRQVHNYHQW LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ
6RP HQ GHO DY WLOOQlUPQLQJHQ VND 0ROGDYLHQ XSSKlYD EHVWlPPHOVHU L VLQ LQKHPVND ODJVWLIWQLQJ HOOHU DYVNDIID DGPLQLVWä
UDWLY SUD[LV VRP lU RI|UHQOLJD PHG XQLRQVUlWWHQ HOOHU PHG LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ VRP KDU WLOOQlUPDWV XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ
LQRPGH KDQGHOVUHODWHUDGH RPUnGHQD LDYGHOQLQJ 9 +DQGHORFK KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 
%HG|PQLQJDYWLOOQlUPQLQJSnKDQGHOVUHODWHUDGHRPUnGHQ

8QLRQHQV EHG|PQLQJ DY WLOOQlUPQLQJHQ LQRP UDPHQ I|U DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD
DYWDO VND LQOHGDV QlU 0ROGDYLHQ KDU XQGHUUlWWDW XQLRQHQ L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VnYLGD LQWH DQQDW I|UHä
VNULYVLNDSLWOHQ  RFK L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO

8QLRQHQ VND EHG|PD RP 0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ KDU WLOOQlUPDWV XQLRQHQV ODJVWLIWQLQJ RFK RP GHQ JHQRPI|UV RFK
HIWHUOHYV L SUDNWLNHQ 0ROGDYLHQ VND I|UVH XQLRQHQ PHG DOOD XSSJLIWHU VRP EHK|YV I|U HQ VnGDQ EHG|PQLQJ Sn HWW VSUnN
VRPSDUWHUQDJHPHQVDPWNRPPLW|YHUHQVRP

8QLRQHQ VNDYLG VLQ EHG|PQLQJ HQOLJW SXQNW  WD KlQV\Q WLOO RP 0ROGDYLHQ I|UIRJDU |YHU GHQ UHOHYDQWD RFK IXQJHä
UDGH LQIUDVWUXNWXU RFKGH UHOHYDQWD RFKIXQJHUDQGH RUJDQ RFKI|UIDUDQGHQ VRP lU Q|GYlQGLJDI|U DWWHIIHNWLYW JHQRPI|UD
RFK NRQWUROOHUD HIWHUOHYQDGHQ DYODJVWLIWQLQJHQL0ROGDYLHQ

8QLRQHQ VND YLG VLQ EHG|PQLQJ HQOLJW SXQNW  WD KlQV\Q WLOO RP GHW ILQQV LQKHPVND EHVWlPPHOVHU HOOHU LQKHPVN
SUD[LV VRP lU RI|UHQOLJDPHG XQLRQVUlWWHQ HOOHU PHG LQKHPVN ODJVWLIWQLQJ VRP KDU WLOOQlUPDWV XQLRQVODJVWLIWQLQJHQLQRP
GHKDQGHOVUHODWHUDGHRPUnGHQD L DYGHOQLQJ 9 +DQGHORFKKDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDO

8QLRQHQ VND LQRP  PnQDGHU IUnQ GHQ GDJ Gn EHG|PQLQJHQ HQOLJW SXQNW  LQOHGGHV XQGHUUlWWD 0ROGDYLHQ RP
UHVXOWDWHQ DY VLQ EHG|PQLQJ RP LQWH DQQDW I|UHVNULYV 3DUWHUQD VND L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO GLVNXWHUD
EHG|PQLQJHQ L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO HOOHU L GHVV
EHK|ULJDXQGHUNRPPLWWpHU RPLQWHDQQDWI|UHVNULYV
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$UWLNHO 
8WYHFNOLQJVRP lU UHOHYDQW I|U WLOOQlUPQLQJHQ

0ROGDYLHQ VND V|UMD I|U HWW IDNWLVNW JHQRPI|UDQGH DY GHQ LQKHPVND ODJVWLIWQLQJ VRP WLOOQlUPDV LQRP UDPHQ I|U
DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  L GHWWD DYWDORFKYLGWD DOOD nWJlUGHU VRP lU Q|GYlQGLJDI|U DWW DYVSHJOD
I|UlQGULQJDU LXQLRQHQV ODJVWLIWQLQJLVLQ LQKHPVNDODJVWLIWQLQJ

0ROGDYLHQ VND DYVWn IUnQ DOOD nWJlUGHU VRP VNXOOH XQGHUJUlYD V\IWHW PHG HOOHU UHVXOWDWHW DY WLOOQlUPQLQJHQ LQRP
UDPHQI|UDYGHOQLQJ9 +DQGHORFKKDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU L GHWWDDYWDO

8QLRQHQVNDXQGHUUlWWD0ROGDYLHQRPDOODVOXWJLOWLJDI|UVODJIUnQ(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQRPDWWDQWDHOOHU lQGUD
XQLRQVODJVWLIWQLQJ VRP lU UHOHYDQW I|U 0ROGDYLHQV WLOOQlUPQLQJVVN\OGLJKHWHU LQRP UDPHQ I|U DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK
KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDO

0ROGDYLHQ VNDXQGHUUlWWD XQLRQHQ RP ODJVWLIWQLQJVI|UVODJ RFKODJVWLIWQLQJVnWJlUGHU LQEHJULSHW LQKHPVN SUD[LVVRP
NDQ SnYHUND IXOOJ|UDQGHW DY 0ROGDYLHQV WLOOQlUPQLQJVVN\OGLJKHWHU LQRP UDPHQ I|U DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODä
WHUDGHIUnJRU  L GHWWDDYWDO

3DUWHUQD VND Sn EHJlUDQ GLVNXWHUD HIIHNWHUQD DY I|UVODJ HOOHU nWJlUGHU HQOLJW SXQNWHUQD  RFK  L GHQQD DUWLNHO Sn
0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ HOOHU Sn HIWHUOHYQDGHQ DY VN\OGLJKHWHUQD LQRP UDPHQ I|U DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHä
UDGH IUnJRU L GHWWDDYWDO

2P0ROGDYLHQHIWHUHQEHG|PQLQJHQOLJWDUWLNHOLGHWWDDYWDOlQGUDUVLQLQKHPVNDODJVWLIWQLQJI|UDWWWDKlQV\Q
WLOO lQGULQJDU L NDSLWOHQ      RFK  L DYGHOQLQJ9 +DQGHO RFKKDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO VND XQLRQHQ
J|UD HQ Q\ EHG|PQLQJ L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO 2P 0ROGDYLHQ YLGWDU QnJRQ DQQDQ nWJlUG VRP NDQ
SnYHUNDJHQRPI|UDQGHWRFKHIWHUOHYQDGHQDYGHQWLOOQlUPDGHLQKHPVNDODJVWLIWQLQJHQInU XQLRQHQJ|UDHQQ\EHG|PQLQJ
LHQOLJKHW PHGDUWLNHO GHWWD DYWDO

2P RPVWlQGLJKHWHUQD NUlYHU GHW NDQ VlUVNLOGD I|UPnQHU VRP XQLRQHQ EHYLOMDW Sn JUXQGYDO DY EHG|PQLQJHQ DWW
0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ WLOOQlUPDWV XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ RFK JHQRPI|UV RFK HIWHUOHYV L SUDNWLNHQ WLOOIlOOLJW XSSKlYDV L
HQOLJKHW PHG SXQNW  RP 0ROGDYLHQ LQWH WLOOQlUPDU VLQ LQKHPVND ODJVWLIWQLQJ I|U DWW WD KlQV\Q WLOO I|UlQGULQJDU L DYGHOä
QLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO RP GHQ EHG|PQLQJ VRP DYVHV L SXQNW  YLVDU DWW 0ROGDYLHQV
ODJVWLIWQLQJ LQWH OlQJUH WLOOQlUPDV XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ HOOHU RP DVVRFLHULQJVUnGHW VRP XSSUlWWDV L DUWLNHO  L GHWWD
DYWDO XQGHUOnWHU DWW EHVOXWD RP XSSGDWHULQJDYDYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDOLOLQMH PHG
I|UlQGULQJDU LXQLRQVODJVWLIWQLQJHQ

2P XQLRQHQ KDU I|U DYVLNW DWW JHQRPI|UD HWW VnGDQW XSSKlYDQGH VND GHQ RPHGHOEDUW DQPlOD GHWWD WLOO 0ROGDYLHQ
0ROGDYLHQ InU KlQVNMXWD IUnJDQ WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L
GHWWD DYWDO LQRP HQ PnQDG IUnQ DQPlODQ PHG HWW VNULIWOLJW DQJLYDQGH DYVNlOHQ $VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODä
WLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU VND GLVNXWHUD IUnJDQ LQRP WUH PnQDGHU IUnQ GHW DWW GHQ KlQVN|WV 2P IUnJDQ LQWH KlQVNMXWV WLOO
DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HOOHU RP GHQ LQWH NDQ O|VDV DY NRPPLWWpQ LQRP WUH
PnQDGHU IUnQ KlQVNMXWDQGHW InU XQLRQHQ E|UMD WLOOlPSD XSSKlYDQGHW DY I|UPnQHU 8SSKlYDQGHW VND RPHGHOEDUW
XSSK|UDRP DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQLGHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU GlUHIWHU O|VHU IUnJDQ

$UWLNHO 
,QIRUPDWLRQVXWE\WH
,QIRUPDWLRQVXWE\WH U|UDQGH WLOOQlUPQLQJ LQRP UDPHQ I|U DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  VND VNH
JHQRP GH NRQWDNWSXQNWHUVRP LQUlWWDWVHQOLJW DUWLNHO L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 
$OOPlQ EHVWlPPHOVH

$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO VND DQWD I|UIDUDQGHQ
I|U DWW XQGHUOlWWD EHG|PQLQJHQ DY WLOOQlUPQLQJHQ RFK V|UMD I|U LQIRUPDWLRQVXWE\WH U|UDQGH WLOOQlUPQLQJ LQEHJULSHW
IRUPLQQHKnOO RFK VSUnN LGHQ LQIRUPDWLRQVRPXWE\WV
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$OODKlQYLVQLQJDU WLOOHQYLVVXQLRQVDNW LDYGHOQLQJ9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  L GHWWD DYWDO RPIDWWDU GH
lQGULQJDU WLOOlJJ RFK HUVlWWQLQJVnWJlUGHU VRP RIIHQWOLJJMRUWV L (XURSHLVND XQLRQHQV RIILFLHOOD WLGQLQJ I|UH GHQ  QRYHPEHU


, KlQGHOVH DY NRQIOLNW VND EHVWlPPHOVHUQD L NDSLWOHQ      RFK  L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHä
UDGH IUnJRU L GHWWDDYWDOKDI|UHWUlGH IUDPI|U EHVWlPPHOVHUQDLGHWWD NDSLWHO

3nVWnHQGHQ RP |YHUWUlGHOVH DYEHVWlPPHOVHUQD L GHWWD NDSLWHOVND LQWH EHKDQGODV LQRP UDPHQ I|U NDSLWHO  7YLVWä
O|VQLQJ  LDYGHOQLQJ 9 +DQGHORFK KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDO

$9'(/1,1*9,
),1$16,(//7 67g'6$07%(67b00(/6(520 %('5b*(5,%(.b031,1*2&+ .21752//
.$3,7(/ 

)LQDQVLHOOW VW|G
$UWLNHO 
0ROGDYLHQ VND HUKnOOD ILQDQVLHOOW VW|G JHQRP (8V EHU|UGD ILQDQVLHULQJVPHNDQLVPHU RFK ILQDQVLHULQJVLQVWUXPHQW 0ROGDä
YLHQ NDQ RFNVn GUD Q\WWD DYOnQ IUnQ (XURSHLVND LQYHVWHULQJVEDQNHQ (,%  (XURSHLVND EDQNHQ I|U nWHUXSSE\JJQDG RFK XWä
YHFNOLQJ (%5'  RFK DQGUD LQWHUQDWLRQHOOD ILQDQVLQVWLWXW 'HW ILQDQVLHOOD VW|GHW NRPPHU DWW ELGUD WLOO DWW XSSQn PnOHQ I|U
GHWWD DYWDO RFK NRPPHU DWWWLOOKDQGDKnOODV LHQOLJKHW PHG GHWWDNDSLWHO

$UWLNHO 
+XYXGSULQFLSHUQDI|UGHW ILQDQVLHOODVW|GHWVND DQJHV LGHUHOHYDQWD I|URUGQLQJDUQD RP (8VILQDQVLHULQJVLQVWUXPHQW

$UWLNHO 
'H SULRULWHUDGH RPUnGHQ VRP SDUWHUQD KDU HQDWV RP I|U (8V ILQDQVLHOOD VW|G VND DQJHV L nUOLJD KDQGOLQJVSURJUDP VRP
JUXQGDU VLJ Sn IOHUnULJD UDPDU VRP DYVSHJODU GH |YHUHQVNRPQD SROLWLVND SULRULWHULQJDUQD 'H VW|GEHORSS VRP IDVWVWlOOV L
GHVVD SURJUDP VND WD KlQV\Q WLOO 0ROGDYLHQV EHKRY VHNWRULHOOD NDSDFLWHW RFK IUDPVWHJ PHG UHIRUPHUQD VlUVNLOW LQRP
RPUnGHQ VRPRPIDWWDVDYGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
)|U DWW P|MOLJJ|UD HQ RSWLPDO DQYlQGQLQJ DY GH WLOOJlQJOLJD UHVXUVHUQD VND SDUWHUQD VWUlYD HIWHU DWW VH WLOO DWW (8VW|GHW
JHQRPI|UV L QlUD VDPDUEHWH RFK VDPRUGQLQJ PHG DQGUD JLYDUOlQGHU JLYDURUJDQLVDWLRQHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD ILQDQVLQä
VWLWXW RFKLHQOLJKHW PHG LQWHUQDWLRQHOOD SULQFLSHURP ELVWnQGVHIIHNWLYLWHW

$UWLNHO 
'HQ UlWWVOLJD DGPLQLVWUDWLYD RFK WHNQLVND JUXQGHQ I|U GHW ILQDQVLHOOD VW|GHWVND IDVWVWlOODV LQRP UDPHQ I|U UHOHYDQWD DYWDO
PHOODQSDUWHUQD

$UWLNHO 
$VVRFLHULQJVUnGHW VND XQGHUUlWWDV RP IUDPVWHJHQ QlU GHW JlOOHU GHW ILQDQVLHOOD VW|GHW RFK RP JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD
VDPWRP VW|GHWVLQYHUNDQSn XSSQnHQGHW DYPnOHQ I|UGHWWD DYWDO, GHWWD V\IWHVND SDUWHUQDV EHU|UGDRUJDQSn |PVHVLGLJ
RFK SHUPDQHQW EDVLVWLOOKDQGDKnOOD OlPSOLJLQIRUPDWLRQDYVHHQGH |YHUYDNQLQJ RFK XWYlUGHULQJ
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$UWLNHO 
3DUWHUQD VND JHQRPI|UD VW|GHW L HQOLJKHW PHG SULQFLSHUQD RP VXQG HNRQRPLVN I|UYDOWQLQJ RFK VDPDUEHWD I|U DWW VN\GGD
(8V RFK 0ROGDYLHQV HNRQRPLVND LQWUHVVHQ L HQOLJKHW PHG NDSLWHO  %HVWlPPHOVHU RP EHGUlJHULEHNlPSQLQJ RFK NRQä
WUROO  LGHQQD DYGHOQLQJ

.$3,7(/ 

%HVWlPPHOVHURP EHGUlJHULEHNlPSQLQJ RFKNRQWUROO
$UWLNHO 
'HILQLWLRQHU
,GHWWD NDSLWHOVNDGHILQLWLRQHUQDLSURWRNROO,9 WLOOGHWWD DYWDO JlOOD

$UWLNHO 
7LOOlPSQLQJVRPUnGH
'HWWD NDSLWHO VND YDUD WLOOlPSOLJW Sn HYHQWXHOOD \WWHUOLJDUH DYWDO HOOHU ILQDQVLHULQJVLQVWUXPHQW VRP LQJnV PHOODQ SDUWHUQD
RFK HYHQWXHOOD DQGUD (8ILQDQVLHULQJVLQVWUXPHQW VRP 0ROGDYLHQ NDQ YDUD DVVRFLHUDW PHG XWDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSä
QLQJHQ DY DQGUD \WWHUOLJDUH EHVWlPPHOVHU VRP U|U UHYLVLRQHU NRQWUROOHU Sn SODWV LQVSHNWLRQHU NRQWUROOHU RFK nWJlUGHU
PRW EHGUlJHULHU LQEHJULSHW GH VRPYLGWDV DY(XURSHLVND E\UnQ I|U EHGUlJHULEHNlPSQLQJ 2ODI  RFK (XURSHLVND UHYLVLRQVä
UlWWHQ

$UWLNHO 
cWJlUGHU I|UDWW I|UHE\JJDRFK EHNlPSD EHGUlJHULHU NRUUXSWLRQRFKDOO DQQDQRODJOLJYHUNVDPKHW
3DUWHUQD VND YLGWD YHUNQLQJVIXOOD nWJlUGHU I|U DWW I|UHE\JJD RFK EHNlPSD EHGUlJHULHU NRUUXSWLRQ RFK DOO DQQDQ RODJOLJ
YHUNVDPKHW EODQG DQQDW JHQRP |PVHVLGLJW DGPLQLVWUDWLYW ELVWnQG RFK |PVHVLGLJ UlWWVOLJ KMlOS Sn GH RPUnGHQ VRP
RPIDWWDV DYGHWWDDYWDO

$UWLNHO 
,QIRUPDWLRQVXWE\WH RFK\WWHUOLJDUHRSHUDWLYW VDPDUEHWH

)|U DWW VlNHUVWlOOD DWW GHWWD NDSLWHO JHQRPI|UV Sn UlWW VlWW VND (8V EHK|ULJD P\QGLJKHWHU RFK GH EHK|ULJD P\QGLJä
KHWHUQDL 0ROGDYLHQ UHJHOEXQGHW XWE\WD LQIRUPDWLRQ RFKGH VNDJHQRPI|UD VDPUnGQlU HQ DYSDUWHUQD EHJlU GHWWD

2ODI InU NRPPD |YHUHQV PHG VLQD PRWVYDULJKHWHU L 0ROGDYLHQ RP \WWHUOLJDUH VDPDUEHWH Sn RPUnGHW EHGUlJHULEHä
NlPSQLQJ LQEHJULSHWRSHUDWLYD DUUDQJHPDQJ PHG P\QGLJKHWHUQDL 0ROGDYLHQ

1lU GHW JlOOHU |YHUI|ULQJ RFK EHKDQGOLQJ DYSHUVRQXSSJLIWHU VND DUWLNHO  L DYGHOQLQJ ,,, )ULKHW VlNHUKHWRFK UlWWä
YLVD L GHWWDDYWDOJlOOD

$UWLNHO 
)|UHE\JJDQGHDYRHJHQWOLJKHWHUEHGUlJHUL RFK NRUUXSWLRQ

0\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ VND UHJHOEXQGHW NRQWUROOHUD DWW GH LQVDWVHU VRP ILQDQVLHUDWV PHG (8PHGHO KDU JHQRPä
I|UWVNRUUHNW'H VNDYLGWD OlPSOLJDnWJlUGHU I|UDWW I|UHE\JJD RFK nWJlUGD RHJHQWOLJKHWHURFKEHGUlJHUL

0\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ VND YLGWD DOOD OlPSOLJD nWJlUGHU I|U DWW I|UHE\JJD RFK nWJlUGD HYHQWXHOOD IDOO DY JLYDQGH
HOOHU WDJDQGH DY PXWD RFK I|UKLQGUD LQWUHVVHNRQIOLNWHU L DOOD VNHGHQ DY I|UIDUDQGHQD L VDPEDQG PHG JHQRPI|UDQGHW DY
(8PHGHO
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0\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ VND XQGHUUlWWD (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ RP HYHQWXHOOD I|UHE\JJDQGH nWJlUGHU VRP
YLGWDJLWV

(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ VND KD UlWW DWW HUKnOOD EHYLV L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L UnGHWV I|URUGQLQJ (* (XUDWRP 
QU DYGHQ MXQL  PHG EXGJHWI|URUGQLQJI|U(XURSHLVND JHPHQVNDSHUQDV DOOPlQQD EXGJHW

(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ VND RFNVn KD UlWW DWW HUKnOOD EHYLV Sn DWW XSSKDQGOLQJV RFK ELGUDJVI|UIDUDQGHQD I|OMHU
SULQFLSHUQD RP LQV\Q OLNDEHKDQGOLQJ RFK LFNHGLVNULPLQHULQJ I|UKLQGUD HYHQWXHOOD LQWUHVVHNRQIOLNWHU HUEMXGD JDUDQWLHU
VRP lU OLNYlUGLJD PHG LQWHUQDWLRQHOOW JRGWDJQD QRUPHU RFK V|UMD I|U |YHUHQVVWlPPHOVH PHG EHVWlPPHOVHUQD RP VXQG
HNRQRPLVNI|UYDOWQLQJ

, GHWWD V\IWH VND GH EHK|ULJD P\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ WLOOKDQGDKnOOD (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ DOO LQIRUPDWLRQ
PHG DQNQ\WQLQJ WLOO JHQRPI|UDQGHW DY (8PHGHO RFK VND XWDQ GU|MVPnO XQGHUUlWWD NRPPLVVLRQHQ RP DOOD YlVHQWOLJD
lQGULQJDU L VLQDI|UIDUDQGHQHOOHU V\VWHP

$UWLNHO 
8WUHGQLQJRFKODJI|ULQJ
0\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ VND V|UMD I|U DWW PLVVWlQNWD RFK IDNWLVND IDOO DY EHGUlJHUL NRUUXSWLRQ HOOHU YDUMH DQQDQ
RHJHQWOLJKHW LQEHJULSHW LQWUHVVHNRQIOLNWHU XWUHGV RFK ODJI|UV HIWHU QDWLRQHOOD NRQWUROOHU HOOHU (8NRQWUROOHU 2ODI InU YLG
EHKRYELVWn GHEHK|ULJDP\QGLJKHWHUQDL 0ROGDYLHQ LGHQQD XSSJLIW

$UWLNHO 
.RPPXQLNDWLRQRP EHGUlJHULHUNRUUXSWLRQ RFKRHJHQWOLJKHWHU

0\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ VND XWDQ GU|MVPnO WLOO (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ |YHUOlPQD DOO LQIRUPDWLRQ VRP KDU
NRPPLW WLOO GHUDV NlQQHGRP RFK VRP U|U PLVVWlQNWD HOOHU IDNWLVND IDOO DYEHGUlJHUL NRUUXSWLRQ HOOHU YDUMH DQQDQ RHJHQWä
OLJKHW LQEHJULSHW LQWUHVVHNRQIOLNWHU L VDPEDQG PHG JHQRPI|UDQGHW DY (8PHGHO 9LG PLVVWDQNH RP EHGUlJHUL HOOHU
NRUUXSWLRQVND 2ODIRFNVn XQGHUUlWWDV

0\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ VND RFNVn UDSSRUWHUD RP DOOD nWJlUGHU VRP YLGWDV L VDPEDQG PHG VDNXSSJLIWHU VRP
DQPlOV L HQOLJKHW PHG GHQQD DUWLNHO 2P GHW LQWH I|UHOLJJHU QnJUD PLVVWlQNWD HOOHU IDNWLVND IDOO DY EHGUlJHUL NRUUXSWLRQ
HOOHU DQGUD RHJHQWOLJKHWHU DWW UDSSRUWHUD VND P\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ XQGHUUlWWD (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ HIWHU
XWJnQJHQDYYDUMH NDOHQGHUnU

$UWLNHO 
5HYLVLRQ

(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ RFK (XURSHLVND UHYLVLRQVUlWWHQ KDU UlWW DWW XQGHUV|ND RP DOOD XWJLIWHU L VDPEDQG PHG
JHQRPI|UDQGHW DY(8PHGHO KDU YDULW ODJOLJD RFK NRUUHNWD RFK RPGHQ HNRQRPLVNDI|UYDOWQLQJHQYDULW VXQG

5HYLVLRQHU VND XWI|UDV Sn JUXQGYDO DY EnGH nWDJDQGHQ RFK EHWDOQLQJDU 'H VND JUXQGD VLJ Sn UlNHQVNDSVKDQGOLQJDU
RFK RP Q|GYlQGLJW XWI|UDV Sn SODWV L ORNDOHUQD KRV HQKHWHU VRP I|UYDOWDU HOOHU GHOWDU L JHQRPI|UDQGHW DY (8PHGHO
5HYLVLRQHUQD InU XWI|UDV LQQDQ UlNHQVNDSHUQD I|U UlNHQVNDSVnUHW L IUnJD DYVOXWDV RFK XQGHU HQ SHULRG DY IHP nU IUnQ GHQ
GDJ GnVOXWEHWDOQLQJHQ JMRUGHV

(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQV LQVSHNW|UHU HOOHU DQGUD SHUVRQHU VRP EHP\QGLJDWV DY (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ HOOHU
(XURSHLVND UHYLVLRQVUlWWHQ InU XWI|UD GRNXPHQWNRQWUROOHU HOOHU NRQWUROOHU Sn SODWV RFK UHYLVLRQHU L ORNDOHUQD KRV HQKHWHU
VRPI|UYDOWDU HOOHUGHOWDU LJHQRPI|UDQGHW DY(8PHGHO RFKKRVGHUDVXQGHUOHYHUDQW|UHU L0ROGDYLHQ

(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ HOOHU DQGUD SHUVRQHU VRP (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ HOOHU (XURSHLVND UHYLVLRQVUlWWHQ
EHP\QGLJDW VND L ULPOLJ RPIDWWQLQJ JHV WLOOWUlGH WLOO DQOlJJQLQJDU DUEHWVSODWVHU RFK GRNXPHQWDWLRQ VDPW WLOO DOOD GDWD
GlULEODQG L HOHNWURQLVN IRUP VRP HUIRUGUDV I|U JHQRPI|UDQGHW DY UHYLVLRQHUQD $OOD RIIHQWOLJD LQVWLWXWLRQHU L 0ROGDYLHQ
E|U XQGHUUlWWDV RP GHQQD UlWW WLOO WLOOWUlGH RFK GHQ E|U XWWU\FNOLJHQ DQJHV L GH DYWDO VRP LQJnV I|U DWW JHQRPI|UD GH
LQVWUXPHQWVRP GHW KlQYLVDVWLOO LGHWWD DYWDO
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'H NRQWUROOHU RFK UHYLVLRQHU VRP DYVHV L GHQQD DUWLNHO lU WLOOlPSOLJD Sn DOOD XSSGUDJVWDJDUH RFK XQGHUOHYHUDQW|UHU
VRPKDU PRWWDJLW (8PHGHO GLUHNWHOOHU LQGLUHNW1lU GHXWI|UVLQD XSSJLIWHUVND(XURSHLVNDUHYLVLRQVUlWWHQRFK UHYLVLRQVä
RUJDQHQ L0ROGDYLHQ VDPDUEHWD LHQ DQGD DYI|UWURHQGHRFKVDPWLGLJW EHYDUD VLWWREHURHQGH

$UWLNHO 
.RQWUROOHU SnSODWV

,QRP UDPHQ I|U GHWWD DYWDO VND 2ODI EHP\QGLJDV DWW JHQRPI|UD NRQWUROOHU RFK LQVSHNWLRQHU Sn SODWVHQ I|U DWW VN\Gä
GD (8V ILQDQVLHOOD LQWUHVVHQ PRW EHGUlJHULHU RFKDQGUD RHJHQWOLJKHWHU L HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L UnGHWV I|URUGQLQJ
(* (XUDWRP  QU  DY GHQ  QRYHPEHU  RP GH NRQWUROOHU RFK LQVSHNWLRQHU Sn SODWVHQ VRP NRPPLVVLRQHQ
XWI|U I|U DWWVN\GGD (XURSHLVNDJHPHQVNDSHUQDV ILQDQVLHOODLQWUHVVHQ PRW EHGUlJHULHU RFK DQGUDRHJHQWOLJKHWHU

.RQWUROOHUQD RFK LQVSHNWLRQHUQD Sn SODWVHQ VND I|UEHUHGDV RFK JHQRPI|UDV DY 2ODI L QlUD VDPDUEHWH PHG GH EHK|ä
ULJDP\QGLJKHWHUQD L0ROGDYLHQ

0\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ VND L JRG WLG XQGHUUlWWDV RP I|UHPnOHW I|U V\IWHW PHG RFK GHQ UlWWVOLJD JUXQGHQ I|U
NRQWUROOHUQD RFK LQVSHNWLRQHUQD Vn DWW GH NDQ OlPQD DOO GHQ KMlOS VRP EHK|YV , GHWWD V\IWH InU WMlQVWHPlQQHQ YLG GH
EHK|ULJDP\QGLJKHWHUQDL 0ROGDYLHQ GHOWD LNRQWUROOHUQD RFK LQVSHNWLRQHUQD SnSODWVHQ

2P GH EHU|UGD P\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ DQPlOHU VLWW LQWUHVVH NDQ NRQWUROOHUQD RFK LQVSHNWLRQHUQD Sn SODWV
XWI|UDV JHPHQVDPW DY2ODIRFK GHQlPQGD P\QGLJKHWHUQD

2P HQ HNRQRPLVN DNW|U PRWVlWWHU VLJ HQ NRQWUROO HOOHU HQ LQVSHNWLRQ Sn SODWV VND P\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ
OlPQD 2ODI GHW ELVWnQG E\UnQ EHK|YHU I|U DWW NXQQD JHQRPI|UD GHQ NRQWUROO HOOHU LQVSHNWLRQ Sn SODWV VRP GHQ EOLYLW
nODJG DWWJ|UD

$UWLNHO 
$GPLQLVWUDWLYDnWJlUGHURFK SnI|OMGHU
(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ InU I|UHVNULYD DGPLQLVWUDWLYD nWJlUGHU RFK SnI|OMGHU L HQOLJKHW PHG I|URUGQLQJDUQD
(* (XUDWRP  QU  RFK (* (XUDWRP  QU  DY GHQ  GHFHPEHU  VDPW UnGHWV I|URUGQLQJ
(*(XUDWRP QU DYGHQ GHFHPEHU RP VN\GG DY(XURSHLVND JHPHQVNDSHUQDV ILQDQVLHOODLQWUHVVHQ

$UWLNHO 
cWHUNUDY
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0\QGLJKHWHUQD L0ROGDYLHQ VNDYLGWD DOOD OlPSOLJD nWJlUGHU I|U DWWnWHUNUlYD(8PHGHO VRP XWEHWDODWVIHODNWLJW


2P P\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ KDU DQI|UWURWWV DWW JHQRPI|UD (8PHGHO KDU (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ UlWW DWW
nWHUNUlYD (8PHGHO VRP XWEHWDODWV IHODNWLJW VlUVNLOW JHQRP ILQDQVLHOOD NRUULJHULQJDU (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ VND WD
KlQV\Q WLOO GH nWJlUGHU VRP P\QGLJKHWHUQD L 0ROGDYLHQ KDU YLGWDJLW I|U DWW I|UKLQGUD DWW GHEHU|UGD (8PHGOHQ JnU I|UORä
UDGH

(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ VND VDPUnGD PHG 0ROGDYLHQ L IUnJDQ LQQDQ GHQ IDWWDU QnJRW EHVOXW RP nWHUNUDY 7YLVWHU
RP nWHUNUDYNRPPHU DWWGLVNXWHUDVLDVVRFLHULQJVUnGHW

2P (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ JHQRPI|U (8PHGHO GLUHNW HOOHU LQGLUHNW JHQRP DWW DQI|UWUR WUHGMH SDUWHU XSSJLIWHU
I|U JHQRPI|UDQGH DY EXGJHWHQ VND EHVOXW VRP (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ IDWWDU LQRP WLOOlPSQLQJVRPUnGHW I|U GHQQD
DYGHOQLQJ L GHWWD DYWDO RFK VRP PHGI|U EHWDOQLQJVVN\OGLJKHW I|U DQGUD lQ VWDWHU YDUDYHUNVWlOOEDUD L 0ROGDYLHQ L |YHUHQVä
VWlPPHOVHPHG I|OMDQGH SULQFLSHU
D  9HUNVWlOOLJKHWHQ VND VW\UDV DY GH FLYLOSURFHVVUlWWVOLJD UHJOHU VRP lU L NUDIW L 0ROGDYLHQ %HVOXWHW RP DWW (XURSHLVND
NRPPLVVLRQHQV EHVOXW VND YHUNVWlOODV VND ELIRJDV (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQV EHVOXW XWDQ DQGUD IRUPDOLWHWHU lQ HQ
YHULILHULQJDYEHVOXWHWV lNWKHW XWI|UGDYGHQQDWLRQHOODP\QGLJKHWVRP0ROGDYLHQVUHJHULQJVNDXWVH I|UGHWWD lQGDPnO
RFK RPYLONHQGHQVND XQGHUUlWWD(XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ RFK (XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWRO
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E 1lU GH IRUPDOLWHWHU VRP DYVHV L OHG D KDU XSSI\OOWV Sn EHJlUDQ DY GHQ EHU|UGD SDUWHQ InU GHQQD LQOHGD HWW YHUNVWlOOLJä
KHWVI|UIDUDQGH LHQOLJKHWPHG 0ROGDYLHQVODJVWLIWQLQJ JHQRP DWW YlQGD VLJGLUHNW WLOOGHQ EHK|ULJDP\QGLJKHWHQ
F  9HUNVWlOOLJKHWHQ InU VNMXWDV XSS HQGDVW JHQRP DYJ|UDQGH DY (XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWRO 'RPVWRODUQD L 0ROGDYLHQ
VNDGRFNYDUDEHK|ULJDDWWSU|YDNODJRPnO RP DWWYHUNVWlOOLJKHWHQ LQWHJHQRPI|UWVNRUUHNW

'H P\QGLJKHWHU VRP 0ROGDYLHQV UHJHULQJ KDU XWVHWW VND XWIlUGD EHVOXWHW RP DWW YHUNVWlOOLJKHW VND VNH XWDQ DQQDQ
NRQWUROO lQ YHULILHULQJ DY DNWHQV lNWKHW 9HUNVWlOOLJKHWHQ VND VNH L HQOLJKHW PHG GH FLYLOSURFHVVUlWWVOLJD UHJOHUQD L 0ROGDä
YLHQ(XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWROVND DQVYDUDI|U NRQWUROOHQDYDWW EHVOXWHWRP DWWYHUNVWlOOLJKHWVND VNHlUODJOLJW

'RPDU VRP (XURSHLVND XQLRQHQV GRPVWRO XWIlUGDU Sn JUXQGYDO DY HQ VNLOMHGRPVNODXVXO L HWW DYWDO LQRP UDPHQ I|U
GHWWD NDSLWHOVNDYDUDYHUNVWlOOEDUD Sn VDPPDYLOONRU

$UWLNHO 
.RQILGHQWLDOLWHW
8SSO\VQLQJDU VRP PHGGHODWV HOOHU HUKnOOLWV L HQOLJKHW PHG GHWWD NDSLWHO RDYVHWW IRUP VND RPIDWWDV DY W\VWQDGVSOLNW RFK
JHV VDPPD VN\GG VRP PRWVYDUDQGH XSSO\VQLQJDU KDU HQOLJW 0ROGDYLHQVODJVWLIWQLQJ VDPWHQOLJW GH PRWVYDUDQGH EHVWlPä
PHOVHU VRP lU WLOOlPSOLJD Sn (8LQVWLWXWLRQHUQD 8SSO\VQLQJDUQD InU HQGDVW |YHUOlPQDV WLOO SHUVRQHU LQRP (8LQVWLWXWLRä
QHUQDLPHGOHPVVWDWHUQDHOOHU L0ROGDYLHQVRPLNUDIWDYVLQEHIDWWQLQJVNDKDYHWVNDSRPGHPRFKGHInU LQWHDQYlQGDV
LDQGUDV\IWHQlQI|U DWWVlNHUVWlOODHWWHIIHNWLYW VN\GG DYSDUWHUQDVILQDQVLHOOD LQWUHVVHQ

$UWLNHO 
7LOOQlUPQLQJDYODJVWLIWQLQJ
0ROGDYLHQ VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO GH (8UlWWVDNWHU RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW VRP DQJHV L ELODJD ;;;9 WLOO
GHWWD DYWDO LHQOLJKHWPHG EHVWlPPHOVHUQDLGHQ ELODJDQ

$9'(/1,1*9,,
,167,787,21(//$2&+ $//0b11$ %(67b00(/6(5 6$07 6/87%(67b00(/6(5
.$3,7(/ 

,QVWLWXWLRQHOOUDP
$UWLNHO 
3ROLWLVN RFK VWUDWHJLVN GLDORJ LQEHJULSHW L IUnJRU VRP U|U VHNWRUVVDPDUEHWHW PHOODQ SDUWHUQD NDQ VNH Sn DOOD QLYnHU (Q
SHULRGLVN VWUDWHJLVN GLDORJ Sn K|J QLYn VND I|UDV LQRP GHW DVVRFLHULQJVUnG VRP LQUlWWDV JHQRP DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
RFK HIWHU|YHUHQVNRPPHOVHLQRP UDPHQI|U UHJHOEXQGQD P|WHQPHOODQ I|UHWUlGDUHI|U SDUWHUQDSnPLQLVWHUQLYn

$UWLNHO 

+lUPHG LQUlWWDV HWW DVVRFLHULQJVUnG 'HW VND |YHUYDND RFK NRQWUROOHUD WLOOlPSQLQJHQ RFK JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD
DYWDO VDPW SHULRGLVNW VH|YHUKXU GHWWDDYWDOIXQJHUDU PRWEDNJUXQGDYGHVV PnO

$VVRFLHULQJVUnGHW VND UHJHOEXQGHW VDPPDQWUlGD Sn PLQLVWHUQLYn nWPLQVWRQH HQ JnQJ SHU nU RFK QlU RPVWlQGLJKHä
WHUQD VnNUlYHU $VVRFLHULQJVUnGHW InUVDPPDQWUlGD LDOOD NRQVWHOODWLRQHU HIWHU|YHUHQVNRPPHOVH
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)|UXWRP DWW |YHUYDND RFK NRQWUROOHUD WLOOlPSQLQJHQ RFK JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD DYWDO VND DVVRFLHULQJVUnGHW XQGHUä
V|ND DOOD YLNWLJD IUnJRU VRP XSSVWnU LQRP UDPHQ I|U GHWWD DYWDO RFK |YULJD ELODWHUDOD RFK LQWHUQDWLRQHOOD IUnJRU DY|PVHä
VLGLJWLQWUHVVH

$UWLNHO 

$VVRFLHULQJVUnGHW VND EHVWn DY PHGOHPPDU DY (XURSHLVND XQLRQHQV UnG RFK OHGDP|WHU DY (XURSHLVND NRPPLVä
VLRQHQn HQD VLGDQ RFK OHGDP|WHUDY0ROGDYLHQVUHJHULQJ nDQGUD VLGDQ


$VVRFLHULQJVUnGHW VNDVMlOYW IDVWVWlOODVLQ DUEHWVRUGQLQJ


2UGI|UDQGHVNDSHW L DVVRFLHULQJVUnGHW VND Yl[HOYLV LQQHKDV DY HQ I|UHWUlGDUH I|U XQLRQHQ RFK HQ I|UHWUlGDUH I|U
0ROGDYLHQ

9LG EHKRY RFK HIWHU |YHUHQVNRPPHOVH InU I|UHWUlGDUH I|U DQGUD RUJDQ GHOWD VRP REVHUYDW|UHU L DVVRFLHULQJVUnGHWV
DUEHWH

$UWLNHO 

)|U DWW PnOHQ L GHWWD DYWDO VND XSSQnV VND DVVRFLHULQJVUnGHW KD EHIRJHQKHW DWW IDWWD EHVOXW LQRP DYWDOHWV WLOOlPSä
QLQJVRPUnGH %HVOXWHQ VND YDUD ELQGDQGH I|U SDUWHUQD RFK GHVVD VND YLGWD OlPSOLJD nWJlUGHU RP Q|GYlQGLJW RFNVn
nWJlUGHU DY RUJDQ VRP LQUlWWDWV LQRP UDPHQ I|U GHWWD DYWDO I|U DWW JHQRPI|UD GH EHVOXW VRP IDWWDWV $VVRFLHULQJVUnGHW
InU lYHQ DYJH UHNRPPHQGDWLRQHU 'HW VND DQWD VLQD EHVOXW RFK UHNRPPHQGDWLRQHU JHQRP |YHUHQVNRPPHOVH PHOODQ
SDUWHUQDHIWHUGHW DWWGH UHVSHNWLYHLQWHUQDI|UIDUDQGHQDKDUVOXWI|UWV

,HQOLJKHW PHG GHW PnO RP HWW JUDGYLV QlUPDQGH DY0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ WLOO XQLRQVODJVWLIWQLQJHQ VRP XSSVWlOOV L
GHWWD DYWDO NRPPHU DVVRFLHULQJVUnGHW DWW YDUD HWW IRUXP I|U XWE\WH DY LQIRUPDWLRQ RP (8V RFK 0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ
VnYlO VnGDQ VRP KnOOHU Sn DWW XWDUEHWDV VRP VnGDQ VRP lU L NUDIW RFK RP nWJlUGHU I|U JHQRPI|UDQGH YHUNVWlOODQGH RFK
HIWHUOHYQDG

, HQOLJKHW PHG SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND DVVRFLHULQJVUnGHW KD EHIRJHQKHW DWW XSSGDWHUD HOOHU lQGUD ELODJRUQD WLOO
GHWWD DYWDO XWDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY GH VlUVNLOGD EHVWlPPHOVHUQD L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHä
UDGH IUnJRU L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 


+lUPHG LQUlWWDV HQ DVVRFLHULQJVNRPPLWWp'HQVNDELWUlGD DVVRFLHULQJVUnGHW YLGIXOOJ|UDQGHWDYGHVV XSSJLIWHU



$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQVNDEHVWn DYI|UHWUlGDUH I|U SDUWHUQD LSULQFLSSn K|JUHWMlQVWHPDQQDQLYn
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2UGI|UDQGHVNDSHW L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ VND Yl[HOYLV LQQHKDV DY HQ I|UHWUlGDUH I|U XQLRQHQ RFK HQ I|UHWUlGDUH
I|U0ROGDYLHQ

$UWLNHO 

$VVRFLHULQJVUnGHW VND L VLQ DUEHWVRUGQLQJ IDVWVWlOOD DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQV XSSJLIWHU RFK IXQNWLRQVVlWW VRP EODQG
DQQDWVNDEHVWn L DWWI|UEHUHGD DVVRFLHULQJVUnGHWVP|WHQ$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQVNDVDPPDQWUlGD PLQVWHQ JnQJSHUnU

$VVRFLHULQJVUnGHW InU GHOHJHUDYLONHQVRP KHOVW DYVLQD EHIRJHQKHWHU WLOO DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ LQEHJULSHW EHIRJHQä
KHWHQ DWW IDWWD ELQGDQGHEHVOXW

$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ VND KD EHIRJHQKHW DWW DQWD EHVOXW L GH IDOO VRP DQJHV L GHWWD DYWDO RFK LQRP RPUnGHQ GlU
DVVRFLHULQJVUnGHW KDU GHOHJHUDW EHIRJHQKHWHU WLOO GHQ 'HVVD EHVOXW VNDYDUD ELQGDQGH I|U SDUWHUQD VRP VNDYLGWD OlPSOLJD
nWJlUGHU I|U DWWJHQRPI|UD GHP$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQVND DQWDVLQDEHVOXW L VDPI|UVWnQG PHOODQSDUWHUQD
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$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ VND VDPPDQWUlGD L HQ VlUVNLOG NRQVWHOODWLRQ I|U DWW KDQWHUD DOOD IUnJRU VRP KDU VDPEDQG
PHG DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO $VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ VND VDPPDQWUlGD L GHQQD
NRQVWHOODWLRQ PLQVWHQ JnQJ SHUnU

$UWLNHO 


$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQVNDELVWnV DYGHXQGHUNRPPLWWpHU VRPLQUlWWDV LQRPUDPHQ I|U GHWWD DYWDO


$VVRFLHULQJVUnGHW InU EHVOXWD DWW LQUlWWD VlUVNLOGD NRPPLWWpHU HOOHU RUJDQ LQRP VlUVNLOGD RPUnGHQ VRP lU Q|GYlQä
GLJD I|U JHQRPI|UDQGHW DY GHWWD DYWDO RFK VND IDVWVWlOOD VnGDQD VlUVNLOGD NRPPLWWpHUV HOOHU RUJDQV VDPPDQVlWWQLQJ
XSSJLIWHU RFK IXQNWLRQVVlWW 'HVVXWRP InU VnGDQD VlUVNLOGD NRPPLWWpHU HOOHU RUJDQ I|UD GLVNXVVLRQHU RP IUnJRU VRP GH
DQVHU YDUDUHOHYDQWDXWDQDWWGHWSnYHUNDU QnJRQDYGHVlUVNLOGDEHVWlPPHOVHUQDLDYGHOQLQJ9 +DQGHORFKKDQGHOVUHODWHä
UDGH IUnJRU L GHWWDDYWDO

$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ InU RFNVn LQUlWWD XQGHUNRPPLWWpHU EODQG DQQDW I|U DWW EHG|PD GH IUDPVWHJ VRP JMRUWV L GH
UHJHOEXQGQD GLDORJHUVRPDYVHVLGHWWD DYWDO

8QGHUNRPPLWWpHUQDVNDKD EHIRJHQKHWDWW IDWWD EHVOXW LGH IDOO VRP DQJHVL GHWWD DYWDO 'H VNDUHJHOEXQGHWRFK HIWHU
EHKRYUDSSRUWHUDRP VLQYHUNVDPKHW WLOODVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ

'H XQGHUNRPPLWWpHU VRP LQUlWWDV LQRP UDPHQ I|U DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  L GHWWD DYWDO
VND XQGHUUlWWD DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RP GDWXPHW
RFK GDJRUGQLQJHQ I|U VLQD VDPPDQWUlGHQ L WLOOUlFNOLJW JRG WLG I|UH VDPPDQWUlGHQD 'H VND UDSSRUWHUD RP VLQ YHUNä
VDPKHW YLG YDUMH UHJXOMlUW VDPPDQWUlGH L DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ L GHVV NRQVWHOODWLRQ I|U KDQGHOVIUnJRU HQOLJW
DUWLNHO LGHWWD DYWDO

)|UHNRPVWHQ DY HQ HOOHU IOHUD XQGHUNRPPLWWpHU VND LQWH XWJ|UD HWW KLQGHU I|U QnJRQGHUD SDUWHQ DWW WD XSS HQ IUnJD
GLUHNW PHG DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQRFNVn LGHVV NRQVWHOODWLRQ I|UKDQGHOVIUnJRU HQOLJW DUWLNHO L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 

+lUPHG LQUlWWDV HQ SDUODPHQWDULVN DVVRFLHULQJVNRPPLWWp 'HQ VND EHVWn DY OHGDP|WHU DY (XURSDSDUODPHQWHW n HQD
VLGDQ RFK OHGDP|WHU DY 0ROGDYLHQV SDUODPHQW n DQGUD VLGDQ RFK YDUD HWW IRUXP GlU GH NDQ P|WDV RFK XWE\WD nVLNWHU
'HQVND VDPPDQWUlGD PHG GHLQWHUYDOOVRPGHQ VMlOYEHVWlPPHU


'HQSDUODPHQWDULVNDDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQVNDVMlOY IDVWVWlOOD VLQ DUEHWVRUGQLQJ


2UGI|UDQGHVNDSHW L GHQ SDUODPHQWDULVND DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ VND LQQHKDV Yl[HOYLV DY HQ I|UHWUlGDUH I|U (XURSDä
SDUODPHQWHW RFK HQ I|UHWUlGDUH I|U 0ROGDYLHQV SDUODPHQW L HQOLJKHW PHG GH EHVWlPPHOVHU VRP IDVWVWlOOV L NRPPLWWpQV
DUEHWVRUGQLQJ

$UWLNHO 

'HQSDUODPHQWDULVNDDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQInUEHJlUDUHOHYDQWDXSSO\VQLQJDURPDYWDOHWVJHQRPI|UDQGHIUnQDVVRä
FLHULQJVUnGHWVRP Gn VNDWLOOKDQGDKnOOD GHQSDUODPHQWDULVND DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQGHVVDXSSO\VQLQJDU


'HQSDUODPHQWDULVNDDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQVNDLQIRUPHUDV RP DVVRFLHULQJVUnGHWVEHVOXWRFK UHNRPPHQGDWLRQHU



'HQSDUODPHQWDULVNDDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQInU XWIlUGDUHNRPPHQGDWLRQHU WLOODVVRFLHULQJVUnGHW



'HQSDUODPHQWDULVNDDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQInU LQUlWWD XQGHUNRPPLWWpHU

$UWLNHO 

3DUWHUQD VND RFNVn IUlPMD UHJHOEXQGQD P|WHQ PHG I|UHWUlGDUH I|U VLQD FLYLOD VDPKlOOHQ L V\IWH DWW KnOOD GHP LQIRUä
PHUDGHRP RFK LQKlPWD GHUDVV\QSXQNWHU QlU GHW JlOOHU JHQRPI|UDQGHW DYGHWWD DYWDO
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+lUPHG LQUlWWDV HQ SODWWIRUP I|U GHW FLYLOD VDPKlOOHW 'HQ VND EHVWn DY I|UHWUlGDUH I|U GHW FLYLOD VDPKlOOHW L (8
GlULEODQG OHGDP|WHU DY (XURSHLVND HNRQRPLVND RFK VRFLDOD NRPPLWWpQ RFK I|UHWUlGDUH I|U GHW FLYLOD VDPKlOOHW L 0ROGDä
YLHQ RFK VND YDUD HWW IRUXP GlU GH NDQ P|WDV RFK XWE\WD nVLNWHU 'HQ VND VDPPDQWUlGD PHG GH LQWHUYDOO VRP GHQ VMlOY
EHVWlPPHU


3ODWWIRUPHQ I|UGHW FLYLOD VDPKlOOHW VNDVMlOYIDVWVWlOODVLQDUEHWVRUGQLQJ


2UGI|UDQGHVNDSHW L SODWWIRUPHQ I|U GHW FLYLOD VDPKlOOHW VND Yl[HOYLV LQQHKDV DY HQ I|UHWUlGDUH I|U (XURSHLVND
HNRQRPLVND RFK VRFLDOD NRPPLWWpQ RFK I|UHWUlGDUH I|U GHW FLYLOD VDPKlOOHW L 0ROGDYLHQ L HQOLJKHW PHG GH EHVWlPPHOVHU
VRPIDVWVWlOOVLSODWWIRUPHQVDUEHWVRUGQLQJ

$UWLNHO 


3ODWWIRUPHQ I|UGHW FLYLOD VDPKlOOHW VNDLQIRUPHUDVRP DVVRFLHULQJVUnGHWV EHVOXWRFKUHNRPPHQGDWLRQHU



3ODWWIRUPHQ I|UGHW FLYLOD VDPKlOOHW InU XWIlUGD UHNRPPHQGDWLRQHU WLOO DVVRFLHULQJVUnGHW
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$VVRFLHULQJVNRPPLWWpQ RFK GHQ SDUODPHQWDULVND DVVRFLHULQJVNRPPLWWpQ VND DQRUGQD UHJHOEXQGQD NRQWDNWHU PHG
I|UHWUlGDUHI|U SODWWIRUPHQ I|UGHW FLYLOD VDPKlOOHW I|U DWWLQKlPWD GHUDVnVLNWHURPXSSQnHQGHW DYPnOHQ I|UGHWWD DYWDO

.$3,7(/ 

$OOPlQQDEHVWlPPHOVHURFKVOXWEHVWlPPHOVHU
$UWLNHO 
7LOOJnQJ WLOOGRPVWRODURFK DGPLQLVWUDWLYDRUJDQ
,QRPUDPHQI|UGHWWDDYWDOnWDUVLJYDUGHUDSDUWHQDWWVHWLOODWWI\VLVNDRFKMXULGLVNDSHUVRQHU IUnQGHQDQGUDSDUWHQXWDQ
GLVNULPLQHULQJ L I|UKnOODQGH WLOO GH HJQD PHGERUJDUQD KDU WLOOJnQJ WLOO SDUWHUQDV EHK|ULJD GRPVWRODU RFK DGPLQLVWUDWLYD
RUJDQI|U DWWNXQQDI|UVYDUD VLQD SHUVRQOLJD UlWWLJKHWHURFK VLQlJDQGHUlWW

$UWLNHO 
7LOOJnQJ WLOORIILFLHOOD GRNXPHQW
%HVWlPPHOVHUQD L GHWWD DYWDO VND LQWH SnYHUND WLOOlPSQLQJHQ DY SDUWHUQDV UHOHYDQWD LQWHUQD ODJDU RFK DQGUD I|UIDWWQLQJDU
RP DOOPlQKHWHQV WLOOJnQJWLOORIILFLHOOD GRNXPHQW

$UWLNHO 
8QGDQWDJ LVlNHUKHWVV\IWH
,QJHW LGHWWD DYWDO VNDKLQGUD HQSDUWIUnQ DWW YLGWD nWJlUGHUVRP
D  GHQDQVHU Q|GYlQGLJDI|U DWWKLQGUD DWWXSSO\VQLQJDU VRPNDQ VNDGD GHVV YlVHQWOLJD VlNHUKHWVLQWUHVVHQ XWOlPQDV
E U|U SURGXNWLRQDYHOOHUKDQGHOPHGYDSHQDPPXQLWLRQHOOHUNULJVPDWHULHOHOOHU U|U IRUVNQLQJXWYHFNOLQJHOOHU SURGXNä
WLRQ VRP lU RXPElUOLJ I|U I|UVYDUVlQGDPnO I|UXWVDWW DWW nWJlUGHUQD LQWH I|UVlPUDU NRQNXUUHQVYLOONRUHQ I|U SURGXNWHU
VRPLQWHlUDYVHGGD I|UVlUVNLOGD PLOLWlUD lQGDPnORFK
F  GHQ DQVHU YlVHQWOLJD I|U VLQ HJHQ VlNHUKHW L KlQGHOVH DY DOOYDUOLJD LQUH VW|UQLQJDU VRP SnYHUNDU XSSUlWWKnOODQGHW DY
ODJRFKRUGQLQJXQGHUNULJHOOHUDOOYDUOLJLQWHUQDWLRQHOOVSlQQLQJVRPXWJ|UHWWNULJVKRWHOOHUI|U IXOOJ|UDQGHWDYVN\Oä
GLJKHWHUVRP GHQKDU SnWDJLW VLJL V\IWHDWW XSSUlWWKnOODIUHGRFKLQWHUQDWLRQHOOVlNHUKHW
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$UWLNHO 
,FNHGLVNULPLQHULQJ

3n GH RPUnGHQ VRP RPIDWWDV DY GHWWD DYWDO RFK XWDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DYQnJRQ VSHFLDOEHVWlPPHOVH L
GHWWD
D  InU GH I|UIDUDQGHQ VRP 0ROGDYLHQ WLOOlPSDU PHG DYVHHQGH Sn XQLRQHQ HOOHU PHGOHPVVWDWHUQD LQWH JH XSSKRY WLOO DWW
PHGOHPVVWDWHUQD GHUDVPHGERUJDUHHOOHU I|UHWDJ GLVNULPLQHUDV RFK
E  InU GH I|UIDUDQGHQ VRP XQLRQHQ HOOHU PHGOHPVVWDWHUQD WLOOlPSDU PHG DYVHHQGH Sn 0ROGDYLHQ LQWH JH XSSKRY WLOO DWW
PHGERUJDUH HOOHU I|UHWDJL 0ROGDYLHQGLVNULPLQHUDV

3XQNW  VND LQWH SnYHUND SDUWHUQDV UlWW DWW WLOOlPSD UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHU L VLQ VNDWWHODJVWLIWQLQJ Sn VNDWWHEHWDODUH
VRPKDUROLND ERVWDGVRUW

$UWLNHO 
*UDGYLV WLOOQlUPQLQJ
0ROGDYLHQ VND JUDGYLV QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO (8ODJVWLIWQLQJHQ RFK LQWHUQDWLRQHOOD LQVWUXPHQW L HQOLJKHW PHG ELODä
JRUQD WLOO GHWWD DYWDO Sn JUXQGYDO DY GH nWDJDQGHQ VRP DQJHV L GHWWD DYWDO RFK L HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L GHVVD
ELODJRU 'HQQD EHVWlPPHOVH VND LQWH SnYHUND WLOOlPSQLQJHQ DY HYHQWXHOOD VlUVNLOGD EHVWlPPHOVHU RFK VN\OGLJKHWHU DYVHä
HQGHWLOOQlUPQLQJHQOLJW DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
'\QDPLVN WLOOQlUPQLQJ
, OLQMH PHG PnOHW DWW 0ROGDYLHQ JUDGYLV VND QlUPD VLQ ODJVWLIWQLQJ WLOO (8ODJVWLIWQLQJHQ RFK VlUVNLOW QlU GHW JlOOHU GH
nWDJDQGHQ VRP DQJHV L DYGHOQLQJDUQD ,,, ,9 9 RFK 9, L GHWWD DYWDO RFK L HQOLJKHW PHG EHVWlPPHOVHUQD L ELODJRUQD WLOO
GHWWD DYWDO VND DVVRFLHULQJVUnGHW SHULRGLVNW UHYLGHUD RFK XSSGDWHUD GHVVD ELODJRU EODQG DQQDW I|U DWW WD KlQV\Q WLOO
XWYHFNOLQJHQ KRV (8ODJVWLIWQLQJHQ HQOLJW GHILQLWLRQHQ L GHWWD DYWDO 'HQQD EHVWlPPHOVH VND LQWH SnYHUND WLOOlPSQLQJHQ
DYHYHQWXHOOD VlUVNLOGD EHVWlPPHOVHU LDYGHOQLQJ9 +DQGHORFKKDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU L GHWWDDYWDO

$UWLNHO 
gYHUYDNQLQJ
0HG |YHUYDNQLQJ DYVHV HQ IRUWO|SDQGH EHG|PQLQJ DY IUDPVWHJHQ PHG DWW JHQRPI|UD RFK YHUNVWlOOD GH nWJlUGHU VRP
RPIDWWDV DY GHWWD DYWDO 3DUWHUQD NRPPHU DWW VDPDUEHWD I|U DWW XQGHUOlWWD |YHUYDNQLQJVSURFHVVHQ LQRP UDPHQ I|U GH
LQVWLWXWLRQHOOD RUJDQVRPLQUlWWDV JHQRP GHWWD DYWDO

$UWLNHO 
%HG|PQLQJDYWLOOQlUPQLQJHQ

(8 VND EHG|PD QlUPDQGHW DY 0ROGDYLHQV ODJVWLIWQLQJ WLOO (8ODJVWLIWQLQJHQ HQOLJW GHILQLWLRQHQ L GHWWD DYWDO 'HWWD
LQEHJULSHU DVSHNWHU DY JHQRPI|UDQGH RFK NRQWUROO DY HIWHUOHYQDGHQ 'HVVD EHG|PQLQJDU NDQ J|UDV DY (8 Sn HJHQ KDQG
DY (8 HIWHU |YHUHQVNRPPHOVH PHG 0ROGDYLHQ HOOHU JHPHQVDPW DY SDUWHUQD )|U DWW XQGHUOlWWD EHG|PQLQJVSURFHVVHQ VND
0ROGDYLHQ UDSSRUWHUD WLOO (8 RP IUDPVWHJHQ QlU GHW JlOOHU WLOOQlUPQLQJHQ QlU Vn lU OlPSOLJW I|UH XWJnQJHQ DY GH |YHUä
JnQJVSHULRGHU VRP DQJHV L GHWWD DYWDO YDG JlOOHU (8UlWWVDNWHUQD 9LG UDSSRUWHULQJHQ RFK EHG|PQLQJHQ EODQG DQQDW QlU
GHW JlOOHU IDVWVWlOODQGHW DYPHWRGHU I|U EHG|PQLQJDUQD RFK KXURIWD GHVVD VND J|UDVNRPPHU KlQV\Q DWW WDV WLOO VlUVNLOGD
I|UIDUDQGHQVRP IDVWVWlOOV LGHWWD DYWDO HOOHU LEHVOXW DYGHLQVWLWXWLRQHOOD RUJDQVRPLQUlWWDV JHQRP GHWWD DYWDO

%HG|PQLQJHQ DY WLOOQlUPQLQJHQ InU LQEHJULSD NRQWUROOHU Sn SODWV PHG PHGYHUNDQ DY (8V LQVWLWXWLRQHU RUJDQ RFK
E\UnHU LFNHVWDWOLJD RUJDQ WLOOV\QVP\QGLJKHWHU REHURHQGH H[SHUWHURFKDQGUDYLGEHKRY
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$UWLNHO 
5HVXOWDW DY|YHUYDNQLQJHQLQEHJULSHWEHG|PQLQJDUDYWLOOQlUPQLQJHQ


5HVXOWDWHQ DY |YHUYDNQLQJHQ LQEHJULSHW GH EHG|PQLQJDU DY WLOOQlUPQLQJHQ VRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
VND GLVNXWHUDV L DOOD UHOHYDQWD RUJDQ VRP LQUlWWDWV HQOLJW GHWWD DYWDO 6nGDQD RUJDQ InU HIWHU HQKlOOLJ |YHUHQVNRPPHOVH
DQWD JHPHQVDPPD UHNRPPHQGDWLRQHU VRPVND I|UHOlJJDVDVVRFLHULQJVUnGHW

2PSDUWHUQDlU|YHUHQVRPDWWGHQ|GYlQGLJDnWJlUGHUVRPRPIDWWDVDYDYGHOQLQJ9 +DQGHORFKKDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  L GHWWD DYWDO KDU JHQRPI|UWV RFK KnOOHU Sn DWW YHUNVWlOODV VND DVVRFLHULQJVUnGHW L HQOLJKHW PHG GH EHIRJHQKHWHU
VRP GHW WLOOGHODV JHQRP DUWLNHO  L GHWWD DYWDO EHVOXWD RP \WWHUOLJDUH |SSQLQJ DY PDUNQDGHUQD QlU Vn I|UHVNULYV L
DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LGHWWD DYWDO

(Q JHPHQVDP UHNRPPHQGDWLRQ HQOLJW SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VRP I|UHOlJJV DVVRFLHULQJVUnGHW HOOHU DYVDNQDG DY
HQLJKHW RP HQ VnGDQ UHNRPPHQGDWLRQ VND LQWH YDUD I|UHPnO I|U WYLVWO|VQLQJ HQOLJW GHILQLWLRQHQ L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO
RFKKDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU LGHWWDDYWDO(WWEHVOXWVRPIDWWDVDYGHWEHU|UGDRUJDQVRPLQUlWWDWVHQOLJWGHWWDDYWDOHOOHU
DYVDNQDG DY HWW VnGDQW EHVOXW VND LQWH YDUD I|UHPnO I|U WYLVWO|VQLQJ HQOLJW GHILQLWLRQHQ L DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK
KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
)XOOJ|UDQGHDYVN\OGLJKHWHU

3DUWHUQD VND YLGWD DOOD JHQHUHOOD HOOHU VlUVNLOGD nWJlUGHU VRP NUlYV I|U DWW GH VND IXOOJ|UD VLQD VN\OGLJKHWHU HQOLJW
GHWWD DYWDO'H VND VHWLOO DWWGHPnO VRPXSSVWlOOVL GHWWDDYWDOXSSQnV

3DUWHUQD lU|YHUHQVRPDWWSnEHJlUDQDYHQGHUDSDUWHQVQDUDVWYLDOlPSOLJDNDQDOHUGLVNXWHUDYDUMHIUnJDRPDYWDä
OHWVWRONQLQJJHQRPI|UDQGHHOOHU WLOOlPSQLQJ LJRG WURRFKDQGUD UHOHYDQWDDVSHNWHUDYI|UELQGHOVHUQDPHOODQ VLJ

3DUWHUQD VND WLOO DVVRFLHULQJVUnGHW KlQVNMXWD HYHQWXHOOD WYLVWHU L VDPEDQG PHG WRONQLQJHQ JHQRPI|UDQGHW HOOHU WLOOä
lPSQLQJHQ L JRG WUR DY GHWWD DYWDO L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO $VVRFLHULQJVUnGHW InU ELOlJJD HQ WYLVW JHQRP
HWW ELQGDQGH EHVOXW

$UWLNHO 
7YLVWO|VQLQJ

9LG WYLVWHU PHOODQ SDUWHUQD RP DYWDOHWV WRONQLQJ JHQRPI|UDQGH HOOHU WLOOlPSQLQJ L JRG WUR VND HQGHUD SDUWHQ LQJH
HQ IRUPHOO EHJlUDQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ RFK DVVRFLHULQJVUnGHW RP DWW GHQ IUnJD WYLVWHQ JlOOHU VND O|VDV *HQRP XQGDQWDJ
VND WYLVWHU VRP U|U WRONQLQJHQ JHQRPI|UDQGHW HOOHU WLOOlPSQLQJHQ L JRG WUR DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHä
UDGH IUnJRU XWHVOXWDQGHUHJOHUDV DYNDSLWHO 7YLVWO|VQLQJ LGHQDYGHOQLQJHQ

3DUWHUQD VND VWUlYD HIWHU DWW O|VD WYLVWHQ JHQRP DWW LQOHGD VDPUnG L JRG WUR L DVVRFLHULQJVUnGHW RFK |YULJD UHOHYDQWD
RUJDQ HQOLJW DUWLNODUQD  RFK  L GHWWD DYWDO L V\IWH DWW Vn VQDUW VRP P|MOLJW Qn HQ I|U EnGD SDUWHUQD JRGWDJEDU
O|VQLQJ

3DUWHUQD VND I|UVH DVVRFLHULQJVUnGHW RFK |YULJD UHOHYDQWD RUJDQ PHG DOOD XSSO\VQLQJDU VRP NUlYV I|U DWW JUXQGOLJW
XQGHUV|ND VLWXDWLRQHQ

6n OlQJH VRP HQ WYLVW LQWH lU O|VW VND GHQ GLVNXWHUDV YLG YDUMH VDPPDQWUlGH L DVVRFLHULQJVUnGHW (Q WYLVW VND DQVHV
YDUD O|VW QlU DVVRFLHULQJVUnGHW KDU IDWWDW HWW ELQGDQGH EHVOXW RP DWW O|VD IUnJDQ L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
HOOHU QlU GHW KDU I|UNODUDW DWW WYLVWHQ lU VOXW 6DPUnG RP HQ WYLVW NDQ RFNVn JHQRPI|UDV YLG YLONHW VRP KHOVW DY GH
VDPPDQWUlGHQ VRP KnOOV DYDVVRFLHULQJVNRPPLWWpQHOOHU QnJRW DQQDW UHOHYDQWRUJDQVRP DYVHV L DUWLNHO  L GHWWD DYWDO
HIWHU |YHUHQVNRPPHOVH PHOODQ SDUWHUQD HOOHU Sn EHJlUDQ DY QnJRQ DY SDUWHUQD 6DPUnG InU RFNVn lJD UXP L VNULIWOLJ
IRUP


$OOLQIRUPDWLRQVRP OlPQDV XWXQGHU VDPUnGHW VNDEHWUDNWDV VRPNRQILGHQWLHOO
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/

$UWLNHO 
/lPSOLJD nWJlUGHU RP VN\OGLJKHWHU LQWH IXOOJ|UV

(QSDUW InU YLGWD OlPSOLJDnWJlUGHU RP GHQ EHU|UGD IUnJDQ LQWHKDU O|VWV LQRP WUH PnQDGHU HIWHU GDJHQI|U DQPlODQ
DY HQ IRUPHOO EHJlUDQ RP WYLVWO|VQLQJ HQOLJW DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RFK RP GHQ NODJDQGH SDUWHQ IRUWIDUDQGH DQVHU DWW
GHQ DQGUD SDUWHQ LQWH KDU IXOOJMRUW HQ VN\OGLJKHW HQOLJW GHWWD DYWDO .UDYHW Sn HQ VDPUnGVSHULRG Sn WUH PnQDGHU VND LQWH
JlOOD I|U GHXQGDQWDJVIDOOVRPDQJHVLSXQNW  LGHQQD DUWLNHO

9LG YDOHW DY OlPSOLJD nWJlUGHU VND L I|UVWD KDQG VnGDQD nWJlUGHU YlOMDV VRP VW|U DYWDOHWV IXQNWLRQ Vn OLWH VRP
P|MOLJW 8WRP L GH IDOO VRP EHVNULYV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO InU VnGDQD nWJlUGHU LQWH LQEHJULSD GHW WLOOIlOOLJD XSSKlä
YDQGHWDYQnJRQDYGHUlWWLJKHWHUHOOHUVN\OGLJKHWHUVRPI|UHVNULYVHQOLJWGHEHVWlPPHOVHU LGHWWDDYWDOVRPDQJHVLDYGHOä
QLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  'H nWJlUGHU VRP YLGWDV HQOLJW SXQNW  L GHQQD DUWLNHO VND RPHGHOEDUW
DQPlODV WLOO DVVRFLHULQJVUnGHW RFK YDUD I|UHPnO I|U VDPUnG L HQOLJKHW PHG DUWLNHO  L GHWWD DYWDO RFK I|U WYLVWO|VQLQJ L
HQOLJKHWPHG DUWLNODUQD RFK L GHWWDDYWDO


'H XQGDQWDJVRP DYVHV LSXQNWHUQD RFK  LGHQQD DUWLNHO VNDU|UD

D  HQ XSSVlJQLQJDYGHWWD DYWDO VRPLQWHVDQNWLRQHUDVDYGHDOOPlQQDEHVWlPPHOVHUQD LLQWHUQDWLRQHOOUlWW HOOHU
E  HQ|YHUWUlGHOVHIUnQGHQDQGUDSDUWHQVVLGDDYQnJRQDYGHYlVHQWOLJDGHODU LDYWDOHWVRPDQJHVLDUWLNHOLDYGHOQLQJ,
$OOPlQQD SULQFLSHU  LGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
)|UKnOODQGH WLOODQGUD DYWDO

+lUPHG XSSKlYV DYWDOHW RP SDUWQHUVNDS RFK VDPDUEHWH PHOODQ (XURSHLVND JHPHQVNDSHUQD RFK GHUDV PHGOHPVä
VWDWHU n HQD VLGDQ RFK 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQ n DQGUD VLGDQ VRP XQGHUWHFNQDGHV L /X[HPEXUJ GHQ  QRYHPEHU 
RFK WUlGGH LNUDIW GHQ  MXOL

'HWWD DYWDO HUVlWWHUGHW DYWDOVRP DYVHV L SXQNW  +lQYLVQLQJDU WLOO GHW DYWDOHW L DOOD DQGUD DYWDO PHOODQSDUWHUQD VND
DQVHVVRP KlQYLVQLQJDU WLOO GHW KlUDYWDOHW

'HWWD DYWDO HUVlWWHU DYWDOHW PHOODQ (XURSHLVND XQLRQHQ RFK 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQ RP VN\GG DY JHRJUDILVND EHWHFNä
QLQJDU I|U MRUGEUXNVSURGXNWHU RFK OLYVPHGHO YLONHW XQGHUWHFNQDGHV L %U\VVHO GHQ  MXQL  RFK WUlGGH L NUDIW
GHQ DSULO 

$UWLNHO 

'HWWD DYWDO VND LQWH SnYHUND GH UlWWLJKHWHU VRP HQVNLOGD RFK PDUNQDGVDNW|UHU JDUDQWHUDV JHQRP EHILQWOLJD DYWDO
PHOODQ HQ HOOHU IOHUD PHGOHPVVWDWHU n HQD VLGDQ RFK 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQ n DQGUD VLGDQ I|UUlQ OLNYlUGLJD UlWWLJKHWHU
I|UGHVVD KDU XSSQnWWV HQOLJW GHWWDDYWDO

%HILQWOLJD DYWDO Sn GH VlUVNLOGD VDPDUEHWVRPUnGHQ VRP RPIDWWDV DY GHW KlU DYWDOHW VND DQVHV XWJ|UD HQ GHO DY GH
VDPODGH ELODWHUDODI|UELQGHOVHUQDHQOLJW GHW KlUDYWDOHWRFK HQ GHODYHQ JHPHQVDP LQVWLWXWLRQHOOUDP

$UWLNHO 

3DUWHUQD InU NRPSOHWWHUD GHWWD DYWDO JHQRP DWW LQJn VlUVNLOGD DYWDO Sn GH RPUnGHQ VRP IDOOHU LQRP UDPHQ I|U
DYWDOHW 6nGDQD VlUVNLOGD DYWDO VND XWJ|UD HQ LQWHJUHUDG GHO DY GH VDPODGH ELODWHUDOD I|UELQGHOVHUQD HQOLJW GHW KlU DYWDOHW
RFK HQ GHODYHQ JHPHQVDPLQVWLWXWLRQHOO UDP

8WDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHUQD L I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQ RFK
I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW InU YDUNHQ GHWWD DYWDO HOOHU QnJRQ nWJlUG VRP YLGWDV LQRP UDPHQ I|U
GHWWD DYWDO SnYHUND PHGOHPVVWDWHUQDV EHIRJHQKHWHU DWW JHQRPI|UD ELODWHUDOW VDPDUEHWH PHG 0ROGDYLHQ HOOHU DWW L I|UHä
NRPPDQGH IDOOLQJn Q\DVDPDUEHWVDYWDOPHG 0ROGDYLHQ
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$UWLNHO 
%LODJRU RFKSURWRNROO

%LODJRUQDRFK SURWRNROOHQWLOO GHWWD DYWDO XWJ|U HQ LQWHJUHUDGGHODYGHWWD

$UWLNHO 
9DUDNWLJKHW
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'HWWDDYWDOLQJnVSn REHVWlPG WLG


(QGHUD SDUWHQ InU VlJD XSS DYWDOHW JHQRP HQ DQPlODQ WLOO GHQ DQGUD SDUWHQ $YWDOHW VND XSSK|UD DWW JlOOD VH[
PnQDGHU HIWHUGDJHQI|U PRWWDJDQGHDYHQ VnGDQ DQPlODQ

$UWLNHO 
'HILQLWLRQ DY SDUWHUQD
, GHWWD DYWDO DYVHV PHG SDUWHU (8 HOOHU GHVV PHGOHPVVWDWHU HOOHU (8 RFK GHVV PHGOHPVVWDWHU L HQOLJKHW PHG GHUDV UHVSHNä
WLYH EHIRJHQKHWHU HQOLJW I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQ RFK I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW RFK QlU
VnlUOlPSOLJWDYVHV(XUDWRPLHQOLJKHWPHGGHVVEHIRJHQKHWHUHQOLJWI|UGUDJHWRPXSSUlWWDQGHWDY(XURSHLVNDDWRPHQHUä
JLJHPHQVNDSHQ n HQD VLGDQ RFK 0ROGDYLHQ n DQGUDVLGDQ

$UWLNHO 
7HUULWRULHOO WLOOlPSQLQJ

'HWWD DYWDO VND WLOOlPSDV n HQD VLGDQ Sn GH WHUULWRULHU GlU I|UGUDJHW RP (XURSHLVND XQLRQHQ I|UGUDJHW RP (XURSHä
LVND XQLRQHQV IXQNWLRQVVlWW RFK I|UGUDJHW RP XSSUlWWDQGHW DY (XURSHLVND DWRPHQHUJLJHPHQVNDSHQ lU WLOOlPSOLJD RFK L
HQOLJKHW PHG GH YLOONRU VRP IDVWVWlOOV L GHVVD I|UGUDJ RFK XWDQ DWW GHW SnYHUNDU WLOOlPSQLQJHQ DY SXQNW  L GHQQD DUWLNHO
n DQGUDVLGDQ Sn0ROGDYLHQVWHUULWRULXP

7LOOlPSQLQJHQ DY GHWWD DYWDO HOOHU DY GHVV DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  Sn GH UHJLRQHU L
0ROGDYLHQ |YHU YLOND 0ROGDYLHQV UHJHULQJ LQWHXW|YDU GHQ IDNWLVND NRQWUROOHQ VND E|UMD QlU 0ROGDYLHQ KDU VlNHUVWlOOW DWW
GHWWD DYWDO HOOHU GHVV DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  JHQRPI|UV RFK YHUNVWlOOV IXOOW XW Sn KHOD VLWW
WHUULWRULXP

$VVRFLHULQJVUnGHW VNDDQWD HWW EHVOXW RP QlU GHW KDU VlNHUVWlOOWV DWW GHWWD DYWDO HOOHU GHVV DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK
KDQGHOVUHODWHUDGHIUnJRU  JHQRPI|UV RFK YHUNVWlOOV IXOOW XWSn KHOD0ROGDYLHQVWHUULWRULXP

2P HQ SDUW DQVHU DWW GHW LQWH OlQJUH lU VlNHUVWlOOW DWW GHWWD DYWDO HOOHU GHVV DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHä
UDGH IUnJRU  JHQRPI|UV RFK YHUNVWlOOV IXOOW XW L GH UHJLRQHU L 0ROGDYLHQ VRP DQJHV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO InU GHQ
SDUWHQ EHJlUDDWW DVVRFLHULQJVUnGHWRPSU|YDU GHQ IRUWVDWWD WLOOlPSQLQJHQDYGHWWD DYWDO HOOHU DYGHVV DYGHOQLQJ9 +DQGHO
RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  Sn GH EHU|UGD UHJLRQHUQD $VVRFLHULQJVUnGHW VND JUDQVND VLWXDWLRQHQ RFK DQWD HWW EHVOXW
RP GHQ IRUWVDWWD WLOOlPSQLQJHQ DY GHWWD DYWDO HOOHU DY GHVV DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  LQRP WUH
PnQDGHU IUnQ GHW DWW EHJlUDQ IUDPVWlOOWV 2P DVVRFLHULQJVUnGHW LQWH DQWDJLW QnJRW EHVOXW LQRP WUH PnQDGHU IUnQ GHW DWW
EHJlUDQ IUDPVWlOOWV VND WLOOlPSQLQJHQ DY GHWWD DYWDO HOOHU DY GHVV DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH IUnJRU  Sn
GHEHU|UGDUHJLRQHUQDWLOOIlOOLJW DYEU\WDV WLOO GHVVDWW DVVRFLHULQJVUnGHWDQWDU HWW EHVOXW

$VVRFLHULQJVUnGHWV EHVOXW HQOLJW GHQQD DUWLNHO RP WLOOlPSQLQJHQ DY DYGHOQLQJ 9 +DQGHO RFK KDQGHOVUHODWHUDGH
IUnJRU  LGHWWD DYWDO VNDRPIDWWDKHODGHQ DYGHOQLQJHQRFK NDQLQWHHQGDVWRPIDWWDGHODU DYGHQ DYGHOQLQJHQ
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$UWLNHO 
'HSRVLWDULHI|UDYWDOHW
*HQHUDOVHNUHWDULDWHWI|U (XURSHLVNDXQLRQHQV UnG VNDYDUDGHSRVLWDULH I|UGHWWD DYWDO

$UWLNHO 
,NUDIWWUlGDQGH RFKSURYLVRULVN WLOOlPSQLQJ

3DUWHUQD VND UDWLILFHUD HOOHU JRGNlQQD GHWWD DYWDO L HQOLJKHW PHG VLQD HJQD I|UIDUDQGHQ 5DWLILFHULQJV HOOHU JRGNlQä
QDQGHLQVWUXPHQWHQVNDGHSRQHUDV KRVJHQHUDOVHNUHWDULDWHW I|U(XURSHLVND XQLRQHQV UnG

'HWWDDYWDOWUlGHU LNUDIWGHQI|UVWDGDJHQLGHQDQGUDPnQDGHQHIWHUGHQGDJGnGHWVLVWDUDWLILFHULQJVHOOHUJRGNlQä
QDQGHLQVWUXPHQWHWKDUGHSRQHUDWV

7URWV YDG VRP VlJV L SXQNW  L GHQQD DUWLNHO lU XQLRQHQ RFK 0ROGDYLHQ |YHUHQV RP DWW SURYLVRULVNW WLOOlPSD GH
GHODU DYGHWWD DYWDO VRP XQLRQHQ IDVWVWlOOW L HQOLJKHW PHG SXQNW  RFK L HQOLJKHW PHG GHUDV UHVSHNWLYH WLOOlPSOLJD LQWHUQD
I|UIDUDQGHQRFK ODJVWLIWQLQJ

'HQ SURYLVRULVND WLOOlPSQLQJHQ InU YHUNDQ IUnQ RFK PHG GHQ I|UVWD GDJHQ L GHQ DQGUD PnQDG VRP I|OMHU Sn GHQ
GDJ GnGHSRVLWDULHQI|UGHWWD DYWDO PRWWDU
D  XQLRQHQV DQPlODQ RP DWW GH I|UIDUDQGHQ VRP lU Q|GYlQGLJD I|U GHWWD lQGDPnO KDU VOXWI|UWV PHG DQJLYDQGH DY YLOND
GHODU DYGHWWD DYWDO VRPVND WLOOlPSDV SURYLVRULVNWRFK
E 0ROGDYLHQV DQPlODQ RP DWW GH I|UIDUDQGHQ VRP lU Q|GYlQGLJD I|U SURYLVRULVN WLOOlPSQLQJ DY GHWWD DYWDO KDU VOXWä
I|UWV

, GH UHOHYDQWD EHVWlPPHOVHUQD L GHWWD DYWDO LQEHJULSHW GHVV UHVSHNWLYH ELODJRU RFK SURWRNROO L HQOLJKHW PHG
DUWLNHO  VND DOOD KlQYLVQLQJDU L VnGDQD EHVWlPPHOVHU WLOO µGDJHQ I|U GHWWD DYWDOV LNUDIWWUlGDQGHµ DQVHV YDUD KlQYLVä
QLQJDU WLOO µGHQ GDJIUnQ RFKPHG YLONHQGHWWD DYWDO WLOOlPSDVSURYLVRULVNWµ LHQOLJKHW PHG SXQNW 

8QGHU GHQ SHULRG Gn DYWDOHW WLOOlPSDV SURYLVRULVNW VND GH EHVWlPPHOVHU L GHW DYWDO RP SDUWQHUVNDS RFK VDPDUEHWH
PHOODQ (XURSHLVND JHPHQVNDSHUQD RFK GHUDV PHGOHPVVWDWHU n HQD VLGDQ RFK 5HSXEOLNHQ 0ROGDYLHQ n DQGUD VLGDQ VRP
XQGHUWHFNQDGHVL/X[HPEXUJ GHQQRYHPEHURFKWUlGGHLNUDIWGHQ MXOLVRPLQWHRPIDWWDV DYGHQSURYLä
VRULVND WLOOlPSQLQJHQDYGHWWD DYWDOIRUWVlWWD DWWJlOOD

(QGHUD SDUWHQ InU JHQRP VNULIWOLJ DQPlODQ PHGGHOD GHSRVLWDULHQ I|U GHWWD DYWDO VLQ DYVLNW DWW DYEU\WD GHQ SURYLVRä
ULVND WLOOlPSQLQJHQ DY GHWWD DYWDO 8SSKlYDQGHW DY GHQ SURYLVRULVND WLOOlPSQLQJHQ InU YHUNDQ VH[ PnQDGHU HIWHU GHW DWW
GHSRVLWDULHQ I|UGHWWD DYWDO PRWWDJLW DQPlODQ

$UWLNHO 
*LOWLJD WH[WHU
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BILAGA I
TILL AVDELNING III (FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller
behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna
kommunikationsnät
Åtaganden och principer rörande skydd av personuppgifter

1. Parterna ska, i samband med genomförandet av detta eller andra avtal, säkerställa en rättslig nivå av uppgiftsskydd
som åtminstone motsvarar den som anges i direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, rådets rambeä
slut 2008/977/JHA av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polisä
samarbete och straffrättsligt samarbete samt konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter, som undertecknades den 28 januari 1981 (ETS nr 108) och tilläggsprotokollet till denna, om tillsynä
smyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter, som undertecknades den 8 november 2001 (ETS
nr 181). I förekommande fall ska parterna beakta Europarådets ministerkommittés rekommendation nr R (87)15 av
den 17 september 1987 om användning av personuppgifter inom polisväsendet.
2. Dessutom ska följande principer gälla:
a) Såväl den överförande som den mottagande myndigheten ska vidta alla rimliga åtgärder för att i förekommande
fall få sådana personuppgifter som inte behandlats i enlighet med artikel 13 i detta avtal rättade, utplånade eller
blockerade, särskilt om dessa är inadekvata, irrelevanta eller felaktiga eller om de inte är nödvändiga med hänsyn
till de ändamål för vilka de behandlas. Sådana åtgärder inbegriper anmälan av alla former av rättelse, utplåning
eller blockering till den andra parten.
b) Den mottagande myndigheten ska på begäran informera den överförande myndigheten om hur den använt de
överförda uppgifterna och om resultatet av användningen.
c) Personuppgifter får endast överföras till behöriga myndigheter. För vidare överföring till andra myndigheter krävs
ett förhandstillstånd från den överförande myndigheten.
d) Den överförande och den mottagande myndigheten är skyldiga att göra en skriftlig uppteckning av alla former av
meddelande och mottagande av personuppgifter.
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BILAGA XXVII
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING,
FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV
TJÄNSTER,
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER NYCKELPERSONAL, PRAKTIKANTER MED AKADEMISK
EXAMEN OCH SÄLJARE AV FÖRETAGSTJÄNSTER,
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER
PÅ KONTRAKTSBASIS OCH OBEROENDE YRKESUTÖVARE

Unionen
1. Förteckning över förbehåll som gäller etablering: Bilaga XXVII-A
2. Förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: Bilaga XXVII-B
3. Förteckning över förbehåll för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster:
Bilaga XXVII-C
4. Förteckning över förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkeä
sutövare: Bilaga XXVII-D
Moldavien
5. Förteckning över förbehåll som gäller etablering: Bilaga XXVII-E
6. Förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: Bilaga XXVII-F
7. Förteckning över förbehåll för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster:
Bilaga XXVII-G
8. Förteckning över förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkeä
sutövare: Bilaga XXVII-H
Följande förkortningar används i bilagorna XXVII-A, XXVII-B, XXVII-C, XXVII-D:
AT

Österrike

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjeckien

DE

Tyskland

DK

Danmark

EU

Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrike

EL

Grekland

HR

Kroatien

HU

Ungern

IE

Irland

IT

Italien

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederländerna
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PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SK

Slovakien

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket

Följande förkortningar används i bilagorna XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G, XXVII-H:
MD

Moldavien
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BILAGA XXVII-A
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING (UNIONEN)

1. I nedanstående förteckning över förbehåll anges de näringsverksamheter där förbehåll i fråga om nationell behandling
eller behandling som mest gynnad nation av unionen enligt artikel 205.2 i detta avtal gäller för företag och investeä
rare i Moldavien.
Förteckningen består av följande:
a) En förteckning över horisontella förbehåll som gäller alla sektorer eller undersektorer.
b) En förteckning över sektors- eller undersektorsspecifika förbehåll med angivelse av den berörda sektorn eller
undersektorn tillsammans med de förbehåll som gäller.
Ett förbehåll som gäller en verksamhet som inte liberaliserats (obundet) uttrycks på följande sätt: ”Inga krav på natioä
nell behandling och behandling som mest gynnad nation”.
Om ett förbehåll enligt a eller b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll fullgör de medlemsstater som inte
anges där åtagandena enligt artikel 205.2 i detta avtal för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika
förbehåll för en viss sektor påverkar inte eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll
som gäller hela unionen).
2. I enlighet med artikel 202.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som
parterna beviljat.
3. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
4. I enlighet med artikel 205 i detta avtal förtecknas inte icke-diskriminerande krav, till exempel sådana som gäller juriä
disk form eller skyldigheten att skaffa licens eller tillstånd och som gäller för alla leverantörer som är verksamma
inom territoriet utan åtskillnad på grund av nationalitet, bosättning eller likvärdiga kriterier, i denna bilaga eftersom
de inte påverkas av avtalet.
5. Om unionen har ett förbehåll som kräver att en tjänsteleverantör är medborgare, permanent bosatt eller bosatt i dess
territorium som ett villkor för tillhandahållandet av en tjänst på dess territorium, ska ett förbehåll som förtecknas i
bilaga XXVII-C till detta avtal fungera som förbehåll för etableringen enligt denna bilaga, i den utsträckning det är tillä
ämpligt.
Horisontella förbehåll

Allmännyttiga tjänster
EU: Ekonomisk verksamhet som betraktas som allmännyttiga tjänster på nationell eller lokal nivå kan omfattas av offentä
liga monopol eller ensamrätt för privata operatörer (1).

Typer av etablering
EU: Behandling som beviljats dotterbolag (till bolag i Moldavien) som stiftats enligt en medlemsstats lag och har sitt säte,
sin centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i unionen utsträcks inte till att omfatta ett moldaviskt bolags
filialer eller agenturer i en medlemsstat. (2)
(1) Allmännyttiga tjänster förekommer i sektorer såsom närstående vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, FoU-tjänster inom samhällsä
vetenskap och humaniora, tekniska provningar och analyser, miljötjänster, hälsovård, transporttjänster och transportrelaterade tjänster.
Ensamrätt på sådana tjänster beviljas ofta privata aktörer, till exempel aktörer som har koncessioner från offentliga myndigheter och
omfattas av särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Eftersom allmännyttiga tjänster ofta förekommer även
på en nivå under den centrala, är det inte lämpligt att göra någon detaljerad och uttömmande sektorspecifik förteckning. Detta förbehåll
gäller inte telekommunikation och databehandlingstjänster och andra datorrelaterade tjänster.
(2) I enlighet med artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, betraktas dessa dotterbolag som juridiska personer i unionen.
I den mån de har en kontinuerlig och verklig anknytning till unionens ekonomi omfattas de av unionens inre marknad, vilket bland annat
ger dem etableringsrätt och rätt att tillhandahålla tjänster i alla medlemsstater.
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AT: Verkställande direktörer för filialer till juridiska personer ska vara bosatta i Österrike; de fysiska personer inom en
juridisk person eller en filial som har ansvar för att den österrikiska handelslagen (Handelsgesetzbuch) iakttas ska ha sin
hemvist i Österrike.
EE: Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta i unionen.
FI: En utländsk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap av privat företagare och minst en av dennes
partner i ett handelsbolag eller i ett kommanditbolag måste vara permanent bosatt inom Europeiska ekonomiska samarä
betsområdet (EES). För alla sektorer gäller krav på bosättning inom EES för minst en av de ordinarie styrelsemedlemä
marna, suppleanterna och verkställande direktören. Undantag kan dock beviljas vissa bolag. Det krävs näringstillstånd
om en moldavisk organisation avser att bedriva näringsverksamhet eller handel genom att öppna en filial i Finland.
HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för förvärv av statligt ägd egendom.
IT: För tillträde till industriell, kommersiell och hantverksrelaterad verksamhet kan det krävas uppehållstillstånd.
PL: Investerare från Moldavien kan bedriva ekonomisk verksamhet endast genom kommanditbolag, handelsbolag och
aktiebolag (för juridiska tjänster endast handelsbolag och kommanditbolag).
RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden samt hälften av styrelsemedlemmarna i affärsföretag ska vara
rumänska medborgare, såvida inget annat anges i bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten av affärsföretagens
revisorer samt deras ställföreträdare ska vara rumänska medborgare.
SE: Ett utländskt bolag som inte har bildat någon juridisk person i Sverige eller som bedriver sin verksamhet genom en
handelsagent ska bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige registrerad filial med självständig förvaltning och
separat bokföring. Verkställande direktören för filialen och vice verkställande direktören, om en sådan har utsetts, måste
vara bosatt inom EES. En fysisk person som inte är bosatt inom EES och som bedriver affärsverksamhet i Sverige ska
utse och registrera en i Sverige bosatt företrädare som ansvarig för verksamheten där. Separata räkenskaper ska föras
över verksamheten i Sverige. Den behöriga myndigheten får i enskilda fall medge undantag från kraven på filial och på
bosättning. Byggprojekt som varar högst ett år och som utförs av ett företag eller en fysisk person som är bosatt utanför
EES är undantagna från kravet att etablera en filial och att utse en i Sverige bosatt företrädare. Ett svenskt aktiebolag kan
bildas av en fysisk person bosatt inom EES, av en svensk juridisk person eller av en juridisk person som har bildats enligt
lagstiftningen i en stat inom EES och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom EES. Ett
partnerskap kan vara en grundare, endast om alla ägare med obegränsat personligt ansvar är bosatta inom EES. Grundare
utanför EES kan ansöka om tillstånd från den behöriga myndigheten. För aktiebolag och ekonomiska föreningar, måste
minst 50 % av styrelseledamöterna, minst 50 % av suppleanterna, verkställande direktören, vice verkställande direktören,
suppleanterna och minst en av de personer som ska ha teckningsrätt för företaget, i förekommande fall, vara bosatt inom
EES. Den behöriga myndigheten får bevilja undantag från detta krav. Om ingen av bolagets/samhällets företrädare är
bosatta i Sverige ska styrelsen utse och registrera en person som är bosatt i Sverige och som har bemyndigats att ta emot
tjänster för företagets räkning och samhället. Motsvarande villkor gäller för etablering av alla andra slags juridiska
personer.
SK: En fysisk person från Moldavien vars namn ska registreras i handelsregistret som en person som är bemyndigad att
handla på näringsidkarens vägnar måste lämna in uppehållstillstånd för Slovakien.

Investeringar
ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga organ (som vanligen inverkar på andra intressen
utöver de ekonomiska), direkt eller genom bolag eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av utländska
myndigheter, krävs förhandsgodkännande från regeringen.
BG: Utländska investerare får inte delta i privatiseringar. Utländska investerare och bulgariska juridiska personer som en
fysisk eller juridisk person från Moldavien har kontrollerande innehav i behöver tillstånd för a) prospektering, utveckling
eller utvinning av naturresurser i territorialvattnet, den territoriella kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska
zonen och b) förvärv av ett kontrollerande innehav i företag som bedriver sådan verksamhet som avses i a.
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FR: För fysiska eller juridiska personer från Moldavien som köper mer än 33,33 % av kapitalandelarna eller rösträtterna
i ett befintligt franskt företag eller 20 % i börsnoterade franska bolag gäller följande bestämmelser:
— Investeringar under 7,6 miljoner EUR i franska företag med en omsättning på högst 76 miljoner EUR får ske fritt,
efter en tidsfrist på 15 dagar efter förhandsanmälan och kontroll av att dessa beloppsgränser respekteras.
— Köpet anses ha godkänts om inte ekonomiministern, en månad efter förhandsanmälan, i undantagsfall har utövat sin
rätt att skjuta upp investeringen.
Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade företag kan begränsas till en viss andel av de aktier som bjuds ut till
allmänheten och som fastställs av Frankrikes regering från fall till fall. För etablering inom en viss affärsverksamhet
eller näring eller inom ett visst hantverk krävs ett särskilt godkännande om verkställande direktören inte har permaä
nent uppehållstillstånd.
HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller deltagande av fysiska eller
juridiska personer från Moldavien i nyligen privatiserade bolag.
IT: Regeringen kan utöva vissa särskilda befogenheter i företag som är verksamma inom områdena försvar och nationell
säkerhet (i förhållande till alla juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som anses vara av strategisk betydelse
på områdena försvar och nationell säkerhet), och i vissa verksamheter av strategisk betydelse på områdena energi, transä
port och kommunikationer.
PL: Tillstånd krävs för utländska (fysiska eller juridiska) personers direkta eller indirekta förvärv av fast egendom.
Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom, dvs. de bestämmelser som reglerar privatiseringsprocessen.

Fast egendom
För förvärv av mark och fastigheter gäller följande begränsningar (1):
AT: För utländska fysiska och juridiska personers förvärv, köp, hyra och arrende av fast egendom krävs godkännande
från behöriga regionala myndigheter (Länder), som tar ställning till huruvida viktiga ekonomiska, sociala eller kulturella
intressen påverkas eller inte.
BG: Utländska fysiska eller juridiska personer (inbegripet filialer) får inte förvärva äganderätt till mark. Bulgariska juriä
diska personer med utländskt delägarskap får inte förvärva äganderätt till jordbruksmark. Utländska juridiska personer
och utländska medborgare med permanent bosättning utomlands får förvärva äganderätt till byggnader samt, i begränsad
omfattning, till fast egendom (nyttjanderätt, rätt att bygga, rätt att uppföra en stor anläggning samt servitutsrätt).
CY: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation.
CZ: Jordbruks- och skogsmark kan förvärvas endast av utländska fysiska personer som är permanent bosatta i Tjeckien
och företag etablerade som juridiska personer som är permanent bosatta i Tjeckien. Särskilda regler gäller för jordbruksoch skogsmark som ägs av staten. Statlig jordbruksmark kan förvärvas endast av tjeckiska medborgare, kommuner och
offentliga universitet (för utbildning och forskning). Juridiska personer (oavsett form eller bostadsort) kan förvärva statlig
jordbruksmark från staten endast om en byggnad, som de redan äger, är byggd på marken eller är nödvändig för användä
ningen av en sådan byggnad. Endast kommuner och offentliga universitet kan förvärva statsägd skog.
DK: Begränsningar av i landet icke-bosatta fysiska och juridiska personers rätt till köp av fast egendom. Begränsningar
av utländska fysiska och juridiska personers rätt till köp av jordbruksfastigheter.
HU: Med förbehåll för undantagen enligt lagstiftningen om åkermark får utländska fysiska och juridiska personer inte
förvärva åkermark. För att utlänningar ska få förvärva fast egendom krävs tillstånd från den nationella myndighet som är
behörig med utgångspunkt i den fasta egendomens belägenhet.
EL: Enligt lag nr 1892/90 krävs tillstånd från försvarsministeriet för förvärv av mark i områden nära gränser. Enligt
administrativ praxis är det lätt att erhålla tillstånd för direktinvesteringar.
(1) När det gäller tjänstesektorer håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande Gatsåtaganden.
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HR: Obundet för förvärv av fast egendom för tjänsteleverantörer som inte är etablerade och registrerade i Kroatien. Det
är tillåtet för företag som är etablerade och registrerade som juridiska personer i Kroatien att förvärva fast egendom som
behövs för att tillhandahålla tjänster. Filialer som vill förvärva fast egendom för att tillhandahålla tjänster måste få
godkännande från justitieministeriet Jordbruksmark får inte förvärvas av utländska juridiska eller fysiska personer.
IE: Skriftligt förhandsmedgivande ska inhämtas från markkommissionen (Land Commission) för inhemska eller utländska
bolags eller utländska medborgares förvärv av fast egendom på Irland. Om sådan egendom är avsedd för näringsändamål
(annat än jordbruk), bortfaller detta krav om ett intyg inhämtas från ministern för näringsliv, handel och sysselsättning.
Denna lag är inte tillämplig på mark i städer.
IT: Krav på ömsesidighet för utländska fysiska och juridiska personers förvärv av fast egendom.
LT: Förvärv av mark, inre vatten och skogar ska tillåtas för utländska fysiska och juridiska personers som uppfyller kriteä
rierna för europeisk och transatlantisk integration. Förfarandet och villkoren för att förvärva mark, samt begränsningar
av denna rätt, ska fastställas i grundlagen.
LV: Restriktioner för förvärv av mark i landsbygdsområden och mark i städer eller tätortsområden. Markarrenden som
inte överstiger 99 år tillåts.
PL: Tillstånd krävs för utländska fysiska och juridiska personers direkta eller indirekta förvärv av fast egendom. Obundet
när det gäller förvärv av statligt ägd egendom, dvs. de bestämmelser som reglerar privatiseringsprocessen.
RO: Fysiska personer som inte har rumänskt medborgarskap och inte heller är bosatta i Rumänien, liksom juridiska
personer som inte är av rumänsk nationalitet och inte har sitt huvudkontor i Rumänien, får inte förvärva äganderätt till
någon form av mark genom handlingar inter vivos.
SI: Filialer som inrättats i Slovenien av utländska personer får bara förvärva fast egendom, förutom mark, som är
nödvändig för att utöva den ekonomiska verksamhet filialerna inrättats för.
SK: Jordbruks- och skogsmark får inte förvärvas av utländska juridiska eller fysiska personer. Särskilda regler gäller för
vissa andra kategorier av fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast egendom genom inrättandet av slovakiska
juridiska personer eller deltagande i samriskföretag. Utländska enheters markförvärv måste godkännas (när det gäller
leveranssätten 3 och 4).

Sektorsspecifika förbehåll

A. Jordbruk, jakt och skogsbruk
FR: Investerare från länder utanför EU som ska bilda jordbruksföretag eller förvärva vingårdar måste ha tillstånd.
AT, HR, HU, MT, RO: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för jordbruksverkä
samhet.
CY: Investerare får äga högst 49 %.
IE: Medborgare från Moldavien som är bosatta på Irland och vill bilda företag inom mjölframställning måste ha tillstånd.
BG: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för skogsavverkning.

B. Fiske och vattenbruk
EU: Tillträde till och användning av biologiska resurser och fiskevatten belägna i de havsvatten som lyder under
medlemsstaternas suveränitet eller jurisdiktion ska begränsas till fiskefartyg som för en medlemsstats flagga, om inte
annat föreskrivs.
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SE: Ett fartyg ska anses vara svenskt och kan bära svensk flagg om mer än hälften ägs av svenska medborgare eller juriä
diska personer. Regeringen får tillåta utländska fartyg att segla under svensk flagg om deras verksamhet är under svensk
kontroll eller om ägaren är permanent bosatt i Sverige. Fartyg som till 50 % ägs av EES-medborgare eller företag som
har sitt säte, sin centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet inom EES och vars verksamhet kontrolleras från
Sverige, kan också registreras i det svenska registret. En professionell fiskelicens för yrkesmässigt fiske ges endast om
fisket har anknytning till den svenska fiskerinäringen. Anknytning kan till exempel vara att hälften av fångsten under ett
kalenderår (i värde) landas i Sverige, att hälften av fiskeresorna avgår från en svensk hamn eller att hälften av fiskarna i
flottan är bosatta i Sverige. För fartyg över fem meter krävs fartygstillstånd tillsammans med den yrkesmässiga fiskeliä
censen. Tillstånd beviljas bland annat om fartyget är registrerat i det nationella registret och har en verklig ekonomisk
anknytning till Sverige.
UK: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för förvärv av fartyg under brittisk
flagg, om inte investeringen till minst 75 % ägs av brittiska medborgare och/eller av bolag som till minst 75 % ägs av
brittiska medborgare, i samtliga fall bosatta och med säte i Förenade kungariket. Fartygen måste förvaltas, ledas och
kontrolleras från Förenade kungariket.
C. Utvinning av mineral
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer som kontrolä
leras (1) av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av EU:s oljeimport eller import
av naturgas. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för direkta filialer (bolagsbildä
ning krävs).
D. Tillverkning
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer som kontrolä
leras (2) av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av unionens oljeimport eller
import av naturgas. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för direkta filialer
(bolagsbildning krävs).
HR: För förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar ställs krav på bosättning.
IT: Krav på medborgarskap i en medlemsstat för utgivare och ägare av förlag eller tryckerier. Företag ska ha sitt huvudä
kontor i en medlemsstat.
SE: Ägare av tidskrifter som trycks och ges ut i Sverige och som är fysiska personer, måste vara bosatta i Sverige eller
vara EES-medborgare. Ägare av sådana tidskrifter och som är juridiska personer måste vara etablerade inom EES. Tidsä
krifter som trycks och ges ut i Sverige och tekniska inspelningar måste ha en ansvarig utgivare, som ska sin hemvist i
Sverige.
För produktion, överföring och distribution för egen räkning av elektricitet, gas, ånga och varmvatten (3) (utom kärnä
kraftsbaserad elproduktion)
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för produktion, överföring och distribuä
tion av el för egen räkning och framställning av gas och distribution av gasformiga bränslen.
För produktion, överföring och distribution av ånga och varmvatten
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer som kontrolä
leras (4) av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför unionen som står för mer än 5 % av unionens oljeimport
eller import av naturgas. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs).
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för produktion, överföring och distribuä
tion av ånga och varmvatten.
(1) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av styrelä
seledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av mer än 50 % av aktiekapitalet i en juridisk
person anses utgöra kontroll.
(2) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av styrelä
seledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av mer än 50 % av aktiekapitalet i en juridisk
person anses utgöra kontroll.
3
( ) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller.
(4) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av styrelä
seledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av mer än 50 % av aktiekapitalet i en juridisk
person anses utgöra kontroll.

30.8.2014

RP 355/2014 rd

SV

Europeiska unionens officiella tidning

455

L 260/341

1. Företagstjänster
Yrkesmässiga tjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridisk rådgivning samt
juridiska handlings- och intygstjänster som tillhandahålls av jurister som anförtrotts offentliga uppgifter, t.ex. notarier,
huissiers de justice eller andra officiers publics et ministériels, och när det gäller tjänster som tillhandahålls av officiellt
utnämnda stämningsmän.
EU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsä
statens rättsordning), gäller krav på medborgarskap eller bosättning.
AT: När det gäller juridiska tjänster får utländska jurister (som måste vara fullt kvalificerade enligt lagstiftningen i sina
hemländer) inte inneha mer än 25 % av aktier eller andelar i rörelseresultatet för en advokatbyrå. De får inte ha ett avgöä
rande inflytande på beslutsfattandet. För utländska minoritetsinvesterare eller deras kvalificerade personal är tillhandahålä
lande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt och rätten i varje jurisdiktion endast tillåtet om de är behöriga att vara
verksamma som jurist. För tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsstatens
rättsordning) och för att uppträda som ombud inför domstolar krävs fullt medlemskap i advokatsamfundet, vilket är
förenat med ett krav på medborgarskap.
När det gäller rådgivningstjänster som avser redovisning, bokföring, revision och beskattning får aktieägande och röstä
rätter för personer som enligt utländsk lag har rätt att utöva yrket inte överstiga 25 %.
Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för läkarvård (utom tandvård och psykologer
och psykoterapeuter) och veterinärtjänster.
BG: När det gäller juridiska tjänster är vissa typer av företagsformer (advokatsko sadrujie och advokatsko drujestvo) förbeä
hållna advokater med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Bulgarien. För medlingstjänster krävs permanent bosättä
ning. När det gäller skatterådgivning gäller krav på medborgarskap i EU. När det gäller arkitekttjänster, stadsplanering
och landskapsarkitektur, ingenjörstjänster och integrerade byggtekniska tjänster får utländska fysiska och juridiska
personer som enligt sin nationella lagstiftning har kompetens som erkända formgivare självständigt övervaka och formge
byggnader i Bulgarien endast om de vunnit i ett konkurrensutsatt förfarande och valts som byggnadsentreprenör enligt
villkoren och förfarandet i lagen om offentlig upphandling. För projekt av nationell eller regional betydelse måste
näringsidkare från Moldavien arbeta i partnerskap med eller som underleverantörer till lokala näringsidkare. När det
gäller stadsplanering och landskapsarkitekturgäller krav på medborgarskap. Ingen nationell behandling och mest gynnad
nationell behandling skyldighet för barnmorsketjänster och tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster
och paramedicinsk personal.
DK: Utländska revisorer får bilda handelsbolag med danska auktoriserade revisorer efter tillstånd från Erhvervsstyrelsen.
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tjänster med anknytning till offentligeller privat finansierade hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster (läkarvård, inklusive psykologer och tandvård,
barnmorsketjänster, sjukgymnaster och paramedicinsk personal).
FI: För revision gäller krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag.
FR: När det gäller juridiska tjänster är vissa företagsformer (association d'avocats och société en participation d'avocat) förbeä
hållna jurister med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Frankrike. När det gäller arkitekttjänster, läkarvård (även
psykologer) och tandvård, barnmorsketjänster samt tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och
paramedicinsk personal kan utländska investerare endast verka genom företagsformerna société d'exercice liberal (sociétés
anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) och société civile professionnelle. För veterinärä
tjänster gäller krav på medborgarskap och ömsesidighet.
EL: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tandtekniker. För att få
licens som lagstadgad revisor och för veterinärtjänster krävs medborgarskap inom EU.
ES: För att få licens som lagstadgad revisor och rådgivning inom industriell äganderätt krävs medborgarskap inom EU.
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HR: Obundet utom för rådgivning om nationell, utländsk och internationell rätt. Endast medlemmar i Kroatiens advoä
katsamfund (odvjetnici) får uppträda som ombud inför domstol. Krav på medborgarskap för medlemskap i advokatsamä
fundet. I förfaranden som inbegriper internationella aspekter kan parterna i skiljedomstolar och särskilda domstolar föreä
trädas av advokater som är medlemmar i andra länders advokatsamfund.
Tillstånd krävs för att tillhandahålla revisionstjänster. Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla arkitekttjänster och
ingenjörstjänster efter godkännande av det kroatiska arkitektförbundet respektive ingenjörsförbundet.
HU: Etablering ska ske i form av partnerskap med en ungersk advokat (ügyvéd) eller en advokatbyrå (ügyvédi iroda) eller
med ett representationskontor. Icke EES-medborgare måste vara bosatta i landet för att få tillhandahålla veterinärtjänster.
LV: I ett företag med auktoriserade revisorer ska mer än 50 % av kapitalandelarna med rösträtter ägas av auktoriserade
revisorer eller företag med auktoriserade revisorer från länder som är medlemmar i EU eller EES.
LT: När det gäller revision ska minst 3/4 av aktierna i ett revisionsföretag tillhöra revisorer eller revisionsföretag i EU
eller EES.
PL: Andra företagsformer är öppna för advokater från andra EU-medlemsstater, men utländska advokater kan endast
verka genom handelsbolag och kommanditbolag. Krav på medborgarskap inom EU gäller för att få tillhandahålla veteriä
närtjänster.
SK: Krav på bosättning för att få tillhandahålla arkitekt-, ingenjörs- och veterinärtjänster.
SE: För juridiska tjänster krävs medlemskap i advokatsamfundet endast för att använda yrkestiteln advokat och för detta
gäller ett krav på bosättning. För förvaltare finns krav på bosättning. Den behöriga myndigheten får bevilja undantag från
detta krav. När en certifierare av en ekonomisk plan ska utnämnas ställs EES-krav. Krav på bosättning inom EES ställs för
revisionstjänster.

Forsknings- och utvecklingstjänster
EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer
som är medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer med säte i unionen.

Uthyrning/leasing utan operatör
A: Av far tyg
LT: Fartygen måste ägas av litauiska fysiska personer eller företag med säte i Litauen.
SE: Om en fysisk eller juridisk person från Moldavien har ägarintressen i fartyget, krävs det bevis för dominerande
svenskt inflytande i verksamheten för att få segla under svensk flagg.
B. Av luf tfar tyg
EU: När det gäller uthyrning och leasing av luftfartyg måste luftfartyget, även om dispens kan beviljas för kortfristiga
leasingkontrakt, ägas av antingen fysiska personer som uppfyller särskilda medborgarskapskriterier eller juridiska
personer som uppfyller särskilda kriterier rörande kapitalägande och kontroll (inbegripet styrelseledamöternas medborä
garskap).

Andra företagstjänster
EU utom HU och SE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tillhandahållande
av personal som utför tjänster i hemmet, handelsanställda eller industriarbetare, sjukvårdspersonal och annan personal.
Bosättning eller kommersiell närvaro krävs och krav på medborgarskap kan förekomma.
EU utom BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: Krav på medborgarskap och på bosättning för rekrytering
och förmedling av personal.
EU utom AT och SE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för spanings- och
detektivtjänster. Bosättning eller kommersiell närvaro krävs och krav på medborgarskap kan förekomma.
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AT: När det gäller rekrytering och personaluthyrning kan tillstånd endast ges till juridiska personer med säte inom EES,
och styrelseledamöter eller delägare/aktieägare med rätt att företräda den juridiska personen måste vara EES-medborgare
och ha sin hemvist inom EES.
BE: Ett företag med huvudkontor utanför EES måste visa att företaget tillhandahåller rekryteringstjänster i ursprungä
slandet. När det gäller säkerhetstjänster ställs krav på EU-medborgarskap och bosättning för chefer.
BG: Medborgarskap krävs för verksamhet på området flygfoto och för geodesi, lantmäteritjänster och kartografi. Inga
krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för rekrytering och förmedling av personal,
förmedling av kontorspersonal, spanings- och detektivtjänster, säkerhetstjänster, teknisk provning och analys, Tjänster på
kontraktsbasis för reparation och demontering av utrustning på olje- och gasfält. Inga krav på nationell behandling och
behandling som mest gynnad nation för offentlig översättning och tolkning.
DE: Krav på medborgarskap för auktoriserade tolkar.
DK: När det gäller säkerhetstjänster ställs krav på bosättning och medborgarskap för majoriteten av styrelsemedlemä
marna och för chefer. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för flygplatsbevakning.
EE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för säkerhetstjänster. Krav på EUmedborgarskap för auktoriserade översättare.
FI: Bosättning inom EES krävs för auktoriserade översättare.
FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tilldelning av rättigheter
inom personalförmedling.
FR: Utländska investerare måste ha ett särskilt tillstånd för försöksarbete och prospektering för vetenskapliga och
tekniska konsulttjänster.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för personalförmedlingstjänster, underä
söknings- och säkerhetstjänster.
IT: Italienskt medborgarskap eller EU-medborgarskap och bosättning krävs för att erhålla nödvändiga tillstånd att tillhanä
dahålla säkerhetsvakttjänster. Krav på medborgarskap i en medlemsstat för utgivare och ägare av förlag eller tryckerier.
Företag ska ha sitt säte i en medlemsstat. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för
inkasso- och kreditupplysningstjänster.
LV: När det gäller spanings- och detektivtjänster kan tillstånd beviljas endast till företag där ledningen och alla som har
en befattning vid de administrativa avdelningarna är EU- eller EES-medborgare. När det gäller säkerhetstjänster krävs för
att få tillstånd att minst hälften av det egna kapitalet ägs av fysiska och juridiska personer inom EU eller EES.
LT: Verksamhet inom säkerhetstjänster får endast bedrivas av personer som är medborgare i EES-land eller i ett Natoä
land.
PL: När det gäller spanings- och detektivtjänster kan yrkestillstånd ges till en person med polskt medborgarskap eller till
en medborgare i en annan EU-medlemsstat, EES eller Schweiz. När det gäller säkerhetstjänster kan yrkestillstånd ges till
en person med polskt medborgarskap eller till en medborgare i en annan EU-medlemsstat, EES eller Schweiz. Krav på
EU-medborgarskap för auktoriserade översättare. Krav på polskt medborgarskap för att tillhandahålla flygfototjänster och
för att vara chefredaktör för tidningar och tidskrifter.
PT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för spanings- och detektivtjänster. Krav
på EU-medborgarskap för investerare för att tillhandahålla inkassotjänster och kreditupplysning. Krav på medborgarskap
för specialistpersonal för säkerhetstjänster.
SE: Krav på bosättning för förläggare och ägare av förlag eller tryckerier. Endast samer får äga renar och utöva
renskötsel.
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SK: När det gäller spanings- och detektivtjänster och säkerhetstjänster får tillstånd endast beviljas om det inte finns
någon säkerhetsrisk och om alla chefer är medborgare i EU, EES eller Schweiz.

4. Distributionstjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av vapen,
ammunition och sprängämnen.
EU: Krav på medborgarskap och bosättning förekommer i vissa länder för att få driva apotek och verka som tobakshandä
lare.
FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller beviljande av ensamrätt
för detaljhandelsförsäljning av tobak.
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av alkohol och
läkemedel.
AT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av läkemedel.
BG: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av alkoholhalä
tiga drycker, kemiska produkter, tobak och tobaksprodukter, läkemedel, sjukvårdsartiklar, vapen, ammunition och militär
utrustning, olje- och petroleumprodukter, gas, ädelmetaller och ädelstenar.
DE: Endast fysiska personer får tillhandahålla detaljhandelstjänster med läkemedel och särskilda medicinska produkter
för allmänheten. Bosättning krävs för att få tillstånd som apotekare och/eller för att öppna apotek för detaljhandel med
läkemedel och vissa medicinska produkter till allmänheten. Medborgare i andra länder eller personer som inte har klarat
tysk apotekarexamen kan endast få licens för att ta över ett apotek som har funnits under de föregående tre åren.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av tobaksproä
dukter.

6. Miljötjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tillhandahållandet av
tjänster i samband med insamling, rening och distribution av vatten till hushåll, industri samt kommersiella och andra
användare, inbegripet tillhandahållande av dricksvatten samt vattenförvaltning.

7. Finansiella tjänster (1)
EU: Endast företag med säte i unionen kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar. För förvaltning
av värdepappersfonder och investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag med huvudkontor
och säte i samma medlemsstat.
AT: Tillstånd för utländska försäkringsgivares filialkontor ges inte om den utländske försäkringsgivaren inte har en föreä
tagsform som motsvarar eller är jämförbar med aktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag. Ledningen för ett filialä
kontor måste bestå av två fysiska personer som är bosatta i Österrike.
BG: Pensionsförsäkringar ska tillhandahållas genom försäkringsbolag registrerade som juridiska personer. Permanent
bosättning i Bulgarien krävs för ordföranden i styrelsen och ledningen. En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera
en filial eller ett ombud i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsklasser måste ha haft tillstånd för samma försäkringsä
klasser i sitt ursprungsland i minst fem år.
(1) Den horisontella begränsningen i fråga om olika behandling mellan filialer och dotterbolag gäller. Utländska filialer kan endast få tillstånd
att verka på en medlemsstats territorium på de villkor som anges i den medlemsstatens tillämpliga lagstiftning och kan därför vara skylä
diga att uppfylla ett antal specifika verksamhetskrav.
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CY: Endast medlemmar (mäklare) i Cyperns värdepappersbörs får vara verksamma som värdepappersmäklare i Cypern.
Ett mäklarföretag får endast registreras som medlem i Cyperns aktiebörs om det har etablerats och registrerats i enlighet
med Cyperns bolagsrätt (inga filialer).
EL: Etableringsrätten omfattar inte inrättandet av representationskontor eller av annan permanent närvaro för försäkä
ringsbolag, utom i de fall sådana kontor etableras som agenturer, filialer eller huvudkontor.
ES: En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera en filial eller ett ombud i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsä
klasser måste ha haft tillstånd för samma försäkringsklasser i sitt ursprungsland i minst fem år.
HU: Filialer av utländska institut får inte tillhandahålla tjänster som rör förvaltning av tillgångar för privata pensionsä
fonder eller förvaltning av riskkapital. Minst två personer med ungerskt medborgarskap, bosatta i landet i den mening
som avses i valutalagstiftningen och permanent bosatta i Ungern sedan minst ett år, ska ingå i styrelsen för ett finansiellt
institut.
IE: När det gäller system för kollektiva investeringar i form av värdepappersfonder och förvaltningsbolag med rörligt
kapital (andra än företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)) ska förvaltaren/förvaringsinä
stitutet och förvaltningsbolaget vara ett aktiebolag i Irland eller i en annan medlemsstat (inga filialer). När det gäller
kommanditbolag för investeringar måste åtminstone en komplementär vara registrerad som juridisk person på Irland.
För att bli medlem i en aktiebörs i Irland måste en enhet antingen a) ha tillstånd i Irland, vilket förutsätter att enheten är
ett aktiebolag eller handelsbolag med huvudkontor/säte i Irland eller b) ha tillstånd i en annan EU-medlemsstat.
PT: Pensionsfondsförvaltning får bedrivas endast av specialiserade förvaltningsbolag registrerade som juridiska personer i
Portugal för det ändamålet och av försäkringsbolag etablerade i Portugal som fått tillstånd att bedriva livförsäkringsverkä
samhet eller av organ med tillstånd att förvalta pensionsfonder i andra medlemsstater.
Utländska försäkringsbolag som önskar inrätta en filial i Portugal måste kunna visa att de har minst fem års erfarenhet
av försäkringsverksamhet. Direkta filialer tillåts inte när det gäller försäkringsförmedling, som är förbehållen bolag som
bildats enligt lagstiftningen i en medlemsstat.
FI: Minst hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet i företag som tillhandahåller lagstadgad
pensionsförsäkring ska vara bosatta i EU, såvida inte de behöriga myndigheterna har beviljat undantag.
För andra försäkringsbolag än de som tillhandahåller lagstadgad pensionsförsäkring gäller krav på bosättning för minst
en medlem av styrelsen och tillsynsrådet.
Generalagenten för ett försäkringsbolag från Moldavien ska vara bosatt i Finland, såvida bolaget inte har sitt huvudkontor
i EU.
Utländska försäkringsgivare kan inte få tillstånd att i form av en filial tillhandahålla lagstadgad pensionsförsäkring.
När det gäller banktjänster gäller krav på bosättning för minst en av stiftarna, en ledamot i styrelsen och i tillsynsrådet,
verkställande direktören och den person som har teckningsrätt för ett kreditinstitut.
IT: För att få tillstånd att förvalta ett system för avveckling av värdepapper med etablering i Italien måste företaget regiä
streras som juridisk person i Italien (inga filialer). För att få tillstånd att sköta central förvaring av värdepapper med
etablering i Italien måste företaget vara ett bolag registrerat i Italien (inga filialer). När det gäller system för kollektiva
investeringar, andra än företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som harmoniserats enligt EUlagstiftningen, ska förvaltaren/förvaringsinstitutet vara ett bolag registrerat i Italien eller i en annan medlemsstat och vara
etablerat i form av en filial i Italien. Förvaltningsföretag för fondbolag som inte harmoniserats enligt EU-lagstiftningen
ska vara bolag registrerade i Italien (inga filialer). Endast banker, försäkringsbolag, investeringsföretag och fondbolag som
harmoniserats enligt EU-lagstiftningen och har sitt säte i unionen samt företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper som är registrerade i Italien får förvalta pensionsfonders tillgångar. För hemförsäljning måste mellanhänder
använda auktoriserade säljare av finansiella tjänster som är förtecknade i det italienska registret. Utländska mellanhänders
representationskontor får inte tillhandahålla investeringstjänster.
LT: För förvaltning av tillgångar krävs att ett specialiserat förvaltningsbolag registreras som juridisk person (inga filialer).
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Endast bolag med säte eller filial i Litauen kan verka som förvaringsinstitut för pensionsfonder.
Endast banker med säte eller filial i Litauen och som har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster i en medlemsstat
eller i en EES-stat kan fungera som förvaringsinstitut för tillgångarna i pensionsfonder.
PL: Ett lokalt bolag (inga filialer) krävs för försäkringsförmedling.
SK: Utländska medborgare får etablera ett försäkringsbolag i form av aktiebolag eller utöva försäkringsverksamhet via
sina dotterbolag med säte i Slovakien (inga filialer).
Investeringstjänster i Slovakien kan tillhandahållas av banker, investeringsbolag, investeringsfonder och värdepappersä
handlare vars juridiska form är ett aktiebolag med eget kapital enligt lagstiftningen (inga filialer).
SE: Försäkringsmäklarföretag som inte är registrerade som juridisk person i Sverige får etableras endast genom filial.
En stiftare av en sparbank ska vara en fysisk person som är bosatt i unionen.

8. Hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentligt finansierade
hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster.
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller privatfinansierade övriga
hälso- och sjukvårdstjänster.
EU: För privat finansierade utbildningstjänster kan medborgarskap krävas för en majoritet av styrelseledamöterna.
EU (utom NL, SE och SK): Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tillä
handahållandet av privatfinansierad övrig utbildning, dvs. annan än dem som klassificeras som primär-, sekundär- och
högre utbildning samt vuxenutbildning.
BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad
nation när det gäller tillhandahållandet av privatfinansierade sociala tjänster, dvs. andra än dem som rör konvaleä
scenthem, vilohem och äldreboenden.
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller privatfinansierade hälsooch sjukvårdstjänster och sociala tjänster.
BG: Utländska högskolor får inte öppna avdelningar på Bulgariens territorium. Utländska högskolor får öppna fakulteter,
avdelningar, institut och skolor i Bulgarien endast inom den bulgariska högskolestrukturen och i samarbete med bulgaä
riska högskolor.
EL: När det gäller högre utbildningstjänster finns inga krav på nationell behandling eller behandling som mest gynnad
nation för etablering av utbildningsinstitutioner som utfärdar erkända statliga utbildningsbevis. Krav på EU-medborgarä
skap för ägare och majoriteten av styrelseledamöterna, lärare i privatfinansierade grundskolor och gymnasieskolor.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller primärutbildning.
SE: Förbehåller sig rätten att anta eller behålla alla åtgärder beträffande leverantörer av utbildningstjänster som godkänts
av myndigheter för att tillhandahålla utbildning. Detta förbehåll gäller för offentligfinansierade och privatfinansierade
leverantörer av utbildningstjänster med någon form av statligt stöd, bland annat leverantörer av utbildningstjänster som
är erkända av staten, leverantörer under statlig tillsyn eller utbildning som ger rätt till studiestöd.
UK: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tillhandahållandet av
privatfinansierade ambulanstjänster eller privatfinansierade vårdtjänster på andra behandlingshem än sjukhus.
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9. Turism och reserelaterade tjänster
BG, CY, EL, ES och FR: Krav på medborgarskap för turistguider.
BG: För hotell, restauranger och catering (utom cateringverksamhet inom lufttransport) krävs bolagsbildning (inga filiä
aler).
IT: Turistguider från länder utanför EU måste ha en särskild licens.

10. Fritids-, kultur- och sporttjänster
Nyhetsbyråer
FR: Utländskt ägande i företag som ger ut publikationer på franska får inte överstiga 20 % av kapitalet eller rösträtterna
i företaget. För nyhetsbyråer gäller nationell behandling för etablering av juridiska personer under förutsättning att det är
ömsesidigt.

Sport och andra fritidstjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller spel- och vadhållningsä
tjänster. Av rättssäkerhetsskäl klargörs att inget marknadstillträde ges.
AT: När det gäller skidskolor och bergsguidetjänster ska verkställande direktörer för juridiska personer vara EES-medborä
gare.

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
BE, FR, HR, IT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller bibliotek,
arkiv, museer och andra kulturella tjänster.

11. Transport
Sjötransport
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat företag
för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg.
FI: Kringtjänster för sjötransport får endast tillhandahållas av fartyg som för finsk flagg.
HR: För kringtjänster för sjöfart krävs att utländska juridiska personer etablerar ett företag i Kroatien, vilket ska beviljas
en koncession av hamnmyndigheten efter ett offentligt anbudsförfarande. Antalet tjänsteleverantörer kan begränsas
beroende på begränsad hamnkapacitet.

Sjöfart på inre vattenvägar (1)
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt cabotage.
Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av
Rhen-Main-Donau-kanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och
uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på
Rhen gäller.
AT, HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat
företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg.
AT: När det gäller inre vattenvägar beviljas en koncession endast till juridiska personer i EES, och mer än 50 % av aktieä
kapitalet, rösträtterna och majoriteten i styrelserna är reserverade för EES-medborgare.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för transport på inre vattenvägar.
(1) Inklusive kringtjänster för transport på inre vattenvägar.
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Lufttransporttjänster
EU: Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport ska regleras genom avtal om ett gemensamt luftrum
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Moldavien, å andra sidan.
EU: Luftfartyg som används av ett flygbolag från EU måste vara registrerat i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd
för flygbolaget eller i ett annat EU-land. När det gäller uthyrning av luftfartyg med besättning måste luftfartyget ägas
antingen av fysiska personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa
krav som rör ägande av kapital och inflytande. Luftfartyget måste drivas av flygbolag som ägs av antingen fysiska
personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa krav som rör ägande
av kapital och inflytande.
EU: När det gäller tjänster som rör datoriserade bokningssystem (CRS) kan, om EU-flygbolag inte medges likvärdig
behandling (1) som den som ges i EU av icke-EU-leverantörer av CRS-tjänster, eller om EU-leverantörer av CRS-tjänster
inte medges likvärdig behandling som den som ges i EU av icke-EU-flygbolag, åtgärder vidtas för att medge likvärdig
behandling för icke-EU-flygbolag av EU-leverantörer av CRS-tjänster respektive för icke-EU-leverantörer av CRS-tjänster
av EU-flygbolagen.

Järnvägstransport
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för passagerar- och godstransport och
för växling och rangering.

Vägtransport
EU: Bolagsbildning krävs (inga filialer) för cabotageverksamhet. Krav på bosättning för den trafikansvarige.
AT: När det gäller passagerar- och godstransporter kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som
är medborgare i en medlemsstat och juridiska personer med säte i unionen.
BG: När det gäller passagerar- och godstransporter kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som
är medborgare i en medlemsstat och juridiska personer med säte i unionen. Bolagsbildning krävs. Krav på medborgarä
skap inom EU för fysiska personer.
EL: För att bedriva yrkesmässig godstransport på väg krävs en grekisk licens. Licenser beviljas på icke-diskriminerande
villkor. Vägtransporterverksamhet som etableras i Grekland får endast använda fordon som är registrerade i Grekland.
FI: Tillstånd krävs att tillhandahålla vägtransporttjänster, vilket inte beviljas för utlandsregistrerade fordon.
FR: Utländska investerare får inte tillhandahålla busstrafik mellan städer.
LV: För passagerar- och godstransporttjänster krävs ett tillstånd som inte beviljas för utlandsregistrerade fordon. Etableä
rade företag är skyldiga att använda nationellt registrerade fordon.
RO: För att erhålla tillstånd får operatörer inom gods- och persontransporter endast använda fordon som är registrerade
i Rumänien, som ägs och används enligt statliga förordningar.
SE: För att bedriva yrkesmässig transport på väg krävs ett svenskt tillstånd. För att få taxilicens krävs att företaget har
utsett en fysisk person som ska fungera som transportansvarig (i praktiken ett krav på bosättning – se det svenska förbeä
hållet om typer av etablering). För att få licens för andra vägtransporter krävs att företaget är etablerat i EU, har ett
etableringsställe i Sverige och har utsett en fysisk person ska fungera som trafikansvarig, vilken måste vara bosatt i EU.
Licenser beviljas på icke-diskriminerande villkor, förutom att operatörer för gods- och persontransporter på väg i regel
(1) Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster.
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endast får använda fordon som är registrerade i det nationella vägtrafikregistret. Om ett fordon är registrerat i utlandet,
ägs av en fysisk eller juridisk person vars huvudsakliga hemvist är utomlands och förs till Sverige för tillfälligt bruk, får
fordonet användas tillfälligt i Sverige. Tillfälligt bruk innebär enligt Transportstyrelsen en tidsperiod som inte överstiger
ett år.
14. Energitjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer i Moldavien som
kontrolleras (1) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller
naturgas (2), såvida inte EU ger omfattande tillträde till denna sektor till fysiska eller juridiska personer i landet inom
ramen för ett avtal om ekonomisk integration som ingåtts med landet.
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller kärnkraftsbaserad elproä
duktion och bearbetning av kärnbränsle.
EU: Certifiering av systemansvariga för överföringssystem som kontrolleras av en eller flera fysiska eller juridiska
personer från ett eller flera tredjeländer kan vägras om operatören inte har bevisat att beviljande av certifiering inte
kommer att äventyra energiförsörjningen i en medlemsstat och/eller EU, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och artikel
11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre
marknaden för naturgas.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Inga krav på
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av bränsle i rörledning, utom
konsulttjänster.
BE, LV: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av naturgas i
rörledning, utom konsulttjänster.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Inga krav på
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidistribution, utom
konsulttjänster.
SI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidistä
ribution, utom tjänster som rör distribution av gas.
CY: Förbehåller sig rätten att kräva ömsesidighet för licensiering som rör prospektering och utvinning av kolväten.
15. Andra tjänster inte nämnda någon annanstans
PT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tjänster i samband med försäljning
av utrustning eller för tilldelning av patent.
SE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller begravnings- och eldbeä
gängelsetjänster.

(1) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av styrelä
seledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av mer än 50 % av aktiekapitalet i en juridisk
person anses utgöra kontroll.
(2) Baserat på uppgifter som offentliggjorts av generaldirektoratet för energi i EU:s senaste statistiska årsbok om energi: råoljeimport uttryckt
i vikt, gasimport uttryckt i värmevärde.
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BILAGA XXVII-B
FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER (UNIONEN)

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges näringsverksamhet som liberaliserats av unionen enligt artikel 212 i
detta avtal och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som
gäller för tjänster och tjänstleverantörer från Moldavien inom dessa näringsgrenar. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som avtalspartens åtagande gäller och räckvidden av de
liberaliseringar som förbehållen avser.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Om kolumnen enligt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll gör de medlemsstater som inte anges där
åtaganden för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor påverkar inte
eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll som gäller hela unionen).
Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991),
b) CPC ver. 1.0: 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas
statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).

3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt
villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandä
ling enligt artiklarna 210 och 211 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla
samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda
examina, inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljöä
områden eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för
investerare från den andra parten.
4. Förteckningen nedan påverkar inte genomförbarheten av leveranssätt 1 i vissa tjänstesektorer och undersektorer och
påverkar inte heller förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt enligt förteckningen över åtaganden som gäller
etablering.
5. I enlighet med artikel 202.3 detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som parterna
beviljat.
6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
7. Leveranssätt 1 och 2 hänvisar till de medel för tillhandahållande av tjänster som beskrivs i leden a och b i
artikel 203.13 i detta avtal.
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Sektor eller undersektor

1.

Beskrivning av förbehåll

FÖRETAGSTJÄNSTER

A.

Professionella tjänster

a)

Juridiska tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 861) (1)

AT, CY, ES, EL, LT, MT: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som
krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsstatens
rätt), gäller krav på medborgarskap

(utom juridisk rådgivning samt
juridiska handlings- och intygä
stjänster som tillhandahålls av yrkeä
sutövaresom anförtrotts offentliga
uppgifter, t.ex. notarier, huissiers de
justice och andra officiers publics et
ministériels)

BE: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska repreä
sentationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap tillsammans med krav på
bosättning. Kvoter tillämpas för att uppträda inför Cour de cassation i ickebrottmål.
BG: Utländska jurister kan endast tillhandahålla juridiska representationsä
tjänster åt en medborgare från sitt hemland; det ställs även krav på ömsesiä
dighet och samarbete med en bulgarisk jurist. För juridiska medlingstjänster
krävs permanent bosättning.
FR: Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de Cassation och avocat
auprès du Conseil d'Etat omfattas av kvoter, och det ställs även krav på medborä
garskap.
HU: För utländska jurister är den juridiska verksamheten begränsad till att
tillhandahålla juridisk rådgivning.
LV: Krav på medborgarskap för jurister som avlagt advokateden, som är de
enda som får företräda i brottmål.
DK: Endast jurister med dansk auktorisation och advokatbyråer som är regiä
strerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster. För att
erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk examen.
SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att använda
yrkestiteln advokat, gäller krav på bosättning.
För leveranssätt 1
HR: Inget för rådgivning om utländsk och internationell rätt. Obundet för att
vara verksam inom kroatisk rätt.

b)

1.

Redovisnings- och bokföringsä För leveranssätt 1
tjänster
(CPC 86212 utom revision,
CPC 86213, CPC 86219 och
CPC 86220)
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FR, HU, IT, MT, RO, SI: Obundet.
AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.
För leveranssätt 2
Alla medlemsstater: Inga.

(1) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska handä
lings- och intygstjänster. Tillhandahållande av juridiska tjänster är endast tillåtet i folkrätten, EU-rätten och rätten i alla jurisdiktioner
där investeraren eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster,
föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i medlemsstater. För jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i
fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel
(om inte erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller
förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet.
Juridiska tjänster i fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i unionen
och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om rättsordningen i en medlemsstat ska i princip utföras av eller genom
en advokat som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemä
skap i advokatsamfundet i den aktuella medlemsstaten för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter
inom EU eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I vissa medlemsstater får emellertid utländska
jurister som inte är fullständiga medlemmar i advokatsamfundet uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part som är
medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke.
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Beskrivning av förbehåll

Revision

För leveranssätt 1

(CPC 86211 och 86212 utom
redovisning)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK:
Obundet.
AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda österrikiska
lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen).
HR: Utländska revisionsföretag får tillhandahålla revisionstjänster på kroatiskt
territorium, om de har etablerat en filial enligt bolagslagen.
SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad reviä
sionsverksamhet inom vissa juridiska enheter, bl.a. alla aktiebolag, och fysiska
personer. Endast sådana personer och registrerade offentliga redovisningsbyä
råer får vara delägare i eller bilda bolag som bedriver kvalificerad revisionsä
verksamhet (för officiella ändamål). Krav på bosättning inom EES eller i
Schweiz krävs för godkännande. Benämningarna på godkänd revisor och auktoä
riserad revisor får användas endast av revisorer som är godkända eller auktoriä
serade i Sverige. Revisorer för ekonomiska föreningar och vissa andra företag
som inte är certifierade eller godkända revisorer måste vara bosatta inom
EES, om inte regeringen eller en offentlig myndighet som regeringen utsett i
ett annat mål tillåter något annat.
För leveranssätt 2
Inga.

c)

Skatterådgivning

För leveranssätt 1

(CPC 863) (1)

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.
CY: Skatterådgivare måste vara godkända av finansministeriet. Godkännandet
sker efter ekonomisk behovsprövning. De kriterier som tillämpas motsvarar
dem som används för att bevilja tillstånd till utländska investeringar (som
listas i det horisontella avsnittet), eftersom de gäller denna undersektor, i
samtliga fall med beaktande av sysselsättningssituationen i undersektorn.
BG, MT, RO och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

d)

e)

Arkitekttjänster

För leveranssätt 1

och

AT: Obundet utom för planeringstjänster.

Stadsplanering och landskapsarkiä BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Obundet.
tektur
DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för alla
tjänster som tillhandahålls från utlandet.
HR: Arkitekttjänster: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla dessa
tjänster efter godkännande av det kroatiska arkitektförbundet. Planer eller
projekt som utarbetats utomlands måste godkännas (valideras) av en behörig
fysisk eller juridisk person i Kroatien så att de uppfyller kraven i den kroaä
tiska lagen. Tillstånd för godkännande (validering) utfärdas av ministeriet för
byggnadsplanering och fysisk planering.
Stadsplanering: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla dessa tjänster
efter godkännande av ministeriet för byggnadsplanering och fysisk planering.

(1) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 1 A a Juridiska tjänster.
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(CPC 8671 och CPC 8674)

Beskrivning av förbehåll

HU och RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.
För leveranssätt 2
Inga.

f)

Ingenjörstjänster och

För leveranssätt 1

g)

Integrerade tekniska tjänster

AT och SI: Obundet utom för rena planeringstjänster.

(CPC 8672 och CPC 8673)

CY, EL, IT, MT, PT: Obundet.
HR: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla dessa tjänster efter
godkännande av det kroatiska ingenjörsförbundet. Planer eller projekt som
utarbetats utomlands måste godkännas (valideras) av en behörig fysisk eller
juridisk person i Kroatien så att de uppfyller kraven i den kroatiska lagen.
Tillstånd för godkännande (validering) utfärdas av ministeriet för byggnadsä
planering och fysisk planering.
För leveranssätt 2
Inga.

h)

Läkar-, tandläkar- och psykologä För leveranssätt 1
tjänster
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO,
SK, UK: Obundet.
HR: Obundet utom för telemedicin. I dessa fall: Inga.
(CPC 9312 och ingår i CPC 85201)

SI: Obundet för socialmedicin, sanitära, epidemiologiska och miljömedicinska
tjänster, tillhandahållande av blod, blodprodukter och transplantat samt
obduktion.
För leveranssätt 2
Inga.

i)

Veterinärtjänster

För leveranssätt 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT,
RO, SI, SK: Obundet.
UK: Obundet utom för veterinärlaboratorietjänster och veterinärtekniska
tjänster som tillhandahålls till veterinärer, allmän rådgivning, vägledning och
information rörande exempelvis näring, beteende och skötsel av sällskapsdjur.
För leveranssätt 2
Inga.

j)

j)

1.

2.

Barnmorsketjänster

För leveranssätt 1

(ingår i CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PT, RO, SI, SK, UK: Obundet.

Tjänster som tillhandahålls av FI, PL: Obundet, utom för sjuksköterskor.
sjuksköterskor, sjukgymnaster HR: Obundet utom för telemedicin: Inga.
och paramedicinsk personal
För leveranssätt 2
(ingår i CPC 93191)

k)
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Detaljhandelsförsäljning av läkeä För leveranssätt 1
medel och detaljhandelsförsäljning AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT,
av sjukvårdsartiklar
RO, SK, SE, SI, UK: Obundet.
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(CPC 63211)

LV, LT: Obundet utom för postorder.

och andra tjänster som tillhandaä
hålls av farmaceuter (1)

HU: Obundet utom för CPC 63211
För leveranssätt 2
Inga.

B.

Datatjänster
tjänster

och

tillhörande

(CPC 84)

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

C.

Forsknings- och utvecklingstjänster

a)

FoU-tjänster inom samhällsvetenä För leveranssätt 1 och 2
skap och humaniora
(CPC 852 utom psykologä
tjänster) (2)

EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller
tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat
och till juridiska personer med säte i unionen.

b)

FoU-tjänster inom naturvetenskap
(CPC 851) och

c)

Tvärvetenskapliga
(CPC 853)

D.

Tjänster avseende fast egendom (3)

a)

Som rör egen eller hyrd egendom

För leveranssätt 1

(CPC 821)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

FoU-tjänster

HR: Kommersiell närvaro krävs.
För leveranssätt 2
Inga.
b)

Med fast lön eller på kontraktsbasis För leveranssätt 1
(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.
HR: Kommersiell närvaro krävs.
För leveranssätt 2
Inga.

E.

Uthyrning/leasing utan operatör

a)

Av fartyg

För leveranssätt 1

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

(1) För tillhandahållande av läkemedel till allmänheten gäller, som för tillhandahållande av andra tjänster, tillämpliga villkor och förfarä
anden för licensiering och kvalificering i medlemsstaterna. Som en allmän regel är denna verksamhet förbehållen farmaceuter. I vissa
medlemsstater är det endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel som är förbehållet farmaceuter.
(2) Ingår i CPC 85201, som återfinns under 1 A h Läkar- och tandläkartjänster.
(3) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer som
köper fast egendom.
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Av luftfartyg

För leveranssätt 1

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.
För leveranssätt 2
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE,
UK: Luftfartyg som används av ett flygbolag från unionen måste vara regiä
strerat i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i ett
annat land i unionen. Dispens kan beviljas för kortfristiga leasingkontrakt
eller under exceptionella omständigheter.

c)

Som rör annan transportutrustning För leveranssätt 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Obundet.
(CPC 83101, CPC 83102 och CPC
83105)

För leveranssätt 2
Inga.

d)

Som rör andra maskiner eller För leveranssätt 1
annan utrustning
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Obundet.
(CPC 83106, CPC 83107,
CPC 83108 och CPC 83109)

För leveranssätt 2
Inga.

e)

Som rör hushållsartiklar och varor För leveranssätt 1 och 2
för personligt bruk
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet.
(CPC 832)

f)

Uthyrning av telekommunikationsä För leveranssätt 1 och 2
utrustning
(CPC 7541)

Inga.

F.

Andra företagstjänster

a)

Reklam

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 871)

Inga.

b)

c)

d)

Marknads- och opinionsundersökä För leveranssätt 1 och 2
ningar
(CPC 864)

Inga.

Organisationskonsulttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 865)

Inga.

Tjänster i anslutning till organisaä För leveranssätt 1 och 2
tionskonsulttjänster
(CPC 866)

HU: Obundet för medlings- och förlikningstjänster (CPC 86602).
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För leveranssätt 1
IT: Obundet för biologer och kemianalytiker.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.

(CPC 8676)

För leveranssätt 2
CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Obundet.
f)

Rådgivnings- och konsulttjänster För leveranssätt 1
som rör jordbruk, jakt och skogsä
bruk
IT: Obundet för aktiviteter som är förbehållna agronomer och periti agrari.
EE, MT, RO, SI: Obundet.
(ingår i CPC 881)

För leveranssätt 2
Inga.

g)

Rådgivnings- och konsulttjänster För leveranssätt 1
rörande fiske
LV, MT, RO, SI: Obundet.
(ingår i CPC 882)

För leveranssätt 2
Inga.

h)

Rådgivning- och konsulttjänster För leveranssätt 1 och 2
rörande tillverkning
(ingår i CPC 884 och i CPC 885)

i)

Rekrytering
personal

i)

1.

Inga.

och förmedling av

Rekrytering av chefer

För leveranssätt 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI
och SE: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

i)

2.

Personalförmedling

För leveranssätt 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

i)

3.

Förmedling av kontorspersonal För leveranssätt 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO,
SE, SK, SI: Obundet.

RP 355/2014 rd

30.8.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Sektor eller undersektor

(CPC 87203)

Beskrivning av förbehåll

För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.

i)

j)

j)

4.

1.

2.

Förmedling av personal som För leveranssätt 1 och 2
utför tjänster i hemmet,
handelsanställda eller industä Alla medlemsstater utom HU: Obundet.
riarbetare, sjukvårdspersonal
och annan personal
(CPC 87204, 87205, 87206,
87209)

HU: Inga.

Spanings- och detektivtjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Obundet.

Säkerhetstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 87302, CPC 87303,
CPC 87304 och CPC 87305)

HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK:
Obundet.
För leveranssätt 2
HU: Obundet för CPC 87304, CPC 87305
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Obundet.

k)

Vetenskapliga och tekniska konsultä För leveranssätt 1
tjänster
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK:
Obundet för prospektering.
HR: Inga, utom att tjänster inom grundläggande geologisk och geodetisk
forskning och forskning inom gruvverksamhet samt närliggande miljöskyddsä
forskning på Kroatiens territorium endast får utföras tillsammans med/eller
genom inhemska juridiska personer.
(CPC 8675)

För leveranssätt 2
Inga.

l)

1.

Underhåll och reparation av För leveranssätt 1
fartyg
För transportfartyg: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL,
PT, SI, UK: Obundet.
(ingår i CPC 8868)

För transportfartyg på inre vattenvägar: EU utom EE, HU, LV och PL:
Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

l)

2.

Underhåll och reparation av För leveranssätt 1
utrustning för järnvägstranä
sport
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Obundet.
(ingår i CPC 8868)

För leveranssätt 2
Inga.
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Beskrivning av förbehåll

Underhåll och reparation av För leveranssätt 1 och 2
motorfordon,
motorcyklar,
snöskotrar och vägtransportutä
rustning
(CPC 6112, CPC 6122, ingår i
CPC 8867 och i CPC 8868)

l)

30.8.2014

Inga.

Underhåll och reparation av För leveranssätt 1
luftfartyg och delar till luftä
fartyg
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.
(ingår i CPC 8868)

För leveranssätt 2
Inga.

l)

5.

Underhåll och reparation av För leveranssätt 1 och 2
metallvaror, maskiner (inte
kontorsmaskiner), utrustning
(inte transport- och kontorsutä
rustning) samt hushållsartiklar
och personliga artiklar (1)
(CPC 633, CPC 7545,
CPC 8861, CPC 8862,
CPC 8864, CPC 8865
och CPC 8866)

Inga.

m) Tjänster som omfattar rengöring av För leveranssätt 1
byggnader
(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT,
NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

n)

Fototjänster

För leveranssätt 1

(CPC 875)

BG, EE, MT, PL: Obundet för tillhandahållande av flygfototjänster
HR, LV: Obundet för specialfototjänster (CPC 87504)
För leveranssätt 2
Inga.

o)

p)

q)

Paketeringstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 876)

Inga.

Tryckning och förlagsverksamhet

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 88442)

Inga.

Konferenstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 87909)

Inga.

(1) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) återfinns under 1 F l 1–1 F l 4.
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r)

Andra:

r)

1.

Översättar- och tolktjänster

Beskrivning av förbehåll

För leveranssätt 1
PL: Obundet för auktoriserade översättare och tolkar.
HR: Obundet för officiella handlingar
HU, SK: Obundet för officiell översättning och tolkning.

(CPC 87905)

För leveranssätt 2
Inga.

r)

2.

Inredningsdesign och specialä För leveranssätt 1
design
DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för alla
tjänster som tillhandahålls från utlandet.
HR: Obundet.
(CPC 87907)

För leveranssätt 2
Inga.

r)

r)

r)

3.

4.

5.

Inkassotjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.

Tjänster avseende kredituppä För leveranssätt 1 och 2
lysning
(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.

Kopieringstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 87904) (1)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

r)

r)

6.

7.

Konsulttjänster inom telekomä För leveranssätt 1 och 2
munikation
(CPC 7544)

Inga.

Telefonpassning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87903)

Inga.

(1) Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och ingår i 1 F p.
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Beskrivning av förbehåll

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Post- och budtjänster
(Tjänster som rör hantering (1) av
postförsändelser (2) enligt följande
förteckning över undersektorer,
oavsett om de skickas inom landet
eller till utlandet:

i)

Hantering av adresserade skriftliga För leveranssätt 1 och 2
meddelanden på vilket fysiskt
medium (3) som helst, däribland
hybridpost och direktpost.

ii)

Hantering av adresserade paket (4).

iii)

Hantering av adresserade pressproä
dukter (6).

iv)

Hantering av de försändelser som
avses i i–iii ovan som rekommenä
derade eller assurerade brev

v)

Expressutdelning (7) av de försänä
delser som avses i i–iii ovan.

vi)

Hantering
av
försändelser.

Inga (5).

icke-adresserade

vii) Dokumentutväxling (8).
Undersektorerna i, iv och v
undantas dock när de faller inom
ramen för de tjänster som får
omfattas av förbehåll, dvs. för brevä
försändelser vars pris är mindre än
5 gånger den allmänna basavgiften,
under förutsättning att de väger
mindre än 350 gram (9), samt den
rekommenderade post som
används i samband med rättsliga
och administrativa förfaranden.)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

I hantering ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning.
Med postförsändelse avses försändelser som hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata.
T.ex. brev och vykort.
Omfattar böcker och kataloger.
För undersektorerna i–iv kan det krävas individuella licenser som kan medföra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällsomä
fattande tjänster eller betala en finansiell avgift till en kompensationsfond.
Tidskrifter och tidningar.
Expressutdelning kan förutom ökad snabbhet och tillförlitlighet också innefatta mervärden som hämtning från avsändningsplats,
personlig leverans till adressat, spårning, möjlighet att ändra destination och adressat under befordran samt bekräftelse på mottaä
gande.
Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av tredje man, som möjliggör självservice genom ömsesidig
utväxling av postförsändelser mellan användare som abonnerar på denna tjänst. Med postförsändelse avses försändelse som hanteras
av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata.
Med brevförsändelse avses meddelande i skriftlig form på vilket fysiskt medium som helst, som ska befordras och levereras till den
adress avsändaren har angivit på själva försändelsen eller på dess emballage. Böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter betraktas inte
som brevförsändelser.
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(ingår i CPC 751, i CPC 71235 (1)
och i CPC 73210 (2))
B.

Telekommunikationstjänster
(Dessa tjänster omfattar inte ekonoä
misk verksamhet som består i tillä
handahållande av innehåll som
kräver telekommunikationstjänster
för att transporteras)

a)

Tjänster som består i vidarebeä För leveranssätt 1 och 2
fordran och mottagande av signaler
på elektromagnetisk väg (3), utom
Inga.
radio- och tv-utsändningar (4).

b)

Satellitsändningstjänster (5).

För leveranssätt 1 och 2
EU: Inga, utom att tjänsteleverantörer i denna sektor kan omfattas av skyldigä
heter för att skydda mål som avser allmänintresset i samband med överföring
av innehåll genom deras nätverk i linje med EU-lagstiftningen om elektronisk
kommunikation.
BE: Obundet.

3.

BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER

Byggtjänster och tillhörande ingenjörsä För leveranssätt 1 och 2
tjänster
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,
Inga.
CPC 515, CPC 516, CPC 517
och CPC 518)

4.

DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
(utom distribution av vapen, ammunition, sprängämnen och annan krigsmateriel)

A.

Tjänster som utförs på provisionsä För leveranssätt 1 och 2
basis

a)

Tjänster på provisionsbasis som rör EU utom AT, SI, SE och FI: Obundet för distribution av kemiska produkter
motorfordon, motorcyklar och samt ädelmetaller (och stenar).
snöskotrar samt reservdelar och
tillbehör till dessa.
(ingår i CPC 61111, i CPC 6113
och i CPC 6121)
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AT: Obundet för distribution av pyrotekniska produkter, lättantändliga
artiklar, spränganordningar och giftiga ämnen.

(1) Transport av landpost för egen räkning.
(2) Transport av luftpost för egen räkning.
(3) Dessa tjänster omfattar inte informations- och/eller databehandling on-line (inklusive transaktionsbehandling) (ingår i CPC 843) som
ingår i 1 B Datatjänster.
(4) Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler
till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna.
(5) Här ingår telekommunikationstjänster som består i vidarebefordran och mottagande av radio- och tv-sändningar via satellit (den
oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten). Här ingår försäljning av
användning av satellittjänster, men inte försäljning av tv-programpaket till hushållen.
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Övriga tjänster som utförs på AT och BG: Obundet för distribution av produkter avsedda för medicinska
provisionsbasis.
ändamål, t.ex. medicinsk och kirurgisk apparatur, läkemedelssubstanser och
föremål avsedda för medicinska ändamål.
HR: Obundet för distribution av tobaksvaror.
(CPC 621)

För leveranssätt 1

B.

Partihandel

AT, BG, FR, PL, RO: Obundet för distribution av tobak och tobaksvaror.

a)

Partihandel med motorfordon,
motorcyklar och snöskotrar samt
delar och tillbehör till dessa
(ingår i CPC 61111, i CPC 6113
och i CPC 6121).

b)

c)

C.

BG, FI, PL, RO: Obundet för detaljhandelsdistribution av alkoholhaltiga
drycker.

Partihandel med teleterminalutrustä SE: Obundet för distribution av alkoholhaltiga drycker.
ning.
(ingår i CPC 7542)

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Obundet för distribution av läkemedel.

Övrig partihandel.

BG, HU, PL: Obundet för tjänster som utförs av varumäklare.

(CPC 622 utom partihandel med
energiprodukter (1))

FR: För tjänster som utförs på provisionsbasis: obundet för handlare och
mäklare som är verksamma inom 17 marknader av nationellt intresse beträfä
fande färska livsmedel. Obundet för partihandel med läkemedel.

Detaljhandel (2).

MT: Obundet för tjänster som utförs på provisionsbasis.

Detaljhandel med motorfordon,
motorcyklar och snöskotrar samt
delar och tillbehör till dessa.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: För
detaljhandel: obundet utom för postorder.

(CPC 61112, ingår i CPC 6113
och i CPC 6121)
Detaljhandel med teleterminalutä
rustning
(ingår i CPC 7542)
Detaljhandel med livsmedel.
(CPC 631)
Detaljhandel med andra produkter
(ej energi), utom detaljhandel med
läkemedel och sjukvårdsartiklar (3).
(CPC 632 utom 63211 och 63297)
D.

Franchising
(CPC 8929)

(1) Dessa tjänster, som omfattar CPC 62271, ingår i ENERGITJÄNSTER under 18 D.
(2) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 6 B och 1 F 1.
(3) Detaljhandel med läkemedel och sjukvårdsartiklar ingår i PROFESSIONELLA TJÄNSTER under 1 A k.
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Beskrivning av förbehåll

UTBILDNINGSTJÄNSTER
(endast privatfinansierade)

Primärutbildning

För leveranssätt 1

(CPC 921)

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Obundet.
FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan dock få tillstånd från
behöriga myndigheter att etablera och leda en utbildningsinstitution och att
undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda
erkända statliga utbildningsbevis.
För leveranssätt 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Obundet.

B.

Sekundärutbildning

För leveranssätt 1

(CPC 922)

BG, CY, FI,HR, MT, RO, SE: Obundet.
FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan dock få tillstånd från
behöriga myndigheter att etablera och leda en utbildningsinstitution och att
undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda
erkända statliga utbildningsbevis.
För leveranssätt 2
CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.
För leveranssätt 1 och 2
LV: Obundet för utbildningstjänster som rör teknisk och yrkesinriktad sekunä
därskoleutbildning för funktionshindrade studenter (CPC 9224).

C.

Högre utbildning

För leveranssätt 1

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.
FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan dock få tillstånd från
behöriga myndigheter att etablera och leda en utbildningsinstitution och att
undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda
erkända statliga utbildningsbevis.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.
För leveranssätt 1 och 2
CZ, SK: Obundet för högre utbildning, utom för teknisk och yrkesinriktad
högskoleutbildning (CPC 92310).

D.

Vuxenutbildning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 924)

CY, FI, MT, RO, SE: Obundet.
AT: Obundet för vuxenundervisning genom radio eller tv.
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E.

Beskrivning av förbehåll

Annan utbildning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Obundet.
För leveranssätt 1
HR: Inga för utbildning via korrespondens eller telekommunikation.

6.
A.

MILJÖTJÄNSTER
Avloppshantering

För leveranssätt 1

(CPC 9401) (1)

EU utom EE, LT, LV: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, LT, LV: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

B.

Hantering av fast/farligt avfall, För leveranssätt 1
utom transport över gränserna av EU, utom EE och HU: Obundet utom för konsulttjänster.
farligt avfall
EE, HU: Inga.
För leveranssätt 2

a)

Avfallshantering

Inga.

(CPC 9402)
b)

Renhållning och liknande tjänster

För leveranssätt 1
EU utom EE, HU, LT: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, HU, LT: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

(CPC 9403)
C.

Skydd av luft och klimat

För leveranssätt 1
EU, utom EE, FI, LT, PL, RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI, LT, PL, RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

(CPC 9404) (2)
D.

30.8.2014

Återställning och rening av mark För leveranssätt 1
och vatten
EU, utom EE, FI, RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI, RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

(1) Motsvarar avloppshantering.
(2) Motsvarar avgasrening.
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a)

Behandling, sanering av mark och
vatten som kontaminerats/föroreä
nats
(ingår i CPC 94060) (1)

E.

Buller- och vibrationsdämpning

För leveranssätt 1
EU, utom EE, FI, LT, PL, RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI, LT, PL, RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

(CPC 9405)
F.

Skydd av biologisk mångfald och För leveranssätt 1
landskap
EU, utom EE, FI, RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI, RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

a)

Skydd av naturen och landskapet
(ingår i CPC 9406)

G.

Övriga miljötjänster
tjänster

och

stödä För leveranssätt 1
EU, utom EE, FI, RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI, RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

(CPC 94090)
7.
A.

FINANSIELLA TJÄNSTER
Försäkrings- och försäkringsrelateä För leveranssätt 1 och 2
rade tjänster
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK,
SE, SI, UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av
risker som rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och frakt
i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något eller allt
av följande: godset som transporteras, fordonet som transporterar godset
och varje skadeståndsskyldighet som följer därav, och
ii) gods i internationell transittrafik.
AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för ett dotterä
bolag som inte är etablerat i unionen eller för en filial som inte är etablerad i
Österrike (utom i fråga om återförsäkring och retrocession) är förbjudna.
Obligatorisk lufttransportförsäkring, utom försäkring av internationell
kommersiell lufttrafik, kan tillhandahållas endast av ett dotterbolag som är
etablerat i unionen eller av en filial som är etablerad i Österrike.

(1) Motsvarar delar av Skydd av naturen och landskapet.
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DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av bolag
som är etablerade i unionen. Endast försäkringsbolag som fått tillstånd genom
dansk lagstiftning eller av danska behöriga myndigheter får i kommersiellt
syfte i Danmark tillhandahålla direktförsäkring för personer som är bosatta i
Danmark, för danska fartyg eller för egendom i Danmark.
DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av ett
dotterbolag som är etablerat i unionen eller av en filial som är etablerad i
Tyskland. Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat en filial i Tyskland
får i detta land ingå försäkringsavtal för internationell transport endast genom
den filial som etablerats i Tyskland.
FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får meddelas endast
av försäkringsbolag som är etablerade i unionen.
PL: Obundet för återförsäkring och retrocession, utom risker som rör varor i
internationell handel.
PT: Luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov och
ansvar får endast tillhandahållas av bolag som är etablerade i EU. Endast
personer och bolag som är etablerade i EU får agera som försäkringsförmedä
lare för sådan försäkringsverksamhet i Portugal.
För leveranssätt 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE,
SI, UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av risker
som rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och frakt
i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något eller allt
av följande: godset som transporteras, fordonet som transporterar godset
och varje skadeståndsskyldighet som följer därav, och
ii) gods i internationell transittrafik.
BG: Obundet för direkt försäkring, utom för tjänster som tillhandahålls av
utländska leverantörer till utländska personer i Bulgarien. Transportförsäkring
avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband
med risker i Bulgarien får inte tillhandahållas direkt av utländska försäkringsä
bolag. Ett utländskt försäkringsbolag får ingå försäkringsavtal endast genom
en filial. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt
obligatoriska försäkringar.
CY, LV, MT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av
risker som rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och frakt
i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något eller allt
av följande: godset som transporteras, fordonet som transporterar godset
och varje skadeståndsskyldighet som följer därav, och
ii) gods i internationell transittrafik.
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LT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av risker som
rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster och frakt
i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker något eller allt
av följande: godset som transporteras, fordonet som transporterar godset
och varje skadeståndsskyldighet som följer därav, och
ii) gods i internationell transittrafik, utom när det gäller landtransport där
risken finns i Litauen.
BG, LV, LT, PL: Obundet för försäkringsförmedling.
ES: För aktuarietjänster gäller ett krav på bosättning och tre års relevant erfaä
renhet.
FI: Bara försäkringsbolag med säte i EU eller filial i Finland får tillhandahålla
direkta försäkringstjänster (även koassurans). Försäkringsmäklartjänster får
tillhandahållas av ett bolag eller en person som har permanent etablering i
EU.
HR: Obundet för direkta försäkringstjänster och direkt försäkringsförmedling,
utom
a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska personer
som är bosatta i Kroatien,
b) skadeförsäkring: för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än
ansvarsförsäkring för fordon till utländska personer som är bosatta i Kroaä
tien,
c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring.
HU: Försäkringsbolag som inte är etablerade i EU får tillhandahålla direkta
försäkringstjänster i Ungern endast genom en filial registrerad i Ungern.
IT: Obundet när det gäller aktuarietjänster. Transportförsäkring avseende
varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband med risker i
Italien får endast meddelas av försäkringsbolag som är etablerade i unionen.
Detta förbehåll gäller inte för internationell transport som inbegriper import
till Italien.
SE: Tillhandahållandet av direktförsäkringar tillåts endast genom ett försäkä
ringsbolag med koncession i Sverige, under förutsättning att den utländska
tjänstleverantören och det svenska försäkringsbolaget tillhör samma koncern
eller har ingått samarbetsavtal.
För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SE, SI, UK: Obundet för förmedling.
BG: För direkt försäkring: Bulgariska fysiska och juridiska personer och
utländska personer som bedriver ekonomisk verksamhet i Bulgarien kan ingå
försäkringsavtal i fråga om sin verksamhet i Bulgarien endast med tjänsteleveä
rantörer som har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i Bulgarien.
Försäkringskompensation på grundval av sådana avtal ska betalas ut i Bulgaä
rien. Obundet för inlåningsförsäkring och liknande ersättningssystem samt
obligatoriska försäkringar.
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HR: Obundet för direkta försäkringstjänster och direkt försäkringsförmedling,
utom
a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska personer
som är bosatta i Kroatien,
b) skadeförsäkring:
i) för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än ansvarsförsäkring för
fordon till utländska personer som är bosatta i Kroatien,
ii) person- eller sakförsäkring som inte finns tillgänglig i Kroatien, företag
som köper försäkring utomlands i samband med investeringsarbete utomä
lands, inkl. utrustning för sådant arbete, för att garantera avkastning på
utländska lån (kollateral försäkring), person- och sakförsäkring av helägt
företag och samriskföretag som bedriver näringsverksamhet utomlands,
om det sker i enlighet med bestämmelserna i det landet eller det krävs för
att registrera företaget, fartyg under byggnation eller reparation, om så föä
reskrivs i avtalet med den utländska kunden (köparen),
c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring.
IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och
ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får endast meddelas av
försäkringsbolag som är etablerade i unionen. Detta förbehåll gäller inte för
internationell transport som inbegriper import till Italien.

B.

Bankverksamhet och andra finansiä För leveranssätt 1
ella tjänster (med undantag av
försäkringstjänster)

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK,
SE, UK: Obundet utom för tillhandahållande av finansiell information och
bearbetning av finansiella data samt rådgivning och andra relaterade tjänster,
med undantag för förmedling.
BE: För att bedriva investeringsrådgivning krävs etablering i Belgien.
BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunikaä
tionsnätverket kan förekomma.
CY: Obundet utom för handel med överlåtbara värdepapper, tillhandahållande
av finansiell information och bearbetning av finansiella data samt rådgivning
och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling.
EE: För inlåning krävs godkännande från den estniska finansinspektionen och
registrering enligt estnisk lag som aktiebolag, dotterbolag eller filial.
För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat
förvaltningsbolag. Endast företag med säte i unionen kan verka som förvaä
ringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.
HR: Obundet, utom för utlåning, finansiell leasing, betalnings- och penningä
förmedlingstjänster, garantier och åtaganden, penningmäkleri, tillhandahålä
lande och överföring av finansiell information samt rådgivning och andra
finansiella kringtjänster, med undantag för förmedling.
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LT: För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat
förvaltningsbolag. Endast företag med säte eller filial i Litauen kan verka som
förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.
IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsrådgivning
krävs antingen i) tillstånd i Irland, vilket normalt förutsätter att tillhandahålä
laren är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskilt företag, i vardera fallet med
huvudkontor/säte i Irland (i vissa fall kan det hända att tillstånd inte krävs, t.
ex. när en tillhandahållare av tjänster från tredje land inte har någon kommerä
siell närvaro i Irland och tjänsten inte tillhandahålls privatpersoner) eller ii)
tillstånd i en annan medlemsstat i enlighet med EU:s direktiv om investeringsä
tjänster.
IT: Obundet för säljare av finansiella tjänster (promotori di servizi finanziari).
LV: Obundet utom för medverkan vid utfärdandet av alla slags värdepapper,
tillhandahållande av finansiell information och bearbetning av finansiella data
samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling.
LT: Kommersiell närvaro krävs för pensionsfondsförvaltning.
MT: Obundet utom för inlåning, utlåning av alla slag, tillhandahållande av
finansiell information och bearbetning av finansiella data samt rådgivning
och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling.
PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearä
betning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på att använda
det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät.
RO: Obundet för finansiell leasing och för handel med penningmarknadsinä
strument, utländsk valuta, derivatinstrument, valuta- och ränteinstrument,
överlåtbara värdepapper och andra överlåtbara instrument och finansiella tillä
gångar, medverkan vid utfärdande av alla slags värdepapper, förvaltning av
tillgångar, samt clearing- och avvecklingstjänster rörande finansiella tillgångar.
Betalnings- och penningförmedlingstjänster tillåts endast genom en bank som
är etablerad lokalt.
SI:
i) Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser och pensionsfondsförä
valtning: Obundet.
ii) Alla övriga undersektorer, utom tillhandahållande och överföring av finanä
siell information och, när det gäller inhemska juridiska personer och
enskilda näringsidkare, att motta krediter (all form av upplåning) och att
acceptera borgensförbindelser och garantier från utländska kreditinstitut,
samt rådgivningstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade
tjänster: obundet. Medlemmar i värdepappersbörsen i Slovenien måste
vara registrerade som juridiska personer i Slovenien eller vara filialer till
utländska investeringsbolag eller banker.
För leveranssätt 2
BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommunikaä
tionsnätverket kan förekomma.
PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearä
betning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på att använda
det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operatörs nät.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER SAMT SOCIALVÅRDSTJÄNSTER
(endast privatfinansierade)
Sjukhustjänster

För leveranssätt 1

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU,
NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Obundet.
HR: Obundet utom för telemedicin.

C.

D.

Vård på andra behandlingshem än För leveranssätt 2
sjukhus
(CPC 93193)

Inga.

Sociala tjänster

För leveranssätt 1

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Obundet.
För leveranssätt 2
BE: Obundet för andra sociala tjänster än konvalescenthem, vilohem och
äldreboenden.

9.
A.

TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER
Hotell, restauranger samt cateringä För leveranssätt 1
verksamhet
(CPC 641, CPC 642 och CPC 643)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet utom för cateringverksamhet.
HR: Obundet.

utom cateringverksamhet inom
lufttransport (1)

För leveranssätt 2
Inga.

B.

Resebyråer och researrangörer

För leveranssätt 1
BG, HU: Obundet.

C.

(inbegripet reseledare)

För leveranssätt 2

(CPC 7471)

Inga.

Turistguidetjänster

För leveranssätt 1

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

10.

A.

REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
(utom audiovisuella tjänster)
För leveranssätt 1
Underhållningstjänster
(inbegripet teater, levande musik,
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
cirkusuppträdanden och diskotek)
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Obundet.

(1) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT under 12 D a – Marktjänster.
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För leveranssätt 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.
BG: Obundet utom för tjänster som rör teaterproduktion, sånggrupper, bandoch orkesterunderhållning (CPC 96191), tjänster som tillhandahålls av förfatä
tare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra enskilda artister (CPC
96192) och tillhörande teatertjänster (CPC 96193)
EE: Obundet för övrig underhållning (CPC 96199) utom biograftjänster
LT, LV: Obundet utom för biograftjänster (ingår i CPC 96199).

B.

C.

Nyhetsbyråer

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 962)

Inga.

Biblioteks-, arkiv- och museiverkä För leveranssätt 1
samhet m.m.
(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.
För leveranssätt 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.

D.

Sporttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 9641)

AT: Obundet för skidskolor och bergsguidetjänster.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Obundet.
För leveranssätt 1
CY, EE, HR: Obundet.

E.

Tjänster i fritidsparker och badanä För leveranssätt 1 och 2
läggningar
(CPC 96491)

11.

Inga.

TRANSPORTTJÄNSTER

A.

Sjötransport

För leveranssätt 1 och 2

a)

Internationell passagerartransport

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: Matartjänster
med godkännande.

(CPC 7211 utom nationellt caboä
tage (1))
b)

485
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Internationell godstransport
(CPC 7212 utom nationellt caboä
tage30) (2)

(1) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna lista inte natioä
nellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn eller en punkt i en medlemsstat och en annan
hamn eller punkt i samma medlemsstat, även på dess kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och
slutar i samma hamn eller punkt i en medlemsstat.
(2) Omfattar matartjänster och förflyttning av utrustning som utförs av internationella sjötransportföretag mellan hamnar i samma stat
om det inte innebär intäkter.
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B.

Transport på inre vattenvägar

För leveranssätt 1 och 2

a)

Passagerartransporter
(CPC 7221 utom nationellt caboä
tage)

EU: Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till
inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Donau-kanalen)
förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda
länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Genomföranä
debestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen och Belgradä
konventionen om sjöfarten på Donau.

Godstransporter

AT: Företag och varaktig etablering måste registreras i Österrike.

(CPC 7222 utom nationellt caboä
tage)

BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: Obundet.

C.

Järnvägstransport

För leveranssätt 1

a)

Passagerartransporter

EU: Obundet.

(CPC 7111)

För leveranssätt 2

Godstransporter

Inga.

b)

b)

CZ, SK: Obundet endast för leveranssätt 1

(CPC 7112)
D.

Vägtransport

För leveranssätt 1

a)

Passagerartransport

EU: Obundet.

(CPC 7121 och CPC 7122)

För leveranssätt 2

Godstransport

Inga.

b)

(CPC 7123, utom transport av post
för egen räkning (1))
E.

Transport i rörledning av andra För leveranssätt 1
varor än bränsle (2)
EU: Obundet.
(CPC 7139)

För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.

12.

KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT (3)

A.

Kringtjänster för sjöfart

a)

Godshantering i samband med För leveranssätt 1
sjöfart

b)

Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)

c)

Tullklareringstjänster

d)

Containerterminal- och containerä
depåtjänster

EU: Obundet för godshantering i samband med sjöfart, bogsering och påskä
jutning av fartyg, tullklareringstjänster och för containerterminal- och contaiä
nerdepåtjänster.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Obundet för
uthyrning av fartyg med besättning.

(1) Ingår i CPC 71235, som ingår i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER i 2 A Post- och budtjänster
(2) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER i 13 B.
(3) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 1 F l 1–1 F 1 4.
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BG: obundet

e)

Agent- och mäklartjänster

f)

Fraktspeditionstjänster

g)

Uthyrning av fartyg med besättning AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet för lagring och magasinering.
(CPC 7213)
HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster.

h)

Bogsering
fartyg

och

påskjutning

av

(CPC 7214)
i)

j)

Stödtjänster för sjöfart

För leveranssätt 2

(ingår i CPC 745)

Inga.

Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

B.

Kringtjänster för transport på inre
vattenvägar

a)

Godshantering

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 741)

EU: Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till
inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Donau-kanalen)
förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda
länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Genomföranä
debestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på Rhen.

b)

Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)

c)

Fraktförmedling
EU: Obundet för bogsering och påskjutning, utom för CZ, LV och SK för
leveranssätt 2 där: Inga.

(ingår i CPC 748)

HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster.
d)

Uthyrning av fartyg med besättning För leveranssätt 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Obundet för
uthyrning av fartyg med besättning.

(CPC 7223)
e)

Bogsering
fartyg

och

påskjutning

av

(CPC 7224)
f)

Stödtjänster för transport på inre
vattenvägar
(ingår i CPC 745)

g)

Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

C.

Kringtjänster för järnvägstransport

a)

Godshantering

För leveranssätt 1

(ingår i CPC 741)

EU: Obundet för växling och rangering.
HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster.
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Lagring och magasinering

För leveranssätt 2

(ingår i CPC 742)

Inga.

Fraktförmedling
(ingår i CPC 748)

d)

Växling och rangering
(CPC 7113)

e)

Stödtjänster för järnvägstransport
(CPC 743)

f)

Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

D.

Kringtjänster för vägtransport

a)

Godshantering

För leveranssätt 1

(ingår i CPC 741)

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Obundet för
uthyrning av nyttovägfordon med operatör

b)

Lagring och magasinering
HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster och stödtjänster för vägtranä
sport för vilka tillstånd krävs.

c)

(ingår i CPC 742)

För leveranssätt 2

Fraktförmedling

Inga.

(ingår i CPC 748)
d)

Uthyrning av nyttovägfordon med
operatör
(CPC 7124)

e)

Stödtjänster för vägtransport
(CPC 744)

f)

Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

D.

Kringtjänster för lufttransport

a)

Marktjänster (inbegripet cateringä För leveranssätt 1
tjänster)
EU: Obundet utom för cateringverksamhet.
För leveranssätt 2
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: Obundet.
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Lagring och magasinering

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 742)

Inga.

Fraktförmedling

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 748)

Inga.

Uthyrning av luftfartyg med besättä För leveranssätt 1 och 2
ning
(CPC 734)

EU: Luftfartyg som används av unionens flygbolag måste vara registrerade i
de medlemsstater som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i ett annat
EU-land.
För registrering kan krävas att luftfartyget ägs antingen av fysiska personer
som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som
uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och inflytande.
Luftfartyg som är registrerade utanför EU får i undantagsfall och under
särskilda omständigheter leasas av ett utländskt flygbolag till ett flygbolag i
unionen för att tillgodose EU-flygbolagets exceptionella behov, säsongsrelateä
rade kapacitetsbehov eller behov för att lösa driftsstörningar, som inte i tillä
räcklig utsträckning kan tillgodoses genom leasing av luftfartyg som är regiä
strerade inom unionen. För detta krävs ett tidsbegränsat godkännande från
den EU-medlemsstat som utfärdat tillståndet för EU-flygbolaget.

e)

Försäljning och marknadsföring

För leveranssätt 1 och 2

f)

Datoriserade bokningssystem

EU: Om EU-flygbolag inte medges likvärdig behandling (1) som den som ges
i EU av icke-EU-leverantörer av CRS-tjänster, eller om EU-leverantörer av
CRS-tjänster inte medges likvärdig behandling som den som ges i EU av ickeEU-flygbolag, kan åtgärder vidtas för att medge likvärdig behandling för ickeEU-flygbolag av EU-leverantörer av CRS-tjänster respektive för icke-EU-leveä
rantörer av CRS-tjänster av EU-flygbolagen.

g)

Flygplatsförvaltning

För leveranssätt 1
EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

E.

Kringtjänster för transport i rörledä För leveranssätt 1
ning av andra varor än bränsle (2)

a)

Lagring och magasinering av andra AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL,
varor än bränsle som transporteras PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.
i rörledning
(ingår i CPC 742)

För leveranssätt 2
Inga.

13.

ANDRA TRANSPORTTJÄNSTER
Tillhandahållande av kombinerade
transporttjänster

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: Inga, utan att det
påverkar de begränsningar i denna förteckning över åtaganden som gäller ett
visst transportsätt.
AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Obundet.

(1) Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster.
(2) Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER i 13 C.

489

L 260/375

490

L 260/376

RP 355/2014 rd

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Sektor eller undersektor

14.
A.

B.

30.8.2014

Beskrivning av förbehåll

ENERGITJÄNSTER
Tjänster i samband med gruvdrift

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 883) (1)

Inga.

Transport i rörledning av bränsle

För leveranssätt 1

(CPC 7131)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.

C.

Lagring och magasinering av För leveranssätt 1
bränsle som transporteras i rörledä
ning
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Obundet.
(ingår i CPC 742)

För leveranssätt 2
Inga.

D.

E.

Partihandel med fasta, flytande och För leveranssätt 1
gasformiga bränslen med tillhöä
rande produkter
EU: Obundet för partihandel med el, ånga och varmvatten.
(CPC 62271)

För leveranssätt 2

och partihandel med el, ånga och
varmvatten

Inga.

Detaljhandel med drivmedel

För leveranssätt 1

(CPC 613)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

F.

Detaljhandel med
gasol, kol och ved

eldningsoljor, För leveranssätt 1
EU: Obundet för detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och varmvatten.

(CPC 63297)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK:
För detaljhandel med drivmedel, gasol, kol och ved: Obundet utom för postä
order: Inga.

och detaljhandel med el, gas (ej
gasol), ånga och varmvatten

För leveranssätt 2
Inga.

G.

Tjänster rörande energidistribution

För leveranssätt 1
EU: Obundet utom för konsulttjänster. I dessa fall: inga.

(1) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift,
iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, foderrör och produktionsrör,
borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid
brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, tillhandahållande och skötsel av kompletteringsä
vätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering
(sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av
brunnar.
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För leveranssätt 2
Inga.

15.
a)

ANDRA TJÄNSTER SOM INTE NÄMNS NÅGON ANNANSTANS
Tvättning, rengöring och färgning

För leveranssätt 1
EU: Obundet.

(CPC 9701)

För leveranssätt 2
Inga.

b)

Hårfrisering

För leveranssätt 1

(CPC 97021)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

c)

Kosmetisk behandling,
och pedikyr

manikyr För leveranssätt 1

(CPC 97022)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

d)

Annan skönhetsvård

För leveranssätt 1
EU: Obundet.

(CPC 97029)

För leveranssätt 2
Inga.

e)

g)

Kurortstjänster och icke-terapeutisk För leveranssätt 1
massage, om de tillhandahålls för EU: Obundet.
avslappning och fysiskt välbefinä
nande och inte för medicinska För leveranssätt 2
ändamål eller rehabilitering (1)
(CPC ver. 1.0 97230)

Inga.

Telekommunikationstjänster
(CPC 7543)

För leveranssätt 1 och 2
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Inga.

(1) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 1 A h Läkartjänster, 1 A j 2 Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymä
naster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvård (8 A och 8 C).
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BILAGA XXVII-C
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER NYCKELPERSONAL, PRAKTIKANTER MED AKADEMISK
EXAMEN OCH SÄLJARE AV FÖRETAGSTJÄNSTER (UNIONEN)

1. Förteckningen över förbehåll nedan visar de ekonomiska verksamheter som liberaliserats enligt avsnitten 2 och 3
i kapitel 6 (Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning V (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal och för vilka begränsningar för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen i enlighet
med artikel 215 och för säljare av företagstjänster i enlighet med artikel 216 i detta avtal gäller. Begränsningarna
specificeras här. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller och
b) en andra kolumn där de tillämpliga begränsningarna beskrivs.
Om kolumnen enligt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll gör de medlemsstater som inte anges där
åtaganden för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor påverkar inte
eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll som gäller hela unionen).
Unionen gör inga åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster i
ekonomisk verksamhet som inte liberaliserats (förblir obunden) enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6 (Etablering, handel
med tjänster och elektronisk handel) i avdelning V (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991), och
b) CPC ver. 1.0: 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas
statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).

3. Åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och säljare av varor
gäller inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet
av en konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
4. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska stanä
darder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller natioä
nell behandling enligt artiklarna 215 och 216 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på att ha
erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina) ska även
om de inte förtecknas nedan under alla omständigheter gälla nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen
och säljare av företagstjänster från Moldavien.
5. Alla andra bestämmelser i unionens och medlemsstaternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet
ska vara tillämpliga även i fortsättningen, däribland regler om en vistelses längd, minimilöner och kollektiva löneä
avtal.
6. I enlighet med artikel 202.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som en part
beviljat.
7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätter enligt förteckningen över åtaganden
rörande etablering.
8. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i den medlemsstat eller region där tjänsten ska tillhandahållas, inbegripet antalet
befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
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Omfattning av företagsinterna förflyttningar av personal
BG: Antalet anställda som förflyttas internt får inte överstiga 10 % av det
årliga genomsnittet av antalet unionsmedborgare som är anställda av den
bulgariska juridiska personen i fråga. Om antalet anställda är färre än 100 får
antalet förflyttade personer, efter godkännande, överstiga 10 % av det totala
antalet anställda.
HU: Obundet för en fysisk person som har varit delägare i en juridisk person
i Moldavien.

ALLA SEKTORER

Praktikanter med akademisk examen
För AT, CZ, DE, ES, FR och HU måste praktiken ha anknytning till den
universitetsexamen som avlagts.
BG, HU: Ekonomisk behovsprövning krävs för praktikanter med akademisk
examen (1).

ALLA SEKTORER

Verkställande direktörer och revisorer
AT: Verkställande direktörer för filialer till juridiska personer ska vara bosatta
i Österrike. De fysiska personer inom en juridisk person eller en filial som
har ansvar för att den österrikiska handelslagen följs ska ha sin hemvist i
Österrike.
FI: En utländsk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap av
privat företagare måste ha ett näringstillstånd och vara permanent bosatt
inom EES. För alla sektorer gäller krav på bosättning inom EES för verkstälä
lande direktören, undantag kan dock medges för vissa företag.
FR: Verkställande direktören för en näring, en affärsverksamhet eller ett hantä
verksföretag som inte har uppehållstillstånd måste ha ett särskilt godkänä
nande.
RO: Majoriteten av affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare ska
vara rumänska medborgare.
SE: Verkställande direktören för en juridisk person eller en filial ska vara
bosatt i Sverige.

ALLA SEKTORER

493

L 260/379

Erkännande
EU: EU-direktiv om ömsesidigt erkännande av examensbevis är endast
tillämpliga på medborgare i unionen. Rätten att utöva ett reglerat yrke i en
medlemsstat ger inte rätt att utöva detta i en annan medlemsstat (2).

(1) När det gäller tjänstesektorer håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande Gatsåtaganden.
(2) För att tredjelandsmedborgares kvalifikationer ska erkännas i hela unionen krävs att ett avtal om ömsesidigt erkännande förhandlas
fram i enlighet med artikel 222 i detta avtal.

494

L 260/380

RP 355/2014 rd

SV

Sektor eller undersektor

6.

FÖRETAGSTJÄNSTER

A.

Professionella tjänster

a)

Juridiska tjänster
(CPC 861) (1)
(utom juridisk rådgivning samt
juridiska handlings- och intygä
stjänster som tillhandahålls av
jurister som anförtrotts offentliga
uppgifter, t.ex. notarier, huissiers de
justice och andra officiers publics et
ministériels)

Europeiska unionens officiella tidning
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Beskrivning av förbehåll

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: För fullt medlemskap i advokatsamfundet,
som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsstaä
tens rätt), gäller krav på medborgarskap. I ES kan de behöriga myndigheterna
bevilja dispens.
BE, FI: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska
representationstjänster, gäller krav på medborgarskap tillsammans med krav
på bosättning. I BE tillämpas kvoter för att uppträda inför Cour de cassation i
icke-brottmål.
BG: Utländska jurister kan endast tillhandahålla juridiska representationsä
tjänster åt en medborgare från sitt hemland; det ställs även krav på ömsesiä
dighet och samarbete med en bulgarisk jurist. För juridiska medlingstjänster
krävs permanent bosättning.
FR: Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de Cassation och avocat
auprès du Conseil d'Etat omfattas av kvoter, och det ställs även krav på medborä
garskap.
HR: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska repreä
sentationstjänster, gäller krav på medborgarskap (kroatiskt medborgarskap
eller medborgarskap i en annan medlemsstat).
HU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet gäller krav på medborgarskap
tillsammans med krav på bosättning. För utländska jurister begränsas omfattä
ningen av deras juridiska verksamhet till juridisk rådgivning, vilken ska ske
på grundval av ett samarbetsavtal med en ungersk advokat eller advokatbyrå.
LV: Krav på medborgarskap för advokater som avlagt advokateden, som är de
enda som får företräda juridiskt i brottmål.
DK: Endast advokater med dansk auktorisation och advokatbyråer som är
registrerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster. För att
erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk examen.
LU: Krav på medborgarskap för att tillhandahålla juridiska tjänster i fråga om
luxemburgsk rätt och EU-rätt.
SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att använda
yrkestiteln advokat, gäller krav på bosättning.

(1) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska handä
lings- och intygstjänster.
Tillhandahållande av juridiska tjänster är endast tillåtet i folkrätten, EU-rätten och rätten i alla jurisdiktioner där investeraren eller
dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande av andra tjänster, föremål för
tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i medlemsstater. För jurister som tillhandahåller tjänster i fråga om folkrätt och
utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om man inte fått
erkännande med värdlandets yrkestitel), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning
till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. Juridiska tjänster i
fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett advokatsamfund i en medlemsstat och som
agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om rättsordningen i en medlemsstat ska i princip utföras av eller genom en advokat
som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemskap i advoä
katsamfundet i den aktuella medlemsstaten för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter inom
unionen eftersom det inbegriper utövande av EU-processrätt och nationell processrätt. I vissa medlemsstater har utländska jurister
som inte är fullvärdiga medlemmar i advokatsamfundet dock rätt att uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part
som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke.
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b)

1.

Redovisnings- och bokföringsä FR: Tillhandahållande av redovisnings- och bokföringstjänster kräver ett
tjänster
beslut av ansvariga ministrar. Kravet på bosättning får inte överstiga fem år.
(CPC 86212 utom ”revision”,
CPC 86213, CPC 86219 och
CPC 86220)
IT: Krav på bosättning.

b)

2.

Revision
AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
(CPC 86211 och 86212 utom myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda österrikiska
lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen).
redovisning)
DK: Krav på bosättning.
ES: Krav på medborgarskap för revisorer som utför lagstadgade revisioner
och för administratörer, styrelsemedlemmar och delägare i andra företag än
de som omfattas av det åttonde EU-direktivet om bolagsrätt.
FI: Krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag.
EL: Krav på medborgarskap för revisorer som utför lagstadgade revisioner.
HR: Endast certifierade revisorer med en licens som formellt har erkänts av
det kroatiska revisorsförbundet får tillhandahålla revisorstjänster.
IT: Krav på bosättning för enskilda revisorer.
SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad reviä
sionsverksamhet inom vissa juridiska enheter, bl.a. alla aktiebolag. Krav på
bosättning för godkännande.

c)

Skatterådgivning
(CPC 863) (1)

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.
BG, SI: Krav på medborgarskap för specialister.
HU: Krav på bosättning.

EE: Minst en ansvarig person (projektledare eller konsult) ska vara bosatt i
Estland.

d)

Arkitekttjänster
och

e)

Stadsplanering och landskapsarkiä BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggsektorn.
Krav på medborgarskap för stadsplanering och landskapsarkitektur.
tektur
(CPC 8671 och CPC 8674)
EL, HU, IT: Krav på bosättning.
SK: Medlemskap i relevanta förbund är obligatoriskt, medlemskap i relevanta
utländska institutioner kan erkännas. Krav på bosättning, undantag kan dock
beviljas.

f)

Ingenjörstjänster
och

EE: Minst en ansvarig person (projektledare eller konsult) ska vara bosatt i
Estland.

g)

integrerade tekniska tjänster
(CPC 8672 och CPC 8673)

BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggsektorn.
HR, IT, SK: Krav på bosättning.
EL, HU: Krav på bosättning (för CPC 8673 gäller kravet på bosättning endast
för praktikanter med akademisk examen).

(1) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 6 A a Juridiska tjänster.
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Beskrivning av förbehåll

Läkar-, tandläkar- och psykologä CZ, IT, SK: Krav på bosättning.
tjänster
CZ, RO, SK: För utländska fysiska personer krävs godkännande av de behöä
(CPC 9312 och ingår i CPC 85201) riga myndigheterna.
BE, LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande av de
behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer.
BG, MT: Krav på medborgarskap.
DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för högst
18 månader och förutsätter bosättning.
FR: Krav på medborgarskap. Det är dock möjligt att utöva verksamhet inom
ramen för årligen fastställda kvoter.
HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkesorganisationen.
LV: För att utländska medborgare ska få utöva läkaryrket krävs tillstånd från
lokala hälsomyndigheter och en ekonomisk behovsprövning för läkare och
tandläkare i en viss region.
PL: För att utländska medborgare ska få utöva läkaryrket krävs godkännande.
Utländska läkare har begränsad rösträtt inom sina yrkessammanslutningar.
PT: Krav på bosättning för psykologer.

i)

Veterinärtjänster
(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: Krav på medborgarskap.
CZ och SK: Krav på medborgarskap och krav på bosättning.
IT: Krav på bosättning.
PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan ansöka om tillstånd
att bedriva praktik.

j)

1.

Barnmorsketjänster
(ingår i CPC 93191)

AT: För att få öppna praktik i Österrike ska personen i fråga ha utövat yrket i
minst tre år före etablering av praktiken.
BE, LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande av de
behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer.
CY, EE, RO, SK: För utländska fysiska personer krävs godkännande av de
behöriga myndigheterna.
FR: Krav på medborgarskap. Det är dock möjligt att utöva verksamhet inom
ramen för årligen fastställda kvoter.
HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkesorganisationen.
HU: Obundet.
IT: Krav på bosättning.
LV: Ekonomiska behov som fastställs av det totala antalet barnmorskor i den
givna regionen som godkänts av lokala hälsomyndigheter.
PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan ansöka om tillstånd
att bedriva praktik.
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j)

2.

Tjänster som tillhandahålls av
sjuksköterskor, sjukgymnaster
och paramedicinsk personal
(ingår i CPC 93191)

Beskrivning av förbehåll

AT: Utländska tjänsteleverantörer får endast förekomma inom följande verkä
samheter: sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoterapeuter,
dietister och näringsterapeuter. För att få öppna praktik i Österrike ska
personen i fråga ha utövat yrket i minst tre år före etablering av praktiken.
BE, FR, LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande av
de behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer.
CY, CZ, EE, RO, SK: För utländska fysiska personer krävs godkännande av
de behöriga myndigheterna.
HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkesorganisationen.
HU: Krav på medborgarskap.
DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för högst
18 månader och förutsätter bosättning.
CY, CZ, EL, IT: Ekonomisk behovsprövning gäller: beslutet är beroende av
antalet lediga platser och eventuella brister i regionerna.
LV: Ekonomisk behovsprövning gäller och avgörs av det totala antalet sjukä
sköterskor i den givna regionen och godkänns av lokala hälsomyndigheter.

k)

Detaljhandelsförsäljning av läkeä
medel och detaljhandelsförsäljning
av sjukvårdsartiklar
(CPC 63211)
och andra tjänster som tillhandaä
hålls av farmaceuter (1)

FR: Krav på medborgarskap. Inom fastställda kvoter kan medborgare från
Moldavien dock ha rätt att bedriva verksamhet, under förutsättning att de har
en fransk farmaceutexamen.
DE, EL, SK: Krav på medborgarskap.
HU: Krav på medborgarskap, utom för detaljhandelsförsäljning av läkemedel
samt detaljhandelsförsäljning av sjukvårdsartiklar och ortopediska hjälpmedel
(CPC 63211).
IT, PT: Krav på bosättning.

D.

Tjänster avseende fast egendom (2)

a)

Som rör egen eller hyrd egendom
(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: Krav på bosättning.

Med fast lön eller på kontraktsbasis
(CPC 822)

DK: Krav på bosättning såvida inte Erhvervsstyrelsen beviljar dispens.

b)
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LV, MT, SI: Krav på medborgarskap.

FR, HU, IT, PT: Krav på bosättning.
LV, MT, SI: Krav på medborgarskap.

E.

Uthyrning/leasing utan operatör

e)

Av hushållsartiklar och varor för EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
misk examen.
personligt bruk
(CPC 832)

(1) För tillhandahållande av läkemedel till allmänheten gäller, som för tillhandahållande av andra tjänster, tillämpliga villkor och förfarä
anden för licensiering och kvalificering i medlemsstaterna. Som en allmän regel är denna verksamhet förbehållen farmaceuter. I vissa
medlemsstater är det endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel som är förbehållet farmaceuter.
(2) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer som
köper fast egendom.
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f)

Uthyrning av telekommunikationsä EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
utrustning
misk examen.
(CPC 7541)

F.

Andra företagstjänster

e)

Teknisk provning och analys
(CPC 8676)

f)

Rådgivnings- och konsulttjänster IT: Krav på bosättning för agronomer och periti agrari.
som rör jordbruk, jakt och skogsä
bruk
(ingår i CPC 881)

j)

2.

IT, PT: Krav på bosättning för biologer och analytiska kemister.

Säkerhetstjänster
BE: Krav på medborgarskap och bosättning för ledningspersonal.
(CPC 87302, CPC 87303, BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Krav på medborgarskap och
CPC 87304 och CPC 87305)
bosättning.
DK: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer och för flygplatsbeä
vakning.
ES, PT: Krav på medborgarskap för specialistpersonal.
FR: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer och styrelsemedä
lemmar.
IT: Krav på italienskt medborgarskap eller medborgarskap i en EU-medlemsä
stat och på bosättning för att få det tillstånd som krävs för säkerhetsvakttä
jänster och värdetransporter.

k)

Vetenskapliga och tekniska konsultä BG: Krav på medborgarskap för specialister.
tjänster
DE: Krav på medborgarskap för lantmätare inom statliga verk.
(CPC 8675)
FR: Krav på medborgarskap för lantmäteriverksamhet som rör fastställandet
av äganderätt och marklagstiftning.
IT, PT: Krav på bosättning.

l)

1.

Underhåll och reparation av MT: Krav på medborgarskap.
fartyg
(ingår i CPC 8868)

l)

2.

Underhåll och reparation av LV: Krav på medborgarskap.
utrustning för järnvägstranä
sport
(ingår i CPC 8868)

l)

3.

Underhåll och reparation av EU: För underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar och snösä
motorfordon,
motorcyklar, kotrar: krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
snöskotrar och vägtransportutä akademisk examen.
rustning
(CPC 6112, CPC 6122, ingår i
CPC 8867 och i CPC 8868)
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l)

5.

Underhåll och reparation av
metallvaror, maskiner (inte
kontorsmaskiner), utrustning
(inte transport- och kontorsutä
rustning) samt hushållsartiklar
och personliga artiklar (1)
(CPC
633,
CPC
7545,
CPC 8861, CPC 8862,
CPC
8864,
CPC
8865
och CPC 8866)

Beskrivning av förbehåll

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akademisk
examen, utom för:
BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK för
CPC 633, 8861, 8866
BG för reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (utom juvelerarä
varor): CPC 63301, 63302, ingår i 63303, 63304, 63309
AT för CPC 633, 8861–8866,
EE, FI, LV, LT för CPC 633, 8861–8866,
CZ, SK för CPC 633, 8861–8865, och
SI för CPC 633, 8861, 8866.

m) Tjänster som omfattar rengöring av CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Krav på medborgarskap för specialister.
byggnader
(CPC 874)

n)

p)

Fototjänster
(CPC 875)

HR, LV: Krav på medborgarskap för specialiserade fototjänster.

Tryckning och förlagsverksamhet
(CPC 88442)

HR: Krav på bosättning för förläggare.

PL: Krav på medborgarskap för att tillhandahålla flygfototjänster.

SE: Krav på bosättning för förläggare och ägare av förlag eller tryckerier.
IT: Krav på medborgarskap för utgivare och ägare av förlag eller tryckerier.

q)

Konferenstjänster
(ingår i CPC 87909)

SI: Krav på medborgarskap.

r)

1.

Översättar- och tolktjänster
(CPC 87905)

FI: Krav på bosättning för auktoriserade översättare.

Inkassotjänster
(CPC 87902)

BE, EL: Krav på medborgarskap.

r)

r)

3.

4.
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DK: Krav på bosättning för auktoriserade översättare och tolkar såvida inte
Erhvervsstyrelsen beviljar dispens.

IT: Obundet.

Tjänster avseende kredituppä BE, EL: Krav på medborgarskap.
lysning
IT: Obundet.
(CPC 87901)

(1) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) ingår i 6 F l 1–6 F l 4.
Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845), ingår i 6 B. Datatjänster och tillä
hörande tjänster
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Beskrivning av förbehåll

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
misk examen.

r)

5.

8.

BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖä BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggsektorn.
RANDE INGENJÖRSTJÄNSTER
(CPC 511, CPC 512, CPC 513,
CPC 514, CPC 515, CPC 516,
CPC 517 och CPC 518)

9.

DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
(utom distribution av vapen,
ammunition och krigsmateriel)

C.

Detaljhandel (2).

c)

Detaljhandel med livsmedel.
(CPC 631)

FR: Krav på medborgarskap för tobakshandlare (dvs. buralister).

10. UNDERVISNING (endast privatfiä
nansierad)

A.

Primärutbildning
(CPC 921)

FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från Moldavien kan dock få tillstånd
från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbildningsanstalt och att
undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda
nationellt erkända utbildningsbevis.
EL: Krav på medborgarskap för lärare.

B.

Sekundärutbildning
(CPC 922)

FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från Moldavien kan dock få tillstånd
från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbildningsanstalt och att
undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda
nationellt erkända utbildningsbevis.
EL: Krav på medborgarskap för lärare.
LV: Krav på medborgarskap för teknisk och yrkesinriktad sekundärskoleutä
bildning för funktionshindrade studenter (CPC 9224).

(1) Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och ingår i 6 F p.
(2) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 6 B och 6 F l.
Omfattar inte detaljhandel med energiprodukter, som ingår i ENERGITJÄNSTER i 19 E och 19 F.
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C.

Högre utbildning
(CPC 923)

Beskrivning av förbehåll

FR: Krav på medborgarskap. Medborgare från Moldavien kan dock få tillstånd
från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbildningsanstalt och att
undervisa.
CZ, SK: Krav på medborgarskap för högre utbildning, utom för teknisk och
yrkesinriktad högskoleutbildning (CPC 92310).
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att utfärda
nationellt erkända utbildningsbevis.
DK: Krav på medborgarskap för lärare.

12. FINANSIELLA TJÄNSTER

A.

Försäkrings- och försäkringsrelateä AT: Ledningen för ett filialkontor måste bestå av två fysiska personer som är
rade tjänster
bosatta i Österrike.
EE: För direkt försäkring får ledningsgruppen för ett försäkringsaktiebolag
där en moldavisk fysisk eller juridisk person äger kapital endast inbegripa
moldaviska medborgare i proportion till den moldaviska fysiska eller juridiska
personens ägande, dock aldrig mer än hälften av ledningsgruppens medlemä
mar. Den verkställande direktören för ett dotterbolag eller ett självständigt
bolag måste vara permanent bosatt i Estland.
ES: Krav på bosättning för att bedriva aktuarieverksamhet (eller två års erfaä
renhet).
FI: De verkställande direktörerna och minst en revisor för ett försäkringsbolag
ska vara bosatta i unionen, såvida inte de behöriga myndigheterna har beviljat
undantag. Generalagenten för ett försäkringsbolag från Moldavien ska vara
bosatt i Finland, såvida bolaget inte har sitt huvudkontor i EU.
HR: Krav på bosättning.
IT: Krav på bosättning för att få bedriva aktuarieverksamhet.

B.
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Bankverksamhet och andra finansiä BG: Permanent bosättning i Bulgarien krävs för de verkställande direktörerna
ella tjänster (med undantag av och ledningens företrädare.
försäkringstjänster)
FI: En verkställande direktör och minst en revisor i kreditinstitut ska vara
bosatta i unionen, såvida inte Finansinspektionen har beviljat undantag.
HR: Krav på bosättning. Styrelsen ska leda verksamheten i ett kreditinstitut
från Kroatiens territorium. Minst en styrelseledamot ska tala flytande kroaä
tiska.
IT: Krav på bosättning i en medlemsstat för promotori di servizi finanziari
(säljare av finansiella tjänster).
LT: Minst en chef i en banks administration måste vara permanent bosatt i
Litauen.
PL: Krav på medborgarskap för minst en av bankens verkställande direktörer.

502
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13. HÄLSOOCH
SJUKVÅRDSä
TJÄNSTER SAMT SOCIALVÅRDSä
TJÄNSTER
(endast privatfinansierade)

A.

Sjukhustjänster
(CPC 9311)

FR: Krav på tillstånd för att inneha ledningsfunktioner. Tillgången på lokala
ledare beaktas vid tillståndsgivningen.

B.

Ambulanstjänster
(CPC 93192)

HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha tillstånd från yrkesorganisationen.

C.

Vård på andra behandlingshem än LV: Ekonomisk behovsprövning för läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköä
terskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal.
sjukhus
PL: Tillstånd krävs för att utländska medborgare ska få utöva läkaryrket.
(CPC 93193)
Utländska läkare har begränsad rösträtt inom sina yrkessammanslutningar.
Sociala tjänster
(CPC 933)

E.

14. TURISM OCH RESERELATERADE
TJÄNSTER

A.

B.

Hotell, restauranger samt cateringä
verksamhet
(CPC 641, CPC 642 och CPC 643)
utom cateringverksamhet inom
lufttransport (1)

BG: Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än
antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det offentligas
(stat och/eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna kapital överä
stiger 50 %.
HR: Krav på medborgarskap för hotell- och restaurang- och cateringtjänster i
hemmet och på lantgårdar.

Resebyråer och researrangörer BG: Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än
(inbegripet reseledare)
antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det offentligas
(stat och/eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna kapital överä
(CPC 7471)
stiger 50 %.
HR: För att få vara kontorschef krävs godkännande från turistministeriet.

C.

Turistguidetjänster
(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: Krav på medborgarskap.
IT: Turistguider från länder utanför EU måste ha en särskild licens.

15. REKREATIONS-, KULTUR- OCH
SPORTTJÄNSTER
(utom audiovisuella tjänster)

A.

Underhållningstjänster (inbegripet FR: Krav på tillstånd för att inneha ledningsfunktioner. För att få tillstånd
teater, levande musik, cirkusuppträä ställs krav på medborgarskap om tillståndet gäller mer än två år.
danden och diskotek)
(CPC 9619)

(1) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT i 17 E a –Marktjänster.
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16. TRANSPORTTJÄNSTER

A.

Sjötransport

a)

EU: Krav på medborgarskap för fartygsbesättningar.
Internationell passagerartransport
(CPC 7211 utom nationellt caboä AT: Krav på medborgarskap för majoriteten av de verkställande direktörerna.
tage).

b)

Internationell godstransport
(CPC 7212 utom nationellt caboä
tage).

D.

Vägtransport

a)

Passagerartransport
(CPC 7121 och CPC 7122)

AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att föreä
träda en juridisk person eller en delägare.
DK, HR: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer.
BG, MT: Krav på medborgarskap.

b)

Godstransport
AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att föreä
(CPC 7123, utom transport av post träda en juridisk person eller en delägare.
för egen räkning (1)).
BG, MT: Krav på medborgarskap.
HR: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer.

E.

Transport i rörledning av andra AT: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer.
varor än bränsle (2)
(CPC 7139)

17. KRINGTJÄNSTER
PORT (3)

FÖR

TRANSä

A. Kringtjänster för sjöfart
a) Godshantering i samband
sjöfart
b)

Lagring och magasinering

c)

(ingår i CPC 742)
Tullklareringstjänster

AT: Krav på medborgarskap för majoriteten av de verkställande direktörerna.
med BG, MT: Krav på medborgarskap.

d)

Containerterminal- och containerä
depåtjänster

e)

Agent- och mäklartjänster

DK: Krav på bosättning för tullklareringstjänster.
EL: Krav på medborgarskap för tullklareringstjänster.

(1) Ingår i CPC 71235, som återfinns i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER under 7 A Post- och budtjänster.
(2) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 19 B.
(3) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6 F l 1–6 F 14.
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f)

Fraktspeditionstjänster
sjöfart

rörande

g)

Uthyrning av fartyg med besättning

h)

(CPC 7213)
Bogsering och påskjutning av fartyg
(CPC 7214)

i)

Stödtjänster för sjöfart

j)

(ingår i CPC 745)
Övriga stöd- och
(utom catering)

kringtjänster

(ingår i CPC 749)

D. Kringtjänster för vägtransport
AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att föreä
d) Uthyrning av nyttovägfordon med träda en juridisk person eller en delägare.
operatör
BG, MT: Krav på medborgarskap.
(CPC 7124)

F.
a)

Kringtjänster för transport i rörledä AT: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer.
ning av andra varor än bränsle (1)
Lagring och magasinering av andra
varor än bränsle som transporteras
i rörledning
(ingår i CPC 742)

19. ENERGITJÄNSTER

A.

Tjänster i samband med gruvdrift
(CPC 883) (2)

SK: Krav på bosättning.

20. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE
NÄMNS NÅGON ANNANSTANS

a)

Tvättning, rengöring och färgning
(CPC 9701)

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
misk examen.

(1) Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 19 C.
(2) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift,
iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, foderrör och produktionsrör,
borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid
brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, tillhandahållande och skötsel av kompletteringsä
vätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering
(sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av
brunnar.
Omfattar inte direkt tillgång till eller exploatering av naturresurser.
Omfattar inte iordningställande av arbetsplatser för utvinning av andra resurser än olja och gas (CPC 5115), som ingår i 8 BYGGä
TJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER.
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EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
misk examen.

b)

Hårfrisering
(CPC 97021)

c)

Kosmetisk behandling,
och pedikyr
(CPC 97022)

d)

Annan skönhetsvård
(CPC 97029)

e)

Kurortstjänster och icke-terapeutisk EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
massage, om de tillhandahålls för misk examen.
avslappning och fysiskt välbefinä
nande och inte för medicinska
ändamål eller rehabilitering (1)
(CPC ver. 1.0 97230)

manikyr EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
misk examen.

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med akadeä
misk examen.

(1) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 6 A h Läkar- och tandläkartjänster, 6 A j 2 Tjänster som tillhandahålls av sjuksköä
terskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvårdstjänster (13 A and 13 C).
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BILAGA XXVII-D
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER
PÅ KONTRAKTSBASIS OCH OBEROENDE YRKESUTÖVARE

1.

Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av tjänsteleverantörer på kontraktsbasis och av obeä
roende yrkesutövare från den andra parten genom närvaro av fysiska personer i enlighet med artiklarna 217
och 218 i detta avtal, för de ekonomiska verksamheter som förtecknas nedan och med relevanta begränsningar.

2.

Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller och
b) en andra kolumn där de tillämpliga begränsningarna beskrivs.
Om kolumnen enligt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll gör de medlemsstater som inte anges där
åtaganden för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor påverkar inte
eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll som gäller hela unionen).
Unionen gör inga åtaganden om tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende
yrkesutövare för någon annan näringssektor än dem som uttryckligen förtecknas nedan.

3.

Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991), och
b) CPC ver. 1.0: 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas
statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).

4.

Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller
inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en
konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.

5.

I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska stanä
darder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller
nationell behandling enligt artiklarna 217 och 218 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på
att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina) ska
även om de inte förtecknas nedan under alla omständigheter gälla tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare från Moldavien.

6.

Alla andra bestämmelser i unionens och medlemsstaternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet
ska vara tillämpliga även i fortsättningen, däribland regler om en vistelses längd, minimilöner och kollektiva löneä
avtal.

7.

Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat.

8.

Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol eller exklusiva rättigheter inom relevanta sektorer,
enligt vad anges av unionen i bilaga XXVII-A till detta avtal.

9.

I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i den medlemsstat eller region där tjänsten ska tillhandahållas, inbegripet antalet
befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
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10. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-execuä
ting) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av tjänsteleverantörer på kontraktsbasis från den
andra parten genom fysiska personers närvaro, enligt de villkor som anges i artikel 217.1 i detta avtal och inom fölä
jande näringsgrenar:
1.

Juridiska tjänster angående folkrätt och utländsk rätt (dvs. annan än EU-rätt)

2.

Redovisnings- och bokföringstjänster

3.

Skatterådgivning

4.

Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur

5.

Ingenjörstjänster, integrerade tekniska tjänster

6.

Datatjänster och tillhörande tjänster

7.

Forsknings- och utvecklingstjänster

8.

Reklam

9.

Organisationskonsulttjänster

10. Tjänster i anslutning till organisationskonsulttjänster
11. Teknisk provning och analys
12. Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster
13. Underhåll och reparation av utrustning i samband med garantiserviceavtal efter försäljning eller uthyrning
14. Översättartjänster
15. Markundersökning
16. Miljötjänster
17. Resebyråer och researrangörer
18. Underhållningstjänster
Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av oberoende yrkesutövare från den andra parten
genom fysiska personers närvaro, enligt de villkor som anges i artikel 218.2 i detta avtal och inom följande näringsä
grenar:
1) Juridiska tjänster angående folkrätt och utländsk rätt (dvs. annan än EU-rätt)
2) Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur
3) Ingenjörstjänster, integrerade tekniska tjänster
4) Databehandlingstjänster och tillhörande tjänster
5) Organisationskonsulttjänster och därtill hörande tjänster.
6) Översättartjänster.
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ALLA SEKTORER

Erkännande
EU: EU-direktiv om ömsesidigt erkännande av examensbevis är endast
tillämpliga på medborgare i medlemsstaterna. Rätten att utöva ett reglerat
yrke i en medlemsstat ger inte rätt att utöva det i en annan medlemsä
stat. (1)

Juridisk rådgivning angående folkrätt
och utländsk rätt (dvs. annan än EUrätt)

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Inga.

2

(ingår i CPC 861) ( )

BE, ES, HR, IT, EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutöä
vare.
LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Ekonomisk behovsprövning.

DK: Endast advokater med dansk auktorisation får marknadsföra juridiska
rådgivningstjänster. För att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juriä
disk examen.

FR: Krav på full (förenklad) antagning till advokatsamfundet genom ett
lämplighetstest. Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de
Cassation och avocat auprès du Conseil d'Etat omfattas av kvoter, och det
ställs även krav på medborgarskap.
HR: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska
representationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap.

Redovisnings- och bokföringstjänster

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 86212 utom revision, CPC 86213, AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisaä
CPC 86219 och CPC 86220)
tionen i hemlandet, om en sådan finns.
FR: Krav på tillstånd. Tillhandahållande av redovisnings- och bokföringsä
tjänster kräver ett beslut av ansvariga ministrar.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
HR: Krav på bosättning.

Skatterådgivnig

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 863) (3)

AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisaä
tionen i hemlandet, om en sådan finns. Krav på medborgarskap för att
uppträda som ombud inför behöriga myndigheter.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
CY: Obundet när det gäller ingivande av skattedeklarationer.
PT: Obundet.
HR, HU: Krav på bosättning.

(1) För att tredjelandsmedborgares kvalifikationer ska erkännas i hela EU krävs att ett avtal om ömsesidigt erkännande förhandlas fram i
enlighet med artikel 222 i detta avtal.
(2) För juridiska tjänster gäller, som för tillhandahållande av andra tjänster, tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i medlemsä
stater. För jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av
lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om inte erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringsä
krav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämpä
lighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet.
(3) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som återfinns under Juridisk rådgivning angående folkrätt
och utländsk rätt.

RP 355/2014 rd

30.8.2014

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Sektor eller undersektor

Beskrivning av förbehåll

Arkitekttjänster

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

och

BE, ES, HR, IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.

Stadsplanering och landskapsarkitektur LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.
(CPC 8671 och CPC 8674)
FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som
är relevanta för den tjänst som tillhandahålls.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövning.
AT: Endast för planeringstjänster: Ekonomisk behovsprövning.
HR, HU, SK: Krav på bosättning.
Ingenjörstjänster

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

och

BE, ES, HR, IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.

integrerade tekniska tjänster

LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.

(CPC 8672 och CPC 8673)

FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som
är relevanta för den tjänst som tillhandahålls.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövning.
AT: Endast för planeringstjänster: Ekonomisk behovsprövning.
HR, HU: Krav på bosättning.
Datatjänster och tillhörande tjänster

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.

(CPC 84)

ES, IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.
BE: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
HR: Krav på bosättning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis. Obundet för oberoende yrkesutövare.

Forsknings- och utvecklingstjänster
(CPC 851, CPC 852 utom psykologä
tjänster (1), CPC 853)

EU, utom BE: Krav på mottagningsavtal med ett godkänt forskningsä
organ (2).
CZ, DK, SK: Ekonomisk behovsprövning.
BE, UK: Obundet.
HR: Krav på bosättning.

Reklam

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 871)

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.

Organisationskonsulttjänster

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 865)

ES, IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
BE, HR: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.

Tjänster i anslutning till organisationsä
konsulttjänster

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 866)

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövning.
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BE, ES, HR, IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
HU: Ekonomisk behovsprövning, utom för medlings- och förlikningsä
tjänster (CPC 86602), där: Obundet.

(1) Del av CPC 85201 som återfinns under Läkar- och tandläkartjänster.
(2) För alla medlemsstater utom DK måste godkännandet av forskningsorganet och mottagningsavtalet uppfylla de villkor som fastställts
i enlighet med direktiv 2005/71/EG.
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Beskrivning av förbehåll

Teknisk provning och analys

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 8676)

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Ekonomisk behovsä
prövning.

Vetenskapliga och tekniska konsultä
tjänster

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 8675)

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Ekonomisk
behovsprövning.
DE: Obundet för lantmätare inom statliga verk.
FR: Obundet för lantmäteriverksamhet som rör fastställandet av äganderätt
och marklagstiftning.
BG: Obundet.

Underhåll och reparation av fartyg

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Inga.

(ingår i CPC 8868)

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Ekonomisk behovsä
prövning.
UK: Obundet.

Underhåll och reparation av utrustning BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Inga.
för järnvägstransport
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövä
(ingår i CPC 8868)
ning.
UK: Obundet.
Underhåll och reparation av motorä
fordon, motorcyklar, snöskotrar och
vägtransportutrustning

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Inga.

(CPC 6112, CPC 6122, ingår
i CPC 8867 och i CPC 8868)

UK: Obundet.

Underhåll och reparation av luftfartyg
och delar till luftfartyg

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Inga.

(ingår i CPC 8868)

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Ekonomisk
behovsprövning.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
UK: Obundet.

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.
Underhåll och reparation av metallä
varor, maskiner (inte kontorsmaskiner), AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Ekonomisk behovsä
utrustning (inte transport- och
prövning.
kontorsutrustning) samt hushållsarä
tiklar och personliga artiklar (1)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861,
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865
och CPC 8866)
Översättning

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 87905, utom officiell eller auktoä BE, ES, IT, EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
riserad verksamhet)
CY, LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandaä
håller tjänster på kontraktsbasis.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövning.
HR: Obundet för oberoende yrkesutövare.

(1) Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845) återfinns under Datatjänster.

30.8.2014

RP 355/2014 rd

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Sektor eller undersektor

Markundersökning.
(CPC 5111)

Beskrivning av förbehåll

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK:
Inga.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Ekonomisk behovsprövning.

Miljötjänster

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Inga.

(CPC 9401 (1), CPC 9402, CPC 9403,
CPC 9404 (2), ingår i CPC 94060 (3),
CPC 9405, ingår i CPC 9406,
CPC 9409)

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Ekonomisk
behovsprövning.

Resebyråer och researrangörer (inbeä
gripet reseledare (4))

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Inga.

(CPC 7471)

BE, CY, DK, FI, IE: Obundet utom för reseledare (personer som har till
uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som
guider på särskilda platser).

BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Ekonomisk behovsprövning.

HR: Krav på bosättning.
UK: Obundet.
Andra underhållningstjänster än audioä
visuella tjänster (inbegripet teater,
levande musik, cirkusuppträdanden
och diskotek)
(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SE: Hög kvalifikation (5) kan krävas. Ekonomisk behovsprövä
ning.
AT: Höga kvalifikationer och ekonomisk behovsprövning utom för
personer vars huvudsakliga yrkesmässiga verksamhet ligger inom detta
område och som får största delen av sin inkomst från denna verksamhet,
och på villkor att dessa personer får inte utöva någon annan kommersiell
verksamhet i Österrike. I så fall: Inga.
FR: Obundet för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis, utom i följande fall:
— Arbetstillstånd beviljas för högst nio månader och kan förlängas med
tre månader.
— Ekonomisk behovsprövning.
— Underhållningsföretaget måste betala en skatt till Office Français de l'Imä
migration et de l'Intégration.
CY: Ekonomisk behovsprövning för levande musik och diskotek.
SI: Vistelsen begränsas till sju dagar per evenemang. För cirkus- och nöjesä
parkstjänster begränsas vistelsen till högst 30 dagar per kalenderår.
BE, UK: Obundet.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Motsvarar avloppshantering.
Motsvarar avgasrening.
Motsvarar delar av skydd av naturen och landskapet.
Tjänsteleverantörer som har till uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda platser.
Om kvalifikationen inte har erhållits i EU och dess medlemsstater får den berörda medlemsstaten göra en bedömning av om kvalifiä
kationen är likvärdig med den kvalifikation som krävs i dess territorium.
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BILAGA XXVII-E
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING (MOLDAVIEN)

1. I nedanstående förteckning anges de näringsverksamheter där förbehåll i fråga om nationell behandling eller behandä
ling som mest gynnad nation av Moldavien enligt artikel 205.1 i detta avtal gäller för företag och investerare i
unionen.
Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller.
b) En andra kolumn som beskriver de tillämpliga förbehållen i den sektor eller undersektor som anges i den första
kolumnen.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991),
b) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).
3. I enlighet med artikel 202.1 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som
parterna beviljat.
4. I enlighet med artikel 205 i detta avtal förtecknas inte icke-diskriminerande krav, till exempel sådana som gäller juriä
disk form eller skyldigheten att skaffa licens eller tillstånd och som gäller för alla leverantörer som är verksamma
inom territoriet utan åtskillnad på grund av nationalitet, bosättning eller likvärdiga kriterier, i denna bilaga eftersom
de inte påverkas negativt av avtalet.
5. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
Sektor eller undersektor

I.

Beskrivning av förbehåll

HORISONTELLA FÖRBEHÅLL
Mark
Förbehållen omfattar alla sektorer

Markarrenden som inte överstiger 99 år tillåts.
Utländsk leverantör får köpa mark med undantag för jordbruksmark och
skogsmark.

I.

SPECIFIKA FÖRBEHÅLL

1. FÖRETAGSTJÄNSTER
A. Professionella tjänster
a)

Juridiska tjänster:

— Begränsat för rådgivning om värdä Juridiska tjänster i samband med representation i domstolar och andra mynä
landets lagstiftning. (CPC 861)
digheter kan tillhandahållas av en jurist från en EU-medlemsstat om det sker
i samarbete med en lokal jurist eller efter 1 års praktik efter för att få tillä
stånd i Moldavien.
Juridiska rådgivningstjänster, utom representation i domstol och andra mynä
digheter, kan tillhandahållas efter förhandsregistrering i advokatsamfundets
särskilda register.
Översättnings- och/eller tolkningstjänster vid domstolar kan tillhandahållas
efter erkännande av tillstånd som auktoriserad tolk eller översättare som
utfärdats av justitieministeriet i en annan stat.
Medlingstjänster kan tillhandahållas av en person som har tillstånd som
medlare i en annan stat efter certifieringen av behörig myndighet.
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Sektor eller undersektor

Beskrivning av förbehåll

Tjänster av godkända konkursförvaltare kan tillhandahållas efter ett års
praktik och efter att avlagd examen hos justitieministeriet
Krav på medborgarskap för notarius publicus och stämningsmän.
h) Privata läkar- och tandläkartjänster Om utländska medborgare ska få utöva läkaryrket krävs tillstånd från lokala
(CPC 9312)
hälsomyndigheter, grundat på en ekonomisk behovsprövning.
(CPC 9312 utom tjänster som tillä
handahålls av den offentliga
sektorn)
F.

Andra företagstjänster

k) Rekrytering och förmedling av Tjänsterna kan endast tillhandahållas via juridiska personer som är registreä
personal
rade i Moldavien.
(CPC 872)
l)

Undersökningar och säkerhet
(CPC 873)

2. KOMMUNIKATIONS-TJÄNSTER
A. Posttjänster
a)

Internationella och inrikes postä Det statliga företaget Posta Moldava har monopol.
tjänster för brev upp till 350 gram.
(CPC 7511)

7. FINANSIELLA TJÄNSTER
Banksektorn och andra finansiella
tjänster (med undantag av försäkä
ringstjänster)
Medverkan vid emissioner av alla
slags värdepapper, däribland emisä
sionsgarantier och placering
såsom mellanhand (offentligt eller
privat) och serviceverksamhet i
samband med sådana emissioner.
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Moldaviens centralbank är finansiellt ombud för regeringen på marknaden
för statsskuldväxlar.
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BILAGA XXVII-F
FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER
(MOLDAVIEN)

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges näringsverksamhet som liberaliserats av Moldavien enligt artikel 212
i detta avtal och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som
gäller för tjänster och tjänstleverantörer från unionen inom dessa näringsgrenar.
Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges vilken sektor eller undersektor som åtagandet gäller.
b) En andra kolumn som beskriver de tillämpliga förbehållen i den sektor eller undersektor som anges i den första
kolumnen.
Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991),
b) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).
3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt
villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandä
ling enligt artiklarna 210 och 211 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla
samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda
examina, inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljöä
områden eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för
investerare från den andra parten.
4. Förteckningen nedan påverkar inte genomförbarheten av leveranssätt 1 i vissa tjänstesektorer och undersektorer och
påverkar inte heller förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt enligt förteckningen över åtaganden som gäller
etablering.
5. I enlighet med artikel 202.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som
parterna beviljat.
6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
7. Leveranssätt 1 och 2 hänvisar till de medel för tillhandahållande av tjänster som beskrivs i leden a och b i
artikel 203.13 i detta avtal.
Sektor eller undersektor

I.

SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

1.

FÖRETAGSTJÄNSTER

A.

Professionella tjänster

a)

Juridiska tjänster:

—

Utom rådgivning om nationell och internationell 1)
rätt.

Beskrivning av förbehåll

Obundet utom för upprättandet av juridiska handä
lingar.
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Sektor eller undersektor

(CPC 861)

L 260/401
Beskrivning av förbehåll

2)

Inga.

Rådgivning om nationell rätt och internationell rätt 1)
samt tredjelands rätt

Inga.

(ingår i CPC 861)

2)

Inga.

b)

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster
(CPC 862)

1)
2)

Inga.
Inga.

c)

Skatterådgivning
(CPC 863)

d)

Arkitekttjänster
(CPC 8671)

e)

Ingenjörstjänster
(CPC 8672)

f)

integrerade tekniska tjänster
(CPC 8673)

g)

Stadsplanering och landskapsarkitektur
(CPC 8674)

h)

Privata läkar- och tandläkartjänster (CPC 9312)
1)
(CPC 9312 utom tjänster som tillhandahålls av den 2)
offentliga sektorn)

Inga.
Offentliga sjukförsäkringssystem täcker inte kostnaä
derna för sjukvård som tillhandahålls utomlands.

i)

Veterinärtjänster
(CPC 932)

Inga.
Inga.

j)

Tjänster som tillhandahålls av barnmorskor, sjuksköä 1)
terskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal
2)
(CPC 93191 utom tjänster som tillhandahålls av den
offentliga sektorn)

B.

Datatjänster och tillhörande tjänster

a)

Rådgivning för installation av hårdvara
(CPC 841)

b)

Programvaruimplementering
(CPC 842)

c)

Databehandlingstjänster
(CPC 843)

d)
e)

Databastjänster (CPC 844)
Andra (CPC 845 + 849)

—

1)
2)

1)
2)

Inga.
Offentliga sjukförsäkringssystem täcker inte kostnaä
derna för sjukvård som tillhandahålls utomlands.

Inga.
Inga.
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C.

Forsknings- och utvecklingstjänster

a)

FoU-tjänster inom naturvetenskap
(CPC 851)

b)

FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaä
niora
(CPC 852)

c)

Tvärvetenskaplig FoU-tjänster
(CPC 853)

D.

Tjänster avseende fast egendom

a)

Som rör egen eller hyrd egendom
(CPC 821)

b)

På arvodes- eller kontraktsbasis
(CPC 822)

E.

Uthyrning/leasing utan operatör

a)

Av fartyg
(CPC 83103)

b)

Av luftfartyg
(CPC 83104)

c)

Av annan transportutrustning
(CPC 83101 + 83102 + 83105)

d)

Av andra maskiner eller annan utrustning
(CPC 83106–83109)

e)

Andra (CPC 832), inklusive inspelade videokassetter
och optiska skivor avsedda att användas i underhållä
ningssystem för hemmabruk.

F.

Andra företagstjänster

a)

Reklamtjänster
(CPC 871)

b)

Marknads- och opinionsundersökningar
(CPC 864)

c)

Organisationskonsulttjänster
(CPC 865)

d)

Tjänster i samband med konsulttjänster inom orgaä
nisationsledning
(CPC 866)

e)

Teknisk provning och analys
(CPC 8676)

f)

Tjänster som rör jordbruk, jakt och skogsbruk
(CPC 881)

30.8.2014
Beskrivning av förbehåll

1)
2)

Inga.
Inga.

1)
2)

Inga.
Inga.

1)
2)

Inga.
Inga.

1)
2)

Inga.
Inga.
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g)

Tjänster som rör fiske
(CPC 882)

h)

Tjänster som rör gruvdrift
(CPC 883 + 5115)

i)

Tjänster som rör tillverkning
(CPC 884 + 885) (med undantag för 88442).

j)

Tjänster rörande energidistribution
(CPC 887)

k)

Rekrytering och förmedling av personal
(CPC 872)

l)

Undersöknings- och säkerhetstjänster
(CPC 873)

L 260/403
Beskrivning av förbehåll

m) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster
(CPC 8675)
n)

Underhåll och reparation av utrustning (ej fartyg,
luftfartyg eller annan transportutrustning)
(CPC 633 + 8861–8866)

o)

Tjänster som omfattar rengöring av byggnader
(CPC 874)

p)

Fototjänster
(CPC 875)

q)

Paketering
(CPC 876)

r)

Tryckning och förlagsverksamhet
(CPC 88442)

s)

Konferenstjänster
(CPC 87909*)

t)

Andra:
(CPC 8790)

2.

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

A.

Posttjänster

a)

Internationella och inrikes posttjänster för brev upp 1)
till 350 gram.
2)
(CPC 7511)

Det statliga företaget Posta Moldava har monopol.
Inga.

b)

Posttjänster för paket
(CPC 75112)

Inga.
Inga.

c)

Postkontorstjänster
(CPC 75113)

1)
2)
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B.

Budtjänster
(CPC 7512)

C.

Telekommunikationstjänster

a)

Allmänna telefontjänster
(CPC 7521)

b)

Analog mobiltelefoni
(CPC 75213,1)

c)

Digital mobiltelefoni
(CPC 75213,2)

d)

Mobiltjänster
(CPC 75213):

—

Personsökningstjänster
(CPC 75291)

—

Mobildatatjänster

e)

Satellitkommunikation

f)

Nättjänster
(CPC 7522)

g)

Paketkopplade dataöverföringstjänster
(CPC 75232)

h)

Kretskopplade dataöverföringstjänster
(CPC 7523*)

i)

Telegraf- och telextjänster
(CPC 7522 och 7523)

j)

Faxtjänster
(CPC 7521* + 7529*)

k)

Privata förhyrda kretstjänster
(CPC 7522* + 7523*)

l)

E-post:
(CPC 7523*)

m) Röstmeddelanden
(CPC 7523*)
n)

Informationssökning och databassökning on-line
(CPC 7523*)

o)

Elektroniskt datautbyte (EDI)
(CPC 7523*)

30.8.2014
Beskrivning av förbehåll

1)
2)

Inga.
Inga.

1)
2)

Inga.
Inga.
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p)

Utökade faxtjänster/faxtjänster med mervärde, inkluä
sive lagring och vidarebefordran samt hämtning
(CPC 7523*)

q)

Kod- och protokollkonvertering
(CPC inte tillgängligt)

r)

Informations- eller databehandling on-line (inbeä
gripet transaktionsbehandling)
(CPC 843)

s)

Tjänster avseende annan telekommunikation
(CPC 7529)

t)

Andra:
(CPC 7549)

3.

BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSä
TJÄNSTER

a)

Allmänt byggarbete för byggnader
(CPC 512)

b)

Allmänt byggarbete för väg- och vattenbyggnad
(CPC 513)

c)

Installation och montering
(CPC 514 + 516)

d)

Färdigställande och slutförande av byggnader
(CPC 517)

e)

Övrigt:
(CPC 511 + 515 + 518)

4.

DISTRIBUTIONSTJÄNSTER

a)

Tjänster som utförs på provisionsbasis
(CPC 621)

b)

Partihandelstjänster
(CPC 611, 622)

c)

Detaljhandel
(CPC611+613+631+632+633+6111+6113+6121),
inklusive ljud- och videoinspelningar och band och
optiska skivor (CPC 63234)

d)

Franchising
(CPC 8929)

e)

Andra distributionstjänster

5.

UTBILDNINGSTJÄNSTER

a)

Primärutbildning
(CPC 921)

b)

Sekundärutbildning
(CPC 922)

L 260/405
Beskrivning av förbehåll

1)
2)

Inga.
Inga.

1)
2)

Inga.
Inga.

1)
2)

Inga.
Inga.
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c)

Högre utbildning
(ingår i CPC 923)

d)

Vuxenutbildning
(CPC924)

e)

Andra utbildningstjänster
(CPC 929)

6.

MILJÖTJÄNSTER

A.

Avloppshantering (CPC 9401) (1)

B.

Hantering av fast/farligt avfall, utom transport över
gränserna av farligt avfall

a)

Bortskaffande av avfall (CPC 9402)

b)

Renhållning och liknande tjänster (CPC 9403)

C.

Skydd av luft och klimat
(CPC 9404) (2)

D.

Återställning och rening av mark och vatten

a)

Behandling, sanering av mark och vatten som kontaä
minerats/förorenats (ingår i CPC 94060) (3)

E.

Buller- och vibrationsdämpning (CPC 9405)

F.

Skydd av biologisk mångfald och landskap

a)

Skydd av naturen och landskapet (CPC 9406)

G.

Övriga miljötjänster och stödtjänster (CPC 94090)

7.

FINANSIELLA TJÄNSTER

Beskrivning av förbehåll

1)
2)

Inga.
Inga.

A.

Försäkrings- och försäkringsrelaterade tjänster

a)

Livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkä 1)
ring
2)
Skadeförsäkringstjänster (CPC 8129, utom sjö- och
lufttransportförsäkring och annan transportförsäkä
ring).

Inga.
Inga.

b)

c)
d)
e)

Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transä
portförsäkring
Återförsäkring och retrocession
Tjänster med anknytning till försäkring (inkl.
förmedling och agenturer)

(1) Motsvarar avloppshantering.
(2) Motsvarar avgasrening.
(3) Motsvarar delar av skydd av naturen och landskapet.

30.8.2014

30.8.2014
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B.

Banksektorn och andra finansiella tjänster (med
undantag av försäkringstjänster)

a)
b)

Mottagande av depositioner och andra återbetalä 1)
ningsbara medel från allmänheten
2)
Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter,
hypotekslån, factoring och finansiering av affärstranä
saktioner

c)
d)
e)

Finansiell leasing
Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster
Borgensförbindelser och garantier

f)

Handel för egen eller annans räkning, på börs,
genom direkthandel eller på annat sätt, av följande:
Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar,
växlar, bankcertifikat osv.)

—

—
—
—
—
—
g)
h)

521
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Valutor
Derivatinstrument innefattande, men inte begränä
sade till, terminer och optioner
Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana
produkter som svappar, ränteterminer osv.
Överlåtbara värdepapper
Andra överlåtbara instrument och finansiella tillä
gångar, inklusive guld- och silvertackor
Penningmäkleri
Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portä
följförvaltning, alla former av fondförvaltning,
pensionsfondsförvaltning samt förvarings- och notaä
riattjänster

i)

Betalnings- och clearingtjänster avseende finansiella
tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument
och andra överlåtbara tillgångar

j)

Rådgivande verksamhet och andra finansiella stödä
tjänster i samband med alla de verksamheter som
anges i artikel 1B i MNT.TNC/W/50 ovan, inbegripet
kreditupplysning och kreditanalys, undersökning
och rådgivning avseende investeringar och portä
följer, rådgivning om förvärv och om omstruktuä
rering av bolag och om bolagsstrategi

k)

Tillhandahållande och överföring av finansiella
upplysningar, finansiell databehandling och tillhöä
rande programvara som andra leverantörer av finanä
siella tjänster tillhandahållit

l)

Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper,
däribland emissionsgarantier och placering såsom
mellanhand (offentligt eller privat) och serviceverkä
samhet i samband med sådana emissioner

L 260/407
Beskrivning av förbehåll

Inga.
Inga.
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Beskrivning av förbehåll

8.

SJUKHUS OCH ANDRA HÄLSOVÅRDSINRÄTTä
NINGAR

a)

1)
Sjukhustjänster
Privata sjukhus- och sanatorietjänster (CPC 9311 2)
utom tjänster som tillhandahålls av den offentliga
sektorn).

b)

Sociala tjänster
(CPC 933)

c)

Andra hälso- och sjukvårdstjänster
(CPC 9319 utom CPC 93191).

9.

TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER

a)

Hotell och restauranger (inkl. catering)
(CPC 641–643)

b)

Resebyråer och researrangörer
(CPC 7471)

c)

Turistguidetjänster
(CPC 7472)

d)

Turism och reserelaterade tjänster

Inga.
Inga.

1)
2)

Inga.
Inga.

10. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
a)

Biograftjänster
(CPC 96199**) (1)

1)
2)

Obundet.
Obundet.

b)

Andra underhållningstjänster
(CPC 96191 + 96194)

1)
2)

Inga.
Inga.

c)

Nyhetsbyråtjänster
(CPC 962)

e)

Sport och andra fritidstjänster
(CPC 964)

1)
2)

Inga.
Inga.

11. TRANSPORTTJÄNSTER
a)

Sjötransporttjänster
(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**)

b)

Transport på inre vattenvägar
(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**)

c)

Lufttransporttjänster som definieras i bilagan om
lufttransporter:
a) och b) Passagerar- och godstransport (CPC 731,
CPC 732)
c) Uthyrning av fartyg med besättning
(CPC 734)

(1) ** Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
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d)

Underhåll och reparation av luftfartyg
(CPC 8868**)

e)

Försäljning och marknadsföring av lufttransä
porttjänster (CPC 746*)
Datoriserade bokningssystem (CPC 746*)
Flygplatsförvaltning
Marktjänster (inbegripet cateringtjänster)

f)
g)
h)
d)

Rymdtransport
(CPC 733)

e)

Järnvägstransport
(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743)

f)

Vägtransporter
a) Passagerartransporter
(CPC 7121 + 7122)
b)

Godstransporter
(CPC 7123, för 7123 utom cabotage)

c)

Uthyrning av nyttovägfordon med operatör
(CPC 7124)

d)

Underhåll och reparation av vägtransportutrustning
(CPC 6112 + 8867)

e)

Stödtjänster för vägtransporttjänster
(CPC 744)

g)

Transport i rörledning
(CPC 7131, 7139)

h)

Kringtjänster för alla transportsätt:
a) Hantering, lagring och magasinering
(CPC 741, CPC 742)
b)

Fraktspeditionstjänster och övriga stödtjänster
till transporttjänster
(CPC 748, 749)

L 260/409
Beskrivning av förbehåll
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BILAGA XXVII-G
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR NYCKELPERSONAL, PRAKTIKANTER MED AKADEMISK EXAMEN
OCH SÄLJARE AV FÖRETAGSTJÄNSTER (MOLDAVIEN)

1. Förbehållen nedan visar de ekonomiska verksamheter som liberaliserats enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6
(Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning V (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta
avtal och för vilka begränsningar för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen i enlighet med artikel
215 och för säljare av företagstjänster i enlighet med artikel 216 i detta avtal gäller. Begränsningarna specificeras här.
Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som förbehållen gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Moldavien gör inga åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster
i ekonomisk verksamhet som inte liberaliserats (förblir obunden) enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6 (Etablering,
handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning V (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991), och
b) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).

3. Åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och säljare av varor
gäller inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet
av en konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
4. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska stanä
darder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller natioä
nell behandling enligt artiklarna 215 och 216 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på att ha
erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina) ska även
om de inte förtecknas nedan under alla omständigheter gälla nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen
och säljare av företagstjänster från unionen.
5. Alla andra bestämmelser i Moldaviens lagar och förordningar om inresa, vistelse, arbete och social trygghet ska fortä
sätta att gälla, däribland regler om längden på en vistelse och minimilöner samt kollektiva löneavtal.
6. I enlighet med artikel 202.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som en part
beviljat.
7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätter enligt förteckningen över åtaganden
rörande etablering.
8. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i Moldavien, inbegripet antalet befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
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L 260/411
Beskrivning av förbehåll

I. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN
1. FÖRETAGSTJÄNSTER
A. Professionella tjänster
a) Juridiska tjänster:
— Begränsat för rådgivning om värdlandets lagstiftning. Juridiska tjänster i samband med representation i
(CPC 861)
domstolar och andra myndigheter kan tillhandahållas av
en jurist från en EU-medlemsstat om det sker i samarbete
med en lokal jurist eller efter 1 års praktik efter för att få
tillstånd i Moldavien.
Juridiska rådgivningstjänster, utom representation i
domstol och andra myndigheter, kan tillhandahållas efter
förhandsregistrering i advokatsamfundets särskilda
register.
Översättnings- och/eller tolkningstjänster vid domstolar
kan tillhandahållas efter erkännande av tillstånd som
auktoriserad tolk eller översättare som utfärdats av justiä
tieministeriet i en annan stat.
Medlingstjänster kan tillhandahållas av en person som
har tillstånd som medlare i en annan stat efter certifierä
ingen av behörig myndighet.
Tjänster av godkända konkursförvaltare kan tillhandaä
hållas efter ett års praktik och efter att avlagd examen
hos justitieministeriet
Krav på medborgarskap för notarius publicus och stämä
ningsmän.
j) Tjänster som tillhandahålls av barnmorskor, sjuksköä Krav på medborgarskap.
terskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal
(CPC 93191 utom tjänster som tillhandahålls av den
offentliga sektorn)
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BILAGA XXVII-H
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER
PÅ KONTRAKTSBASIS OCH OBEROENDE YRKESUTÖVARE (MOLDAVIEN)

1. Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av tjänsteleverantörer på kontraktsbasis och av obeä
roende yrkesutövare från den andra parten genom närvaro av fysiska personer i enlighet med artiklarna 217 och 218
i detta avtal, för de ekonomiska verksamheter som förtecknas nedan och med relevanta begränsningar.
2. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som begränsningarna gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Moldavien gör inga åtaganden om tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende
yrkesutövare för någon annan näringssektor än dem som uttryckligen förtecknas nedan.
3. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991), och
b) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).

4. Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller
inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en
konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
5. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska stanä
darder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller natioä
nell behandling enligt artiklarna 217 och 218 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på att ha
erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina) ska även
om de inte förtecknas nedan under alla omständigheter gälla tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare från unionen.
6. Alla andra bestämmelser i Moldaviens lagar och förordningar om inresa, vistelse, arbete och social trygghet ska fortä
sätta att gälla, däribland regler om längden på en vistelse och minimilöner samt kollektiva löneavtal.
7. Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat.
8. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol eller exklusiva rättigheter inom relevanta sektorer,
enligt vad anges av Moldavien i bilaga XXVII-E till detta avtal.
9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
Sektor eller undersektor

I.

SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

1.

FÖRETAGSTJÄNSTER

A.

Professionella tjänster

Beskrivning av förbehåll

30.8.2014
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L 260/413
Beskrivning av förbehåll

a)

Juridiska tjänster:

—

Utom rådgivning om nationell och internationell Juridiska tjänster i samband med representation i
rätt
domstolar och andra myndigheter kan tillhandahållas av
en jurist från en EU-medlemsstat om det sker i samarbete
(CPC 861)
med en lokal jurist eller efter 1 års praktik efter för att få
tillstånd i Moldavien.
Juridiska rådgivningstjänster, utom representation i
domstol och andra myndigheter, kan tillhandahållas efter
förhandsregistrering i advokatsamfundets särskilda
register.
Översättnings- och/eller tolkningstjänster vid domstolar
kan tillhandahållas efter erkännande av tillstånd som
auktoriserad tolk eller översättare som utfärdats av justiä
tieministeriet i en annan stat.
Medlingstjänster kan tillhandahållas av en person som
har tillstånd som medlare i en annan stat efter certifierä
ingen av behörig myndighet.
Tjänster av godkända konkursförvaltare kan tillhandaä
hållas efter ett års praktik och efter att avlagd examen
hos justitieministeriet
Krav på medborgarskap för notarius publicus och stämä
ningsmän.

—

Rådgivning om nationell rätt och internationell rätt Inga.
samt tredjelands rätt
(ingår i CPC 861)

b)

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster
(CPC 862)

c)

Skatterådgivning
(CPC 863)

d)

Arkitekttjänster
(CPC 8671)

e)

Ingenjörstjänster
(CPC 8672)

f)

Integrerade tekniska tjänster
(CPC 8673)

g)

Stadsplanering och landskapsarkitektur
(CPC 8674)

h)

Privata läkar- och tandläkartjänster
(CPC 9312)

Inga.

(CPC 9312 utom tjänster som tillhandahålls av den
offentliga sektorn)
i)

Veterinärtjänster
(CPC 932)

j)

Tjänster som tillhandahålls av barnmorskor, sjuksköä Krav på medborgarskap.
terskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal
(CPC 93191 utom tjänster som tillhandahålls av den
offentliga sektorn)
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B.

Datatjänster och tillhörande tjänster

a)

Rådgivning för installation av hårdvara
(CPC 841)

b)

Programvaruimplementering
(CPC 842)

c)

Databehandlingstjänster
(CPC 843)

d)

Databastjänster
(CPC 844)

e)

Andra (CPC 845, +849)

C.

Forsknings- och utvecklingstjänster

a)

FoU-tjänster inom naturvetenskap
(CPC 851)

b)

FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och humaä
niora
(CPC 852)

c)

Tvärvetenskaplig FoU-tjänster
(CPC 853)

D.

Tjänster avseende fast egendom

a)

Som rör egen eller hyrd egendom
(CPC 821)

b)

På arvodes- eller kontraktsbasis
(CPC 822)

E.

Uthyrning/leasing utan operatör

a)

Av fartyg
(CPC 83103)

b)

Av luftfartyg
(CPC 83104)

c)

Av annan transportutrustning
(CPC 83101 + 83102 + 83105)

d)

Av andra maskiner eller annan utrustning
(CPC 83106–83109)

e)

Andra (CPC 832), inklusive inspelade videokassetter
och optiska skivor avsedda att användas i underhållä
ningssystem för hemmabruk.

F.

Andra företagstjänster

a)

Reklamtjänster
(CPC 871)

b)

Marknads- och opinionsundersökningar
(CPC 864)

30.8.2014
Beskrivning av förbehåll

Inga.

Inga.

Inga.

Inga.

Inga.

30.8.2014
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c)

Organisationskonsulttjänster
(CPC 865)

d)

Tjänster i samband med konsulttjänster inom orgaä
nisationsledning
(CPC 866)

e)

Teknisk provning och analys
(CPC 8676)

f)

Tjänster som rör jordbruk, jakt och skogsbruk
(CPC 881)

g)

Tjänster som rör fiske
(CPC 882)

h)

Tjänster som rör gruvdrift
(CPC 883 + 5115)

i)

Tjänster som rör tillverkning
(CPC 884 + 885) (med undantag av 88442).

j)

Tjänster som rör energidistribution
(CPC 887)

k)

Rekrytering och förmedling av personal
(CPC 872)

l)

Undersöknings- och säkerhetstjänster
(CPC 873)

m) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster
(CPC 8675)
n)

Underhåll och reparation av utrustning (ej fartyg,
luftfartyg eller annan transportutrustning)
(CPC 633 + 8861–8866)

o)

Tjänster som omfattar rengöring av byggnader
(CPC 874)

p)

Fotografitjänster
(CPC 875)

q)

Paketering
(CPC 876)

r)

Tryckning och förlagsverksamhet
(CPC 88442)

s)

Konferenstjänster
(CPC 87909*)

t)

Andra:
(CPC 8790)

2.

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

A.

Posttjänster

a)

Internationella och inrikes posttjänster för brev upp Inga.
till 350 gram.
(CPC 7511)

L 260/415
Beskrivning av förbehåll
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b)

Posttjänster för paket
(CPC 75112)

c)

Postkontorstjänster
(CPC 75113)

B.

Budtjänster (CPC 7512)

C.

Telekommunikationstjänster

a)

Allmänna telefontjänster
(CPC 7521)

b)

Analog mobiltelefoni
(CPC 75213,1)

c)

Digital mobiltelefoni
(CPC 75213,2)

d)

Mobiltjänster
(CPC 75213):

—

Personsökningstjänster
(CPC 75291)

—

Mobildatatjänster

e)

Satellitkommunikation

f)

Nättjänster
(CPC 7522)

g)

Paketkopplade dataöverföringstjänster
(CPC 75232)

h)

Kretskopplade dataöverföringstjänster
(CPC 7523*)

i)

Telegraf- och telextjänster
(CPC 7522 och 7523)

j)

Faxtjänster
(CPC 7521* + 7529*)

k)

Privata förhyrda kretstjänster
(CPC 7522* + 7523*)

l)

E-post:
(CPC 7523*)

m) Röstmeddelanden
(CPC 7523*)
n)

Informationssökning och databassökning on-line
(CPC 7523*)

o)

Elektroniskt datautbyte (EDI)
(CPC 7523*)

p)

Utökade faxtjänster/faxtjänster med mervärde, inkluä
sive lagring och vidarebefordran samt hämtning
(CPC 7523*)

30.8.2014
Beskrivning av förbehåll

Inga.

Inga.

30.8.2014
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q)

Kod- och protokollkonvertering
(CPC inte tillgängligt)

r)

Informations- eller databehandling on-line (inbeä
gripet transaktionsbehandling)
(CPC 843)

s)

Tjänster avseende annan telekommunikation
(CPC 7529)

t)

Andra (CPC 7549)

3.

BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSä
TJÄNSTER

a)

Allmänt byggarbete för byggnader
(CPC 512)

b)

Allmänt byggarbete för väg- och vattenbyggnad
(CPC 513)

c)

Installation och montering
(CPC 514 + 516)

d)

Färdigställande och slutbehandling av byggnader
(CPC 517)

e)

Andra (CPC511 + 515 + 518)

4.

DISTRIBUTIONSTJÄNSTER

a)

Tjänster som utförs på provisionsbasis
(CPC 621)

b)

Partihandelstjänster
(CPC 611, 622)

c)

Detaljhandel
(CPC
611 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121),
inklusive ljud- och videoinspelningar och band och
optiska skivor (CPC 63234)

d)

Franchising
(CPC 8929)

e)

Andra distributionstjänster

5.

UTBILDNINGSTJÄNSTER

a)

Primärutbildning
(CPC 921)

b)

Sekundärutbildning
(CPC 922)

c)

Högre utbildning
(ingår i CPC 923)

d)

Vuxenundervisning
(CPC924)

e)

Andra utbildningstjänster
(CPC 929)

L 260/417
Beskrivning av förbehåll

Inga.

Inga.

Inga.
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Beskrivning av förbehåll

6.

MILJÖTJÄNSTER

A.

Avloppshantering
(CPC 9401) (1)

B.

B. Hantering av fast/farligt avfall, utom transport
över gränserna av farligt avfall

a)

Avfallshantering
(CPC 9402)

b)

Renhållning och liknande tjänster
(CPC 9403)

C.

Skydd av luft och klimat
(CPC 9404) (2)

D.

Återställning och rening av mark och vatten

a)

Behandling, sanering av mark och vatten som kontaä
minerats/förorenats
(ingår i CPC 94060) (3)

E.

Buller- och vibrationsdämpning
(CPC 9405)

F.

Skydd av biologisk mångfald och landskap

a)

Skydd av naturen och landskapet
(ingår i CPC 9406)

G.

Övriga miljötjänster och stödtjänster
(CPC 94090)

7.

FINANSIELLA TJÄNSTER

A.

Försäkrings- och försäkringsrelaterade tjänster

a)

Livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkä Inga.
ring
(CPC 8121)

b)

Tjänster avseende skadeförsäkring
(CPC 8129, utom sjö- och lufttransportförsäkring
och annan transportförsäkring).

c)

Sjö- och lufttransportförsäkring och annan transä
portförsäkring
(CPC 8129)

d)

Återförsäkring samt återförsäkring av återförsäkring
(CPC 81299)

e)

Tjänster med anknytning till försäkring (inkl.
förmedling och agenturer)
(CPC 8140)

(1) Motsvarar avloppshantering.
(2) Motsvarar avgasrening.
(3) Motsvarar delar av skydd av naturen och landskapet.

30.8.2014

Inga.

30.8.2014

Sektor eller undersektor

B.

Banksektorn och andra finansiella tjänster (med
undantag av försäkringstjänster)

a)

Mottagande av insättningar och andra återbetalä Inga.
ningspliktiga medel från allmänheten
(CPC 81115–81119)

b)

Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter,
hypotekslån, factoring och finansiering av affärstranä
saktioner.
(CPC 8113)

c)
d)

Finansiell leasing (8112)
Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster
(CPC 81339*)

e)

Garantiförbindelser och ställande av säkerhet.
(CPC 81199*)

f)

Handel för egen eller annans räkning, på börs,
genom direkthandel eller på annat sätt, av följande:
Penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, bankä
certifikat osv.)
(81339*)

—

—

Utländsk valuta
(81333)

—

Deriverade produkter, inbegripet men inte begränsat
till terminsaffärer och optioner
(81339*)

—

Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana
produkter som svappar, ränteterminer osv.
(81339*)

—

Överlåtbara värdepapper
(CPC 81321*)

—

Andra överlåtbara instrument och finansiella tillä
gångar, inbegripet guld- och silvertackor
(81339*)
Penningmäkleri
(81339*)

g)
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h)

Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portä
följförvaltning, alla former av fondförvaltning,
pensionsfondsförvaltning samt förvarings- och notaä
riattjänster
(8119**, 81323*)

i)

Clearing och avveckling av finansiella tillgångar,
däribland värdepapper, derivatinstrument och andra
överlåtbara instrument
(81339* eller 81319*)

L 260/419
Beskrivning av förbehåll
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j)

Rådgivande verksamhet och andra finansiella stödä
tjänster i samband med alla de verksamheter som
anges i artikel 1B i MNT.TNC/W/50 ovan, inbegripet
kreditupplysning och kreditanalys, undersökning
och rådgivning avseende investeringar och portä
följer, rådgivning om förvärv och om omstruktuä
rering av bolag och om bolagsstrategi
(8131 eller 8133);

k)

Tillhandahållande och överföring av finansiella
upplysningar, finansiell databehandling och tillhöä
rande programvara som andra leverantörer av finanä
siella tjänster tillhandahållit.
(8131)

l)

Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper,
däribland emissionsgarantier och placering såsom
mellanhand (offentligt eller privat) och serviceverkä
samhet i samband med sådana emissioner
(8132).

8.

SJUKHUS OCH ANDRA HÄLSOVÅRDSINRÄTTä
NINGAR

a)

Sjukhustjänster
Privata läkar- och tandläkartjänster

30.8.2014
Beskrivning av förbehåll

Inga.

(CPC 9311 utom tjänster som tillhandahålls av den
offentliga sektorn)
b)

Sociala tjänster
(CPC 933)

c)

Andra hälso- och sjukvårdstjänster
(CPC 9319 utom CPC 93191).

9.

TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER

a)

Hotell och restauranger (inkl. catering)
(CPC 641–643)

b)

Resebyråer och researrangörer
(CPC 7471)

c)

Turistguidetjänster
(CPC 7472)

d)

Turism och reserelaterade tjänster

Inga.

10. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
a)

Biograftjänster
(CPC 96199**) (1)

b)

Andra underhållningstjänster
(CPC 96191 + 96194)

c)

Nyhetsbyråtjänster
(CPC 962)

Inga.

(1) ** Anger att den angivna tjänsten bara utgör en del av alla de aktiviteter som omfattas av CPC-numren.
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e)
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Sport och andra fritidstjänster
(CPC 964)

11. TRANSPORTTJÄNSTER
a)

Sjötransporttjänster
(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**)

b)

Transport på inre vattenvägar
(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**)

c)

Lufttransporttjänster som definieras i bilagan för
lufttransporter:
a) och b) Passagerar- och godstransport
(CPC 731, CPC 732)
c)

Uthyrning av fartyg med besättning
(CPC 734)

d)

Underhåll och reparation av luftfartyg
(CPC 8868)

e)

Försäljning och marknadsföring av lufttransä
porttjänster
(CPC 746*)

f)

Datoriserade bokningssystem
(CPC 746*)

d)

Rymdtransport
(CPC 733)

e)

Järnvägstransport
(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743)

f)

Vägtransporter
a) Passagerartransporter
(CPC 7121 + 7122)
b)

Godstransporter
(CPC 7123, för 7123 utom cabotage)

c)

Uthyrning av nyttovägfordon med operatör
(CPC 7124)

d)

Underhåll och reparation av vägtransportutrustning
(CPC 6112 + 8867)

e)

Stödtjänster för vägtransporttjänster
(CPC 744)

g)

Transport i rörledning
(CPC 7131, 7139)

h)

Kringtjänster för alla transportsätt:
a) Hantering, lagring och magasinering
(CPC 741, 742)
b)

Fraktspeditionstjänster och övriga stödtjänster
till transporttjänster
(CPC 748, 749)

L 260/421

Inga.
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ASSOCIERINGSAVTAL
mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena
sidan, och Georgien, å andra sidan
INGRESS
KONUNGARIKET BELGIEN,
REPUBLIKEN BULGARIEN,
REPUBLIKEN TJECKIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
REPUBLIKEN ESTLAND,
IRLAND,
REPUBLIKEN GREKLAND,
KONUNGARIKET SPANIEN,
REPUBLIKEN FRANKRIKE,
REPUBLIKEN KROATIEN,
REPUBLIKEN ITALIEN,
REPUBLIKEN CYPERN,
REPUBLIKEN LETTLAND,
REPUBLIKEN LITAUEN,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
UNGERN,
REPUBLIKEN MALTA,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
REPUBLIKEN POLEN,
REPUBLIKEN PORTUGAL,
RUMÄNIEN,
REPUBLIKEN SLOVENIEN,
REPUBLIKEN SLOVAKIEN,
REPUBLIKEN FINLAND,
KONUNGARIKET SVERIGE,
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan
kallade medlemsstaterna,
EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU, och
EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, nedan kallad Euratom,

30.8.2014
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å ena sidan, och
GEORGIEN

å andra sidan,
nedan kallade parterna,
SOM BEAKTAR de starka banden mellan parterna och deras gemensamma värderingar, vilka tidigare fastställts genom avtalet om
partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan,
och vilka utvecklas inom ramen för det östliga partnerskapet som en särskild dimension av den europeiska grannskapspolitiken, och
som erkänner sin gemensamma vilja att ytterligare utveckla, stärka och utvidga sina förbindelser på ett ambitiöst och innovativt sätt,
SOM BEKRÄFTAR Georgiens strävan att närma sig EU och landets europeiska val,
SOM ERKÄNNER att de gemensamma värderingar som EU bygger på – demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter samt rättsstatsprincipen – också utgör kärnan för den politiska associering och ekonomiska integration som avses i detta avtal,
SOM ERKÄNNER att Georgien, som är ett östeuropeiskt land, har åtagit sig att genomföra och främja dessa värderingar,
SOM ERKÄNNER att Georgien har gemensamma historiska band och gemensamma värderingar med medlemsstaterna,
SOM BEAKTAR att detta avtal inte ska påverka en framtida gradvis utveckling av förbindelserna mellan EU och Georgien, och ska lämna
denna utveckling öppen,
SOM ÄR BESLUTNA att ytterligare stärka respekten för de grundläggande friheterna, de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheterna
för personer som tillhör minoriteter, de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen och en god samhällsstyrning, på grundval av
parternas gemensamma värderingar,
SOM FÖRSTÅR att interna reformer för att stärka demokratin och marknadsekonomin kommer att underlätta Georgiens deltagande i
EU:s politik, program och organ; denna process kommer att stimulera en hållbar konfliktlösning och vice versa, vilket kommer att bidra
till att bygga upp förtroendet mellan de samhällsgrupper som skilts åt till följd av konflikter,
SOM ÄR VILLIGA att bidra till Georgiens politiska, socioekonomiska och institutionella utveckling genom ett sådant omfattande
samarbete inom ett brett spektrum av områden av gemensamt intresse, såsom utveckling av det civila samhället, god samhällsstyrning,
även på skatteområdet, handelsintegration och förbättrat ekonomiskt samarbete, institutionell uppbyggnad, reform av den offentliga
förvaltningen och bekämpning av korruption, fattigdomsminskning och samarbete på området frihet, säkerhet och rättvisa, som krävs för
att effektivt genomföra detta avtal, och som konstaterar att EU är berett att stödja relevanta reformer i Georgien,
SOM ÄR BESLUTNA att följa alla principer och bestämmelser i FN-stadgan och alla principer och bestämmelser som antagits inom
ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om
säkerhet och samarbete i Europa, slutdokumenten från konferenserna i Madrid, Istanbul och Wien från 1991 respektive 1992, Parisä
stadgan för ett nytt Europa från 1990, Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 samt den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950,
SOM ERINRAR OM sin vilja att främja internationell fred och säkerhet samt medverka i en verkningsfull multilateralism och fredlig
tvistlösning, särskilt genom att samarbeta i detta syfte inom ramen för Förenta nationerna (FN) och OSSE,
SOM ÄR BESLUTNA att följa sina internationella skyldigheter att bekämpa spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana
vapen, och att samarbeta om nedrustning och vapenkontroll,
SOM ERKÄNNER mervärdet av ett aktivt deltagande från parterna i olika regionala samarbetsforum,
SOM ÖNSKAR ytterligare bygga ut den regelbundna politiska dialogen i bilaterala och internationella frågor av gemensamt intresse, även
de regionala aspekterna, med beaktande av Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), inbegripet den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP),
SOM TILL FULLO RESPEKTERAR principerna om självständighet, suveränitet, territoriell integritet och internationellt erkända gränsers
okränkbarhet enligt folkrätten, FN-stadgan, Helsingforsslutakten från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt relevanta
resolutioner av Förenta nationernas säkerhetsråd,
SOM ERKÄNNER betydelsen av Georgiens engagemang för försoning och landets ansträngningar för att återställa sin territoriella
integritet och fullständiga och faktiska kontroll över de georgiska regionerna Abchazien och Tskhnivali-regionen/Sydossetien i syfte
att uppnå en fredlig och varaktig konfliktlösning med utgångspunkt i folkrättens principer, och EU:s åtagande att stödja en fredlig och
varaktig lösning av konflikten,

538
L 261/6

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

30.8.2014

SOM mot denna bakgrund ERKÄNNER vikten av att fortsätta genomförandet av sexpunktsavtalet av den 12 augusti 2008 och tillä
hörande genomförandeåtgärder, ha en meningsfull internationell närvaro för att bevara fred och säkerhet på fältet, bedriva en ömsesidigt
stödjande politik för icke-erkännande och engagemang, stödja de internationella diskussionerna i Genève samt se till att alla internt
fördrivna personer och flyktingar kan återvända på ett säkert och värdigt sätt i enlighet med principerna i folkrätten,
SOM ÄR BESLUTNA att låta alla medborgare i Georgien, också de lokala samhällen som delats till följd av konflikt, få del av fördelarna
med en stärkt politisk associering och ekonomisk integration mellan Georgien och EU,
SOM ÄR BESLUTNA att bekämpa organiserad brottslighet och olaglig handel samt att ytterligare stärka samarbetet i kampen mot
terrorism,
SOM ÄR BESLUTNA att fördjupa dialogen och samarbetet om rörlighet, migration, asyl och gränsförvaltning också med beaktande av
partnerskapet för rörlighet mellan EU och Georgien, genom ett övergripande tillvägagångssätt där man uppmärksammar laglig migration,
inbegripet cirkulär migration, och att samarbeta för att motverka irreguljär migration och människohandel samt för att genomföra
återtagandeavtalet på ett effektivt sätt,
SOM ERKÄNNER betydelsen av att i sinom tid införa en viseringsfri reseordning för medborgare i Georgien, om villkoren för en väl
hanterad och säker rörlighet är uppfyllda, också vad gäller ett effektivt genomförande av avtalen om viseringslättnader och återtagande,
SOM ÄR BESLUTNA att iaktta principerna om en fri marknadsekonomi och att låta EU bidra till ekonomiska reformer i Georgien, även
inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet,
SOM ÄR BESLUTNA att uppnå ekonomisk integration i synnerhet genom ett djupgående och omfattande frihandelsområde som en
integrerad del av detta avtal, inbegripet tillnärmning av regelverket, och i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som följer av
parternas medlemskap i Världshandelsorganisationen (WTO),
SOM ANSER att detta avtal kommer att skapa ett nytt klimat för de ekonomiska förbindelserna mellan parterna och framför allt
utvecklingen av handel och investeringar, samt kommer att stimulera konkurrens, vilket är faktorer som är grundläggande för ekonomisk
omstrukturering och modernisering,
SOM ÄR BESLUTNA att respektera principerna om en hållbar utveckling, att skydda miljön och minska klimatförändringarna samt att
ständigt förbättra miljöstyrningen och uppfyllandet av de miljörelaterade behoven, bland annat genom gränsöverskridande samarbete och
genomförande av multilaterala internationella avtal,
SOM ÄR BESLUTNA att öka försörjningstryggheten i fråga om energi, också via en utveckling av den södra korridoren, genom att bland
annat främja utveckling av lämpliga projekt i Georgien som underlättar utveckling av relevant infrastruktur, även för transitering genom
Georgien, genom att öka marknadsintegrationen och gradvis närma bestämmelserna på området till centrala delar av EU:s regelverk samt
genom att främja energieffektivitet och användning av förnybara energikällor,
SOM BEKRÄFTAR behovet av att stärka energisamarbetet, och parternas åtagande att genomföra energistadgefördraget,
SOM ÄR VILLIGA att förbättra folkhälsoskyddet och skyddet av människors hälsa som en grundförutsättning för hållbar utveckling och
ekonomisk tillväxt,
SOM ÄR BESLUTNA att förbättra de direkta personkontakterna, bland annat genom samarbete och utbyte inom vetenskap och teknik,
näringsliv, ungdomsfrågor, utbildning och kultur,
SOM ÄR BESLUTNA att främja gränsöverskridande och interregionalt samarbete mellan parterna i en anda av goda grannförbindelser,
SOM ERKÄNNER Georgiens åtagande att gradvis närma sin lagstiftning inom de berörda sektorerna till EU:s lagstiftning i enlighet med
detta avtal och att genomföra den i praktiken,
SOM ERKÄNNER Georgiens åtagande att utveckla sin administrativa och institutionella infrastruktur i den utsträckning som krävs för att
verkställa detta avtal,
SOM BEAKTAR EU:s beredvillighet att stödja genomförandet av reformer och att i detta syfte utnyttja alla till buds stående samarbetsä
former samt tekniskt, finansiellt och ekonomiskt stöd,
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SOM NOTERAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning V del III i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt binder Förenade kungariket och Irland som separata avtalsslutande parter, och inte som en del av EU, såvida inte
EU tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland gemensamt meddelar Georgien att Förenade kungariket eller Irland är bundna
av bestämmelserna som en del av EU i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på
området med frihet, säkerhet och rättvisa, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt; om Förenade kungariket och/eller Irland upphör att vara bundna av bestämmelserna som en del av EU i enlighet med
artikel 4a i det protokollet, ska EU tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland omedelbart underrätta Georgien om varje
ändring av deras ställning, varvid de ska förbli bundna av detta avtals bestämmelser som enskilda parter; samma sak gäller för Danmark i
enlighet med protokoll nr 22 om Danmarks ställning, som är fogat till fördragen,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1
Mål
1.

Härmed upprättas en associering mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

2.

Målen för associeringen är att

a) främja politisk associering och ekonomisk integration mellan parterna på grundval av gemensamma värderingar och
nära förbindelser, bland annat genom att öka Georgiens deltagande i EU:s politik, program och organ,
b) skapa en starkare ram för en utökad politisk dialog på alla områden av gemensamt intresse, så att nära politiska
förbindelser kan utvecklas mellan parterna,
c) bidra till att stärka demokratin och till politisk, ekonomisk och institutionell stabilitet i Georgien,
d) främja, bevara och stärka fred och stabilitet regionalt och internationellt, på grundval av principerna i FN-stadgan och
Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, bland annat genom gemenä
samma insatser för att undanröja spänningar, öka säkerheten vid gränserna samt främja gränsöverskridande samarbete
och goda grannförbindelser,
e) främja samarbete som syftar till fredlig konfliktlösning,
f) utöka samarbetet på området frihet, säkerhet och rättvisa för att stärka rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter,
g) stödja Georgiens ansträngningar att utveckla sin ekonomiska potential genom internationellt samarbete, bland annat
genom att närma landets lagstiftning till EU:s lagstiftning,
h) se till att Georgiens ekonomi gradvis integreras i EU:s inre marknad, i enlighet med detta avtal, särskilt genom att
inrätta ett djupgående och omfattande frihandelsområde som kommer att ge omfattande marknadstillträde på grundä
val av en varaktig och omfattande tillnärmning av lagstiftningen i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som
följer av Georgiens WTO-medlemskap,
i) skapa betingelser för ett allt närmare samarbete på andra områden av gemensamt intresse.
AVDELNING I
ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 2
Allmänna principer
1.
Respekt för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, såsom de
fastställs i Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och definieras i den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950, Helsingä
forsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt Parisstadgan för ett nytt Europa
1990, ska ligga till grund för parternas inre och yttre politik och är en väsentlig del av detta avtal. Motverkandet av
spridning av massförstörelsevapen, därmed sammanhängande materiel och bärare av sådana vapen är också en väsentlig
del av detta avtal.
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2.
Parterna upprepar sitt åtagande att iaktta principerna om en fri marknadsekonomi, hållbar utveckling och effektiv
multilateralism.
3.
Parterna bekräftar sin respekt för rättsstatsprincipen och principen om god samhällsstyrning samt sina internatioä
nella förpliktelser, särskilt inom ramen för FN, Europarådet och OSSE. I synnerhet har de enats om att främja respekten
för principerna om suveränitet och territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet samt oberoende.
4.
Parterna engagerar sig för rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, korruptionsbekämpning, bekämpning av olika
former av gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism, främjandet av en hållbar utveckling, verkningsfull
multilateralism samt kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen. Detta engagemang är
centralt för utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan parterna samt bidrar till fred och stabilitet i regionen.
AVDELNING II
POLITISK DIALOG OCH REFORM, SAMARBETE PÅ DET UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITISKA OMRÅDET

Artikel 3
Målen för den politiska dialogen
1.
Den politiska dialogen mellan parterna ska utvecklas och stärkas på alla områden av gemensamt intresse, inbegripet
frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik och inhemska reformer. Detta kommer att effektivisera det politiska samä
arbetet och främja konvergens i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, vilket kommer att stärka förbindelserna på ett
genomgripande och innovativt sätt.
2.

Målen för den politiska dialogen ska vara att

a) fördjupa den politiska associeringen och öka den politiska och säkerhetspolitiska konvergensen och effektiviteten,
b) främja principerna om territoriell integritet, internationellt erkända gränsers okränkbarhet samt suveränitet och obeä
roende, i enlighet med FN-stadgan och Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i
Europa,
c) främja fredlig konfliktlösning,
d) främja internationell stabilitet och säkerhet på grundval av verkningsfull multilateralism,
e) stärka samarbetet och dialogen mellan parterna om internationell säkerhet och krishantering, särskilt för att bemöta
globala och regionala utmaningar och betydande hot,
f) stärka samarbetet när det gäller att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärare av dessa, inbegripet
alternativa sysselsättningsmöjligheter för vetenskapsmän som tidigare varit anställda inom program för massförstörelä
sevapen,
g) främja resultatinriktat och praktiskt samarbete mellan parterna för att uppnå fred, säkerhet och stabilitet på den
europeiska kontinenten,
h) stärka respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter, inbegripet mediefrihet och rättigheter för personer som tillhör nationella minoriteter, samt
bidra till att befästa inhemska politiska reformer,
i) utveckla dialogen och fördjupa samarbetet mellan parterna på området säkerhet och försvar,
j) arbeta för att ytterligare främja regionalt samarbete i olika former,
k) ge alla Georgiens medborgare inom landets internationellt erkända gränser alla de fördelar som följer av närmare
politisk associering mellan EU och Georgien, bland annat genom ökad säkerhetspolitisk konvergens.
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Artikel 4
Inhemska reformer
Parterna ska samarbeta om att utveckla, befästa och stärka de demokratiska institutionernas stabilitet och ändamålsä
enlighet samt rättsstatsprincipen; om att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter; om att
göra ytterligare framsteg när det gäller reformer av rättsväsendet och lagstiftningen, i syfte att garantera rättsväsendets
oberoende, stärka dess administrativa kapacitet och säkerställa de rättsvårdande organens opartiskhet och ändamålsä
enlighet; om att fortsätta reformen av den offentliga förvaltningen och om att bygga upp en redovisningsskyldig, effektiv,
ändamålsenlig, öppen och professionell offentlig förvaltning; och om att fortsätta med en verkningsfull korruptionsä
bekämpning, särskilt med tanke på det ökade internationella samarbetet kring korruptionsbekämpning, samt om att
trygga ett verkningsfullt genomförande av relevanta internationella rättsliga instrument, till exempel Förenta nationernas
konvention mot korruption från 2003.
Artikel 5
Utrikes- och säkerhetspolitik
1.
Parterna ska intensifiera sin dialog och sitt samarbete samt främja en gradvis konvergens på området för utrikesoch säkerhetspolitik, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, och ska särskilt ta itu med frågor som
rör konfliktförebyggande, fredlig konfliktlösning och krishantering, regional stabilitet, nedrustning, icke-spridning, vapenä
kontroll och exportkontroll. Samarbetet ska bygga på gemensamma värderingar och intressen och syfta till att öka
konvergens och ändamålsenlighet i politiken, med användning av bilaterala, internationella och regionala forum.
2.
Parterna bekräftar sitt åtagande om att iaktta principerna om territoriell integritet, internationellt erkända gränsers
okränkbarhet samt suveränitet och oberoende, i enlighet med FN-stadgan och Helsingforsslutakten från 1975 från
Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, samt sitt åtagande om att främja dessa principer i sina bilaterala
och multilaterala förbindelser. Parterna betonar också sitt fulla stöd för principen om värdnationens samtycke när det
gäller utstationering av utländska väpnade styrkor på deras territorier. De är överens om att utstationering av utländska
väpnade styrkor på deras territorier bör ske först efter värdlandets uttryckliga samtycke, i enlighet med internationell rätt.
Artikel 6
Allvarliga brott som angår det internationella samfundet
1.
Parterna bekräftar att de mest allvarliga brotten som angår hela det internationella samfundet inte får förbli
ostraffade och att man måste undvika straffrihet för sådana brott genom åtgärder på det nationella och internationella
planet, bland annat genom Internationella brottmålsdomstolen.
2.
Parterna anser att inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen och förekomsten av en väl fungerande verkä
samhet vid domstolen utgör ett viktigt bidrag till internationell fred och rättvisa. Parterna bekräftar sitt åtagande att
fortsätta att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen genom att genomföra Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen och tillhörande instrument, med beaktande av att dess integritet ska bevaras.
Artikel 7
Konfliktförebyggande och krishantering
Parterna ska stärka det praktiska samarbetet inom konfliktförebyggande och krishantering, särskilt med tanke på ett
möjligt deltagande av Georgien i EU-ledda civila och militära krishanteringsoperationer samt i relevanta övningar och
relevant utbildningsverksamhet, efter en bedömning från fall till fall och efter en möjlig inbjudan från EU.
Artikel 8
Regional stabilitet
1.
Parterna ska intensifiera sina gemensamma ansträngningar för att främja stabilitet, säkerhet och en demokratisk
utveckling i regionen, samt arbeta för att ytterligare främja regionalt samarbete i olika former och särskilt arbeta för en
fredlig lösning av de olösta konflikterna i regionen.
2.
Dessa ansträngningar ska följa gemensamma principer om att vidmakthålla internationell fred och säkerhet i
enlighet med FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och
andra relevanta multilaterala dokument. Parterna ska också till fullo utnyttja det östliga partnerskapets multilaterala ram
som möjliggör samarbete och en öppen och fri dialog till gagn för förbindelserna mellan partnerländerna.
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Artikel 9
Fredlig konfliktlösning
1.
Parterna upprepar sitt engagemang för fredlig konfliktlösning med full respekt för Georgiens suveränitet och
territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser samt för ett gemensamt underlättande av ansträngä
ningarna för återuppbyggnad och försoning efter konflikten. I avvaktan på en hållbar lösning av konflikten och utan att
det påverkar de befintliga formerna för hantering av konfliktrelaterade frågor, kommer fredlig konfliktlösning att vara en
av de centrala punkterna på dagordningen för den politiska dialogen mellan parterna och i dialogen med andra relevanta
internationella aktörer.
2.
Parterna erkänner vikten av Georgiens engagemang för försoning och landets ansträngningar för att återställa sin
territoriella integritet i strävan efter en fredlig och varaktig lösning av konflikten, av ett fullständigt genomförande av
sexpunktsavtalet av den 12 augusti 2008 och tillhörande genomförandeåtgärder, av att stöd ges till de internationella
diskussionerna i Genève, och av att alla internt fördrivna personer och flyktingar i enlighet med principerna i folkrätten
kan återvända på ett säkert och värdigt sätt till de platser där de tidigare var stadigvarande bosatta, samt av ett meningsä
fullt deltagande på fältet av det internationella samfundet, vid behov också EU.
3.
Parterna ska samordna sina insatser för att bidra till en fredlig konfliktlösning i Georgien, även med andra berörda
internationella organisationer och även i samband med humanitära frågor.
4.
Ansträngningarna ska följa gemensamma principer om att vidmakthålla internationell fred och säkerhet i enlighet
med FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 från Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och andra
relevanta multilaterala dokument.
Artikel 10
Massförstörelsevapen
1.
Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, såväl till statliga som icke-statliga
aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell fred och stabilitet. Parterna är därför överens om att
samarbeta och bidra till kampen mot spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo
iaktta och på nationell nivå fullgöra sina befintliga skyldigheter enligt internationella fördrag och avtal om nedrustning
och icke-spridning samt andra relevanta internationella skyldigheter på området. Parterna är överens om att denna
bestämmelse utgör en väsentlig del av detta avtal.
2.
Parterna är dessutom överens om att samarbeta och bidra till kampen mot spridning av massförstörelsevapen och
bärare av sådana vapen genom att
a) vidta åtgärder för att, beroende på vad som är tillämpligt, underteckna, ratificera eller ansluta sig till samt till fullo
genomföra alla andra relevanta internationella instrument, och
b) upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll, såväl för export som transitering av varor med koppling till
massförstörelsevapen, som också omfattar kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i
samband med massförstörelsevapen och som inbegriper effektiva påföljder i fall då reglerna för exportkontroll överä
träds.
3.

Parterna är överens om att behandla dessa frågor i sin politiska dialog.
Artikel 11
Handeldvapen och lätta vapen samt kontroll av export av konventionella vapen

1.
Parterna är medvetna om att olaglig tillverkning, överföring och spridning av handeldvapen och lätta vapen,
inbegripet ammunition till sådana vapen, samt överdriven anhopning, bristfällig hantering, lagring med otillräcklig
säkerhet och okontrollerad spridning av sådana vapen fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot fred och internationell
säkerhet.
2.
Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina respektive skyldigheter att bekämpa olaglig handel med
handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till dessa, enligt befintliga internationella avtal och FN:s säkerhetsä
råds resolutioner, samt sina åtaganden inom ramen för andra internationella instrument som är tillämpliga på området,
såsom Förenta nationernas handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och utrota alla former av olaglig handel med
handeldvapen och lätta vapen.
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3.
Parterna ska åta sig att samarbeta och sörja för samordning, komplementaritet och synergi i sina ansträngningar för
att ta itu med den olagliga handeln med handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till dessa och förstörelse
av alltför stora lager, på global, regional, subregional och nationell nivå.
4.
Parterna är dessutom överens om att fortsätta att samarbeta i fråga om export av konventionella vapen, mot
bakgrund av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemenä
samma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel.
5.
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Parterna är överens om att behandla dessa frågor i sin politiska dialog.
Artikel 12
Bekämpning av terrorism

1.
Parterna bekräftar vikten av att bekämpa och förebygga terrorism och är överens om att samarbeta på bilateral,
regional och internationell nivå för att förebygga och bekämpa terrorism i alla dess former och yttringar.
2.
Parterna är överens om att terrorism måste bekämpas med fullständig respekt för rättsstatsprincipen och i full
överensstämmelse med folkrätten, inbegripet internationell människorättslagstiftning, internationell flyktingrätt och inä
ternationell humanitär rätt, med principerna i FN-stadgan och med alla relevanta internationella instrument för terroä
rismbekämpning.
3.
Parterna betonar vikten av en allmän ratificering och ett fullständigt genomförande av alla FN:s konventioner och
protokoll som har samband med terrorismbekämpning. Parterna är överens om att fortsätta att främja en dialog om
utkastet till övergripande konvention om internationell terrorism och att samarbeta om genomförandet av Förenta
nationernas globala strategi för terrorismbekämpning, liksom alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd och
Europarådets konventioner. Parterna är också överens om att samarbeta för att främja internationellt samförstånd om
förebyggande av och kamp mot terrorism.
AVDELNING III
FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Artikel 13
Rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna
1.
I sitt samarbete på området frihet, säkerhet och rättvisa ska parterna fästa särskild vikt vid att ytterligare främja
rättsstatsprincipen, inbegripet rättsväsendets oberoende, tillgången till rättslig prövning och rätten till en rättvis rättegång.
2.
Parterna kommer att samarbeta fullt ut för att institutionerna på det rättsvårdande området och rättskipningsä
området ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.
3.
Respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna kommer att vara vägledande för allt samä
arbete om frihet, säkerhet och rättvisa.
Artikel 14
Skydd av personuppgifter
Parterna är överens om att samarbeta för att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter i överensstämmelse med
EU:s och Europarådets rättsliga instrument och normer samt internationella rättsliga instrument och normer som anges i
bilaga I till detta avtal.
Artikel 15
Samarbete om migration, asyl och gränsförvaltning
1.
Parterna bekräftar ånyo vikten av att gemensamt förvalta migrationsströmmar mellan sina territorier och ska
upprätta en omfattande dialog om alla migrationsrelaterade frågor, inbegripet laglig migration, internationellt skydd
och kampen mot irreguljär migration, människosmuggling och människohandel.
2.
Samarbetet kommer att grunda sig på särskilda behovsbedömningar, som kommer att utföras i samråd mellan
parterna, och kommer att genomföras i enlighet med parternas gällande lagstiftning. Samarbetet kommer särskilt att
inriktas på följande:
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a) De bakomliggande orsakerna till migrationen och dess följder.
b) Utarbetande och genomförande av nationell lagstiftning och praxis när det gäller internationellt skydd i syfte att uppnå
överensstämmelse med bestämmelserna i Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning från 1951,
protokollet angående flyktingars rättsliga ställning från 1967 och andra relevanta internationella instrument såsom
den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950,
samt för att trygga respekten för principen om "non-refoulement".
c) Bestämmelser om rätt till inresa samt rättigheter och rättslig ställning för personer med inresetillstånd, rättvis
behandling och integrering av utländska medborgare som lagligen vistas i landet, samt utbildning och åtgärder för
att motverka rasism och främlingsfientlighet.
d) Stärkande av en verkningsfull politik för att förebygga irreguljär migration, smuggling av migranter och männiä
skohandel, bland annat frågan om hur nätverk för sådan smuggling eller människohandel kan bekämpas och hur
offren för denna handel kan skyddas.
e) Genomförande av överenskommelsen om inrättande av ett operativt samarbete mellan Europeiska byrån för förvaltä
ningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) och Georgiens
inrikesministerium, som undertecknades den 4 december 2008.
f) Frågor som rör organisation, utbildning, bästa praxis och andra operativa åtgärder på områdena dokumentsäkerhet
och gränsförvaltning.
3.

Samarbetet kan också underlätta cirkulär migration som gynnar utvecklingen.
Artikel 16
Personers rörlighet och återtagande av personer

1.

Parterna kommer att säkerställa ett fullständigt genomförande av

a) avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd, som trädde i
kraft den 1 mars 2011, och
b) avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar, som trädde i kraft den 1 mars
2011.
2.
Parterna ska fortsätta att sträva efter att öka medborgarnas rörlighet och ta gradvisa steg mot det gemensamma
målet om en viseringsfri ordning förutsatt att de villkor om välhanterad och säker rörlighet, som anges i handlingsplanen
för liberalisering av viseringsbestämmelserna i två etapper, är uppfyllda.
Artikel 17
Bekämpning av organiserad brottslighet och korruption
1.
Parterna ska samarbeta för att bekämpa och förebygga brottslighet och olaglig verksamhet, särskilt gränsöverä
skridande verksamhet, oavsett om den är organiserad eller inte, som till exempel
a) smuggling av och handel med människor samt handeldvapen och olaglig narkotika,
b) smuggling av och handel med varor,
c) olaglig ekonomisk och finansiell verksamhet såsom förfalskning, skatteundandragande och bedrägeri i samband med
offentlig upphandling,
d) förskingring i samband med projekt som finansieras av internationella givare,
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e) tagande och givande av muta, inom både den privata och offentliga sektorn,
f) förfalskning av handlingar och ingivande av oriktiga uppgifter, samt
g) it-brottslighet.
2.
Parterna ska stärka det bilaterala, regionala och internationella samarbetet mellan de rättsvårdande organen, bland
annat genom att utveckla samarbetet mellan Europol och de berörda myndigheterna i Georgien. Parterna åtar sig att på
ett verkningsfullt sätt genomföra relevanta internationella standarder, särskilt de som anges i Förenta nationernas konä
vention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) från 2000 och dess tre protokoll samt i
Förenta nationernas konvention mot korruption från 2003.
Artikel 18
Olaglig narkotika
1.
Parterna ska, inom ramen för sina befogenheter och sin behörighet, samarbeta för att sörja för en balanserad och
integrerad hållning i narkotikafrågor. Politiken och åtgärderna mot narkotika ska syfta till att stärka strukturerna för att
förebygga och bekämpa olaglig narkotika, minska tillgången till, handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika,
hantera de hälsomässiga och sociala följderna av narkotikamissbruk i syfte att minska skadorna, samt till att effektivare
förebygga avledning av kemiska prekursorer som används för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen.
2.
Parterna ska komma överens om de samarbetsmetoder som är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Åtgärderna ska
baseras på gemensamt överenskomna principer som överensstämmer med relevanta internationella konventioner, EU:s
narkotikastrategi (2013–2020) och den politiska förklaring om de vägledande principerna för att minska efterfrågan på
narkotika, som godkändes vid Förenta nationernas generalförsamlings tjugonde extra session om narkotika i juni 1998.
Artikel 19
Penningtvätt och finansiering av terrorism
1.
Parterna ska samarbeta i syfte att förhindra att deras finansiella system och andra berörda system används för att
tvätta intäkter från brottslig verksamhet i allmänhet och från narkotikabrott i synnerhet eller för att finansiera terrorism.
Samarbetet omfattar återkrävande av tillgångar eller medel som härrör från vinning av brott.
2.
Samarbetet på detta område ska möjliggöra utbyte av relevanta upplysningar inom ramen för respektive lagstiftning
liksom antagande av lämpliga standarder för förebyggande och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
motsvarande de standarder som antagits av relevanta internationella organ som är verksamma på detta område, såsom
arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF).
Artikel 20
Samarbete för att bekämpa terrorism
1.
I full överensstämmelse med de principer som ligger till grund för kampen mot terrorism enligt artikel 12 i detta
avtal bekräftar parterna vikten av ett tillvägagångssätt som omfattar såväl brottsbekämpning som rättskipning när det
gäller att bekämpa terrorism och är överens om att samarbeta för att förebygga och bekämpa terrorism i synnerhet
genom att
a) se till att terroristbrott kriminaliseras i enlighet med definitionen i rådets rambeslut 2008/919/RIF av den 28 november
2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism,
b) utbyta information om terroristgrupper och enskilda och deras stödnätverk i enlighet med internationell och nationell
rätt, särskilt när det gäller uppgiftsskydd och skydd för privatlivet,
c) utbyta erfarenheter om förebyggande och bekämpning av terrorism, när det gäller medel och metoder och deras
tekniska aspekter, samt om utbildning, i enlighet med tillämplig lag,
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d) utbyta information om bästa praxis när det gäller att ta itu med och motverka radikalisering och rekrytering, samt om
främjande av återanpassning,

e) utbyta åsikter och erfarenheter om misstänkta terroristers gränsöverskridande rörelser och resor samt om terroristhot,

f) utbyta bästa praxis när det gäller att skydda de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism, särskilt i samband
med straffrättsliga förfaranden,

g) vidta åtgärder mot risken för kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär terrorism och genomföra de åtgärder som
krävs för att förhindra förvärv, överföring och användning för terroriständamål av kemiska, biologiska, radiologiska
och nukleära material, samt för att förhindra olagliga handlingar mot kemiska, biologiska, radiologiska och kärnä
tekniska anläggningar med hög risk.

2.
Samarbetet ska bygga på relevanta tillgängliga bedömningar, till exempel de som görs av de berörda organen i FN
och Europarådet, och ska utföras i samråd mellan parterna.

Artikel 21
Rättsligt samarbete
1.
Parterna är överens om att utveckla det rättsliga samarbetet på det civilrättsliga och handelsrättsliga området, särskilt
när det gäller förhandling, ratificering och genomförande av multilaterala konventioner om civilrättsligt samarbete, särskilt
konventionerna från Haagkonferensen för internationell privaträtt om internationellt rättsligt samarbete och internatioä
nella tvister samt skydd av barn.

2.
I fråga om straffrättsligt samarbete kommer parterna att sträva efter att stärka samarbetet om ömsesidig rättslig
hjälp på grundval av relevanta multilaterala avtal. Detta ska vid behov omfatta anslutning till och genomförande av FN:s
och Europarådets relevanta internationella instrument samt ett närmare samarbete med Eurojust.

AVDELNING IV
HANDEL OCH HANDELSRELATERADE FRÅGOR
KAPITEL 1

Nationell behandling och marknadstilltrde fr varor
Avsnitt 1
Gemensamma bestmmelser
Artikel 22
Mål
Parterna ska från och med detta avtals ikraftträdande upprätta ett frihandelsområde, i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal och i överensstämmelse med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet från 1994, nedan kallat Gatt 1994.

Artikel 23
Tillämpningsområde och omfattning
1.

Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för handeln med varor (1) mellan parterna.

2.

I detta kapitel avses med med ursprung i att varan uppfyller ursprungsreglerna i protokoll 1 till detta avtal.

(1) I detta avtal avses med varor, varor i den mening som avses i Gatt 1994, om inte annat anges i detta avtal. Varor som omfattas av
WTO-avtalet om jordbruk kallas i detta kapitel jordbruksprodukter eller produkter.
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Avsnitt 2
Avskaffande av tullar, avgifter och andra plagor
Artikel 24
Definition av tullar
I detta kapitel avses med tullar varje form av tull eller annan pålaga som påförs vid eller i samband med import eller
export av en vara, inbegripet varje form av extraskatt eller extrapålaga som påförs vid eller i samband med sådan import
eller export. En tull inbegriper inte
a) pålagor som motsvarar en intern skatt som påförs i överensstämmelse med artikel 31 i detta avtal,
b) tullar som påförs i överensstämmelse med kapitel 2 (Handelspolitiska skyddsåtgärder) i avdelning IV (Handel och
handelsrelaterade frågor) i detta avtal,
c) avgifter och andra pålagor som påförs i enlighet med artikel 30 i detta avtal.
Artikel 25
Klassificering av varor
Klassificeringen av varor i handeln mellan parterna ska vara den som anges i vardera partens respektive tulltaxenomenä
klatur, i överensstämmelse med Harmoniserade systemet från 2012 som bygger på den internationella konventionen om
systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering från 1983 (nedan kallat HS) och senare ändringar.
Artikel 26
Avskaffande av importtullar
1.
Parterna ska avskaffa alla tullar på varor med ursprung i den andra parten från och med dagen för detta avtals
ikraftträdande med undantag av vad som fastställs i punkterna 2 och 3 i denna artikel och utan att det påverkar tillä
lämpningen av punkt 4 i denna artikel.
2.
De produkter som förtecknas i bilaga II-A till detta avtal ska importeras tullfritt till unionen inom de tillkvoter som
fastställs i den bilagan. Mest gynnad nation-tullsats (MGN-tullsats) ska tillämpas på import utöver tullkvoten.
3.
De produkter som förtecknas i bilaga II-B till detta avtal ska omfattas av en importtull vid import till unionen men
befrias från den del av importtullen som utgörs av värdetull.
4.
Import av de produkter med ursprung i Georgien som förtecknas i bilaga II-C till detta avtal ska omfattas av den
mekanism för att motverka kringgående som fastställs i artikel 27 i detta avtal.
5.
Fem år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna, på endera partens begäran, samråda för att överväga en
utvidgad omfattning av liberaliseringen av tullar för handeln mellan dem. Beslut enligt denna punkt ska fattas av
associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.
Artikel 27
Mekanism för att motverka kringgående i samband med jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter
1.
De produkter som förtecknas i bilaga II-C till detta avtal omfattas av den mekanism för att motverka kringgående
som fastställs i denna artikel. Den genomsnittliga årliga importvolymen från Georgien till unionen för varje kategori av
dessa produkter anges i bilaga II-C till detta avtal.
2.
När importvolymen för en eller flera av de produktkategorier som avses i punkt 1 uppgår till 70 % av den volym
som anges i bilaga II-C till detta avtal ett visst år som inleds den 1 januari ska unionen underrätta Georgien om
importvolymen för den eller de produkter som berörs. Efter denna underrättelse och inom 14 kalenderdagar från den
dag då importvolymen för en eller flera av de produktkategorier som avses i punkt 1 uppgår till 80 % av den volym som
anges i bilaga II-C till detta avtal ska Georgien tillhandahålla unionen en godtagbar förklaring till att Georgien har
kapacitet att tillverka produkter för export till unionen utöver de volymer som fastställs i den bilagan. Om sådan import
uppgår till 100 % av den volym som anges i bilaga II-C till detta avtal, och om Georgien inte tillhandahåller en godtagbar
försäkran, får unionen tillfälligt upphäva förmånsbehandlingen av de berörda produkterna.
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Förmånsbehandlingen ska upphävas under en period av sex månader med början den dag då beslutet om att tillfälligt
upphäva förmånsbehandlingen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.
Unionen ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Georgien om alla tillfälliga upphävanden som antas i enlighet med
punkt 2.

4.
Ett tillfälligt upphävande ska avslutas inom sex månader från och med dess ikraftträdande om Georgien inom ramen
för associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal tillhandahåller tillförlitlig
och tillfredsställande bevisning för att den volym av de relevanta produktkategorier som importeras utöver den volym
som avses i bilaga II-C till detta avtal är resultatet av en ändring av Georgiens produktionsnivå och exportkapacitet för
den berörda produkten/de berörda produkterna.

5.
Bilaga II-C till detta avtal får ändras och volymen ändras i samförstånd mellan unionen och Georgien i associeringsä
kommittén i dess konstellation för handelsfrågor på begäran av Georgien så att den återspeglar förändringar i Georgiens
produktionsnivå och exportkapacitet för den berörda produkten/de berörda produkterna.

Artikel 28
Frysningsklausul
Ingendera parten får införa en ny tull på en vara med ursprung i den andra parten eller höja en tull som tillämpas dagen
för detta avtals ikraftträdande. Detta ska inte utesluta att endera parten får bibehålla eller höja en tull efter godkännande
av Världshandelsorganisationens (nedan kallad WTO) tvistlösningsorgan.

Artikel 29
Exporttullar
Ingendera parten får införa eller bibehålla andra tullar eller skatter än de interna avgifter som tillämpas i enlighet med
artikel 30 i detta avtal på, eller i samband med, export av varor till den andra partens territorium.

Artikel 30
Avgifter och andra pålagor
Vardera parten ska i enlighet med artikel VIII i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar se till att alla slags avgifter och
pålagor, bortsett från tullar och andra åtgärder enligt artikel 26 i detta avtal, som påförs vid eller i samband med import
eller export av varor till sitt belopp begränsas till den ungefärliga kostnaden för de tillhandahållna tjänsterna och inte
utgör ett indirekt skydd för inhemska varor eller en import- eller exportavgift för skatteändamål.

Avsnitt 3
Icke-tariffra tgrder
Artikel 31
Nationell behandling
Vardera parten ska medge nationell behandling för varor från den andra parten i enlighet med artikel III i Gatt 1994 med
tolkningsanmärkningar. I detta syfte införlivas artikel III i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör
en integrerad del av det.

Artikel 32
Import- och exportrestriktioner
Ingendera parten får anta eller bibehålla förbud eller restriktioner vid import av en vara från den andra parten eller vid
export eller försäljning för export av en vara avsedd för den andra partens territorium, om inget annat anges i detta avtal
eller i enlighet med artikel XI i Gatt 1994 med tolkningsanmärkningar. I detta syfte införlivas artikel XI i Gatt 1994 med
tolkningsanmärkningar i detta avtal och utgör en integrerad del av det.
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Avsnitt 4
Srskilda bestmmelser betrffande varor
Artikel 33
Allmänna undantag

Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part att anta eller sätta i kraft åtgärder i enlighet med artiklarna XX
och XXI i Gatt 1994 och relevanta tolkningsanmärkningar till dessa artiklar enligt Gatt 1994, vilka härmed införlivas med
detta avtal och utgör en integrerad del av det.
Avsnitt 5
Administrativt samarbete och samordning med andra lnder
Artikel 34
Tillfälligt upphävande av tullförmåner
1.
Parterna är överens om att administrativt samarbete och bistånd är av största vikt för genomförande och kontroll av
den förmånliga tullbehandling som beviljas enligt detta kapitel och understryker sin beslutsamhet att bekämpa oegentä
ligheter och bedrägeri i tullfrågor och därmed sammanhängande frågor.
2.
Om en part på grundval av objektiva uppgifter konstaterar en underlåtenhet hos den andra parten att tillhandahålla
administrativt samarbete eller bistånd, och/eller oegentligheter eller bedrägeri som omfattas av detta kapitel får den
berörda parten tillfälligt avbryta den relevanta förmånsbehandlingen av den berörda produkten/de berörda produkterna
i enlighet med denna artikel.
3.

I denna artikel avses med underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete eller bistånd bland annat

a) att skyldigheten att kontrollera den berörda varans/de berörda varornas ursprungsstatus åsidosätts upprepade gånger,
b) att utförande av kontroll i efterhand av ursprungsintyg och/eller meddelande av kontrollresultaten upprepade gånger
nekas eller otillbörligen fördröjs,
c) att beviljandet av tillstånd för att på plats kontrollera äktheten av handlingar eller riktigheten av uppgifter som är av
betydelse för beviljandet av den berörda förmånsbehandlingen upprepade gånger nekas eller otillbörligen fördröjs.
4.
Vid tillämpning av denna artikel får det fastställas att oegentligheter eller bedrägeri föreligger bland annat om
importvolymen för en vara snabbt och utan tillfredsställande förklaring ökar i sådan utsträckning att den överstiger den
andra partens normala produktionsnivå och exportkapacitet och det finns objektiva uppgifter om oegentligheter eller
bedrägeri i detta sammanhang.
5.
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Förmånsbehandlingen får upphävas tillfälligt under följande förutsättningar:

a) Den part som på grundval av objektiva uppgifter fastställt underlåtenhet att tillhandahålla administrativt samarbete
eller bistånd, och/eller oegentligheter eller ett bedrägeri från den andra partens sida ska utan oskäligt dröjsmål anmäla
detta till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, tillsammans
med de objektiva uppgifterna och, på grundval av alla relevanta uppgifter och objektiva fastställanden, inleda samråd i
denna kommitté i syfte att finna en för båda parter godtagbar lösning.
b) Om parterna har inlett ett sådant samråd i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor och inte har
kunnat enas om en godtagbar lösning inom tre månader efter anmälan, får den berörda parten tillfälligt upphäva
förmånsbehandlingen av den berörda varan/de berörda varorna. Åtgärden ska utan oskäligt dröjsmål anmälas till
associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.
c) Ett tillfälligt upphävande av förmånsbehandling enligt denna artikel får inte gå utöver vad som krävs för att skydda
den berörda partens ekonomiska intressen. Det får gälla under en period av högst sex månader, som dock får förlängas
om det på sista giltighetsdagen inte har skett någon förändring av de förhållanden som gav upphov till det ursprungä
liga upphävandet. Det ska bli föremål för regelbundet samråd i associeringskommittén i dess konstellation för handelsä
frågor, särskilt i syfte att få upphävandet avslutat upphävt så snart förutsättningarna för dess tillämpning inte längre
föreligger.
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6.
Vardera parten ska i enlighet med sina interna förfaranden offentliggöra meddelanden till importörer om anmälä
ningar enligt punkt 5 a, beslut enligt punkt 5 b och förlängning eller upphävande enligt punkt 5 c.
Artikel 35
Hantering av administrativa fel
Om de behöriga myndigheterna gör ett misstag vid sin hantering av exportförmånsordningen, särskilt vid tillämpningen
av bestämmelserna i protokoll I till detta avtal rörande definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för
administrativt samarbete, och misstaget får konsekvenser när det gäller importtullar, får den part som drabbas av dessa
konsekvenser begära att associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal
undersöker möjligheterna att vidta lämpliga åtgärder för att råda bot på situationen.
Artikel 36
Avtal med andra länder
1.
Detta avtal ska inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för
gränstrafik, förutsatt att dessa inte är oförenliga med de handelsordningar som fastställs i avtalet.
2.
Parterna ska på endera partens begäran samråda i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor
enligt artikel 408.4 i detta avtal, om avtal om upprättande av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränsä
trafik och om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik i förhållande till tredjeländer. Samråden ska i
synnerhet hållas om ett tredjeland ansluter sig till EU så att unionens och Georgiens gemensamma intressen enligt detta
avtal beaktas.
KAPITEL 2

Handelspolitiska skyddstgrder
Avsnitt 1
Allmnna skyddstgrder
Artikel 37
Allmänna bestämmelser
1.
Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel XIX i Gatt 1994 och avtalet om skyddsåtgärder i
bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat avtalet om skyddsåtgärder) och enligt artikel 5 i avtalet om jordbruk i bilaga 1A till
WTO-avtalet (nedan kallat jordbruksavtalet).
2.
De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt.
3.
Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte omfattas av kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsä
relaterade frågor) i detta avtal.
Artikel 38
Öppenhet
1.
Den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning ska underrätta den andra parten om detta, förutsatt att denne
har ett väsentligt ekonomiskt intresse.
2.
Trots vad som sägs i artikel 37 i detta avtal ska den part som inleder en skyddsåtgärdsundersökning och avser att
tillämpa skyddsåtgärder, på begäran av den andra parten omedelbart lämna en särskild skriftlig underrättelse till den andra
parten med alla relevanta upplysningar som lett till att skyddsåtgärdsundersökningen inleds och att skyddsåtgärderna
tillämpas inbegripet, om relevant, upplysningar om att skyddsåtgärdsundersökningen inleds, de preliminära och slutgiltiga
undersökningsresultaten samt ett erbjudande om möjlighet till samråd.
3.
Vid tillämpning av denna artikel ska en part anses ha ett väsentligt ekonomiskt intresse om den tillhör de fem
största leverantörerna av den importerade produkten under den senaste treårsperioden, mätt i absolut volym eller värde.
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Artikel 39
Tillämpning av åtgärder
1.
Om parterna inför skyddsåtgärder ska de sträva efter att införa dem på ett sådant sätt som i minsta möjliga
utsträckning påverkar deras bilaterala handel.
2.
Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel gäller att om en part anser att de rättsliga kraven för införande av
definitiva skyddsåtgärder är uppfyllda och avser tillämpa sådana åtgärder ska den parten underrätta den andra parten och
ge den möjlighet att hålla bilaterala samråd. Om ingen tillfredsställande lösning har nåtts inom 30 dagar efter underä
rättelsen får den importerande parten anta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet.
Avsnitt 2
Antidumpnings- och utjmningstgrder
Artikel 40
Allmänna bestämmelser
1.
Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt artikel VI i Gatt 1994, avtalet om tillämpning av artikel VI
i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat antidumpningsavtalet) och avtalet om subventioner och utjämningsä
åtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat subventionsavtalet).
2.
De preferentiella ursprungsregler som fastställs i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för varor) i
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska inte gälla för detta avsnitt.
3.
Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte omfattas av kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsä
relaterade frågor) i detta avtal.
Artikel 41
Öppenhet
1.
Parterna är överens om att antidumpnings- och utjämningsåtgärder bör användas i full överensstämmelse med
kraven i antidumpningsavtalet respektive subventionsavtalet och bygga på ett rättvist och öppet system.
2.
Parterna ska omedelbart efter införandet av provisoriska åtgärder och före det slutgiltiga avgörandet säkerställa en
fullständig och ändamålsenlig redogörelse för alla de viktigaste omständigheter och överväganden som ligger till grund för
beslutet att vidta åtgärder, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.5 i antidumpningsavtalet och artikel 12.4 i
subventionsavtalet. Redogörelsen ska göras skriftligen, och berörda parter ska ges tillräcklig tid att lämna synpunkter.
3.
Förutsatt att detta inte medför en onödig försening av undersökningen ska varje berörd part ges möjlighet att höras,
så att den kan lämna synpunkter under antidumpnings- och antisubventionsundersökningarna.
Artikel 42
Beaktande av allmänintresset
En part får inte vidta antidumpnings- eller utjämningsåtgärder i de fall där man, utifrån de uppgifter som erhållits under
undersökningens gång, kan dra en klar slutsats att det inte ligger i allmänintresset att vidta sådana åtgärder. Allmänä
intresset ska fastställas på grundval av en samlad bedömning av alla berörda parters intressen, inbegripet den inhemska
industrins, användarnas, konsumenternas och importörernas intressen i den mån de har lämnat in relevanta uppgifter till
de undersökande myndigheterna.
Artikel 43
Regel om lägsta tull
Om en part beslutar att införa en preliminär eller slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull, får storleken på denna
tull inte överstiga dumpningsmarginalen eller de totala utjämningsbara subventionerna, utan den bör vara lägre än
dumpningsmarginalen eller de totala utjämningsbara subventionerna om en sådan lägre tull är tillräcklig för att avhjälpa
skadan för den inhemska industrin.
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KAPITEL 3

Tekniska handelshinder, standardisering, metrologi, ackreditering och bedmning av verensstmmelse
Artikel 44
Tillämpningsområde och definitioner
1.
Detta kapitel gäller för utarbetande, fastställande och tillämpning av standarder, tekniska föreskrifter samt förfaranä
den för bedömning av överensstämmelse enligt definitionerna i avtalet om tekniska handelshinder i bilaga 1A till WTOavtalet (nedan kallat TBT-avtalet), som kan påverka varuhandeln mellan parterna.
2.
Trots vad som sägs i punkt 1 gäller detta kapitel inte för sanitära och fytosanitära åtgärder enligt definitionerna i
bilaga A till avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder i bilaga 1A till WTO-avtalet (nedan kallat SPSavtalet), eller för inköpsspecifikationer som utarbetats av offentliga myndigheter för dessa myndigheters produktions- eller
förbrukningskrav.
3.

I detta kapitel ska definitionerna i bilaga 1 till TBT-avtalet gälla.
Artikel 45
Bekräftelse av avtalet om tekniska handelshinder

Parterna bekräftar sina befintliga rättigheter och skyldigheter gentemot varandra enligt TBT-avtalet, som härmed införlivas
i detta avtal och utgör en del av det.
Artikel 46
Tekniskt samarbete
1.
Parterna ska stärka sitt samarbete på området för standarder, tekniska föreskrifter, metrologi, marknadsövervakning
samt system för ackreditering och bedömning av överensstämmelse i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen av sina
respektive system och underlätta tillträdet till sina respektive marknader. De kan i detta syfte inleda dialoger om reglering
på såväl övergripande som sektorsspecifik nivå.
2.
I sitt samarbete ska parterna sträva efter att fastställa, utveckla och främja handelsunderlättande initiativ som kan
omfatta, men inte är begränsade till, att
a) stärka regleringssamarbetet genom utbyte av uppgifter och erfarenheter samt genom vetenskapligt och tekniskt samä
arbete i syfte att förbättra kvaliteten på deras tekniska föreskrifter, standarder, marknadsövervakning, bedömning av
överensstämmelse och ackreditering samt utnyttja regleringsresurserna på ett effektivt sätt,
b) främja och uppmuntra samarbete mellan deras respektive offentliga eller privata organ som ansvarar för metrologi,
standardisering, marknadsövervakning, bedömning av överensstämmelse och ackreditering,
c) främja utveckling av högkvalitativ infrastruktur för standardisering, metrologi, ackreditering, bedömning av överensä
stämmelse och systemet för marknadsövervakning i Georgien,
d) främja Georgiens deltagande i verksamheten inom relevanta europeiska organisationer,
e) sträva efter att finna lösningar på tekniska handelshinder som kan uppstå, och
f) när så är lämpligt sträva efter att samordna deras ståndpunkter i frågor av gemensamt intresse när det gäller
internationell handel och reglerande organisationer som WTO och FN:s ekonomiska kommission för Europa (nedan
kallad Unece).
Artikel 47
Tillnärmning av tekniska föreskrifter, standarder och bedömning av överensstämmelse
1.
Georgien ska med beaktande av sina prioriteringar för tillnärmning inom olika sektorer vidta nödvändiga åtgärder
för att gradvis uppnå tillnärmning med unionens tekniska föreskrifter, standarder och motsvarande system för metrologi,
ackreditering och bedömning av överensstämmelse samt med systemet för marknadsövervakning, och förbinda sig att
följa de principer och den praxis som fastställs i relevanta delar av unionens regelverk (en vägledande förteckning finns i
bilaga III-B till detta avtal). En förteckning över åtgärderna för tillnärmning anges i bilaga III-A till detta avtal, vilken får
ändras genom ett beslut av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.
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I syfte att uppnå dessa mål ska Georgien

a) med beaktande av sina prioriteringar gradvis närma sin lagstiftning till de relevanta delarna av unionens regelverk, och
b) uppnå och upprätthålla den administrativa och institutionella effektivitet som är nödvändig för att åstadkomma det
effektiva och öppna system som krävs för genomförandet av detta kapitel.
3.
Georgien ska avstå från att ändra sin övergripande och sektorsspecifika lagstiftning på de prioriterade områdena för
tillnärmning, utom för att stegvis närma sådan lagstiftning till motsvarande bestämmelser i unionens regelverk och för att
upprätthålla denna tillnärmning, och ska anmäla alla sådana ändringar av sin inhemska lagstiftning till unionen.
4.
Georgien ska sörja för och underlätta sina behöriga nationella organs deltagande i europeiska och internationella
organisationer för standardisering, legal och grundläggande metrologi samt bedömning av överensstämmelse, inbegripet
ackreditering, i enlighet med deras respektive verksamhetsområden och den form av medlemskap som är tillgänglig för
dem.
5.

Med sikte på att integrera sitt standardiseringssystem ska Georgien bemöda sig om att dess standardiseringsorgan

a) gradvis införlivar de europeiska standarderna (EN) som nationella standarder, inbegripet de harmoniserade europeiska
standarderna, vars frivilliga användning förutsätts överensstämma med den unionslagstiftning som införlivats med
georgisk lagstiftning,
b) samtidigt med införlivandet drar tillbaka motstridiga nationella standarder,
c) gradvis uppfyller de övriga villkoren för fullt medlemskap i de europeiska standardiseringsorganisationerna.
Artikel 48
Avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (ACAA-avtal)
Parterna får slutligen enas om att till detta avtal foga ett avtal om bedömning av överensstämmelse och godtagande av
industriprodukter (nedan kallat ACAA-avtal) i form av ett protokoll som omfattar en eller flera sektorer som parterna
enats om efter det att unionen har kontrollerat att Georgiens relevanta övergripande och sektorsspecifika lagstiftning,
institutioner och standarder fullt ut tillnärmats dem som gäller i unionen. Ett sådant ACAA-avtal kommer att föreskriva
att handeln mellan parterna med produkter inom de sektorer som omfattas av avtalet ska ske på samma villkor som
handeln med sådana produkter mellan medlemsstaterna.
Artikel 49
Märkning och etikettering
1.
Utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 47 och 48 i detta avtal, och med hänsyn till tekniska föreskrifter
för etiketterings- eller märkningskrav, bekräftar parterna principerna i kapitel 2.2 i TBT-avtalet enligt vilka sådana krav
inte får utarbetas, fastställas eller tillämpas med avsikt eller med verkan att skapa onödiga hinder för den internationella
handeln. Därför får sådana etiketterings- eller märkningskrav inte vara mer handelsbegränsande än vad som är nödvändigt
för att uppfylla ett legitimt mål, med hänsyn till de risker som skulle uppstå om målet inte uppnås.
2.

I fråga om obligatorisk märkning eller etikettering i synnerhet är parterna överens om följande:

a) Parterna kommer att sträva efter att minimera sina behov av märkning eller etikettering, utom när det krävs för
antagande av unionens regelverk på detta område och för skydd av hälsa, säkerhet eller miljö, eller av andra rimliga
samhällspolitiska skäl.
b) Parterna får specificera etiketternas eller märkningens form, men får inte kräva godkännande, registrering eller certiä
fiering av etiketter.
c) Parterna behåller rätten att kräva att uppgifterna på etiketterna eller märkningen ska vara på ett angivet språk.
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KAPITEL 4

Sanitra och fytosanitra tgrder
Artikel 50
Mål
1.
Syftet med detta kapitel är att underlätta handeln mellan parterna med råvaror som omfattas av sanitära och
fytosanitära åtgärder (SPS-åtgärder), inbegripet alla åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal, och samtidigt
skydda människors, djurs och växters liv eller hälsa genom att
a) säkerställa fullständig öppenhet när det gäller åtgärder som är tillämpliga på handel och som förtecknas i bilaga IV till
detta avtal,
b) närma Georgiens regleringssystem till unionens,
c) erkänna djurhälso- och växtskyddsstatusen hos respektive parter och tillämpa principen om regionalisering,
d) upprätta en mekanism för erkännande av likvärdighet av åtgärder som bibehålls av en part och som förtecknas i bilaga
IV till detta avtal,
e) fortsätta genomföra SPS-avtalet,
f) upprätta mekanismer och förfaranden för förenklade handelsprocedurer, och
g) förbättra kommunikationen och samarbetet mellan parterna när det gäller de åtgärder som förtecknas i bilaga IV till
detta avtal.
2.

Dessutom syftar detta kapitel till att parterna ska nå fram till en gemensam uppfattning om djurskyddskrav.
Artikel 51
Multilaterala skyldigheter

Parterna bekräftar sina rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet, särskilt SPS-avtalet.
Artikel 52
Tillämpningsområde
Detta kapitel ska gälla för alla sanitära och fytosanitära åtgärder som en part vidtar och som direkt eller indirekt kan
påverka handeln mellan parterna, inbegripet alla åtgärder som förtecknas i bilaga IV till detta avtal. Detta tillämpningsä
område påverkar inte det område som omfattas av tillnärmning enligt artikel 55 i detta avtal.
Artikel 53
Definitioner
I detta kapitel gäller följande definitioner:
1.

sanitära åtgärder eller fytosanitära åtgärder: åtgärder enligt definitionen i punkt 1 i bilaga A till SPS-avtalet (SPSåtgärder).

2.

djur: djur enligt definitionerna i Terrestrial Animal Health Code eller Aquatic Animal Health Code som upprättats av
Världsorganisationen för djurhälsa (nedan kallad OIE).

3.

animaliska produkter: produkter av animaliskt ursprung inbegripet produkter från vattenlevande djur enligt OIE:s
Aquatic Animal Health Code.

4.

animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel: hela djurkroppar eller delar av djur, produkter av
animaliskt ursprung eller andra produkter framställda av djur som inte är avsedda att användas som livsmedel enligt
förteckningen i del 2(II) i bilaga IV-A till detta avtal.

5.

växter: levande växter och specificerade levande växtdelar, inbegripet fröer och embryonalt material:
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a) frukt, i botanisk mening, dock inte konserverad genom djupfrysning,
b) grönsaker, dock inte konserverade genom djupfrysning,
c) knölar, stamknölar, rotknölar, jordstammar,
d) snittblommor,
e) grenar med bladverk,
f) avskurna träd med bladverk,
g) vävnadskulturer av växter,
h) blad, bladverk,
i) levande pollen, och
j) okuleringsris, sticklingar, ympris.
6.

växtprodukter: produkter från växter som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, såvida de inte är
växter enligt del 3 i bilaga IV-A till detta avtal.

7.

frön: frön i botanisk mening avsedda för plantering.

8.

skadegörare: varje art, underart eller biotyp av växt, djur eller patogen smittkälla som kan vara skadlig för växter eller
växtprodukter.

9.

skyddad zon: en zon i den mening som avses i artikel 2.1 h i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om
skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids
inom gemenskapen eller i bestämmelser som ersätter detta direktiv.

10. djursjukdom: en kliniskt eller patologiskt konstaterad infektion hos ett djur.
11. sjukdomar inom vattenbruk: en klinisk eller icke-klinisk infektion med en eller flera av de etiologiska smittämnen som
anges i OIE:s Aquatic Animal Health Code.
12. infektion hos djur: den situation där ett djur är värd för ett smittämne med eller utan kliniska eller patologiska belägg
för en infektion.
13. djurskyddsnormer: normer för djurskydd som utvecklas och tillämpas av parterna och, i tillämpliga fall, i överensä
stämmelse med OIE:s normer.
14. skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå: skälig sanitär och fytosanitär skyddsnivå enligt definitionen i punkt 5 i bilaga A
till SPS-avtalet.
15. region: vad djurhälsa beträffar, en zon eller en region enligt definitionen i OIE:s Terrestrial Animal Health Code och för
vattenbruk en zon enligt definitionen i OIE:s International Aquatic and Animal Health Code. När det gäller unionen
avses med territorium eller land unionens territorium.
16. skadegörarfritt område: ett område som konstaterats vara fritt från en särskild skadegörare på grundval av vetenskapliga
belägg och där, i tillämpliga fall, detta tillstånd upprätthålls officiellt.
17. regionalisering: begreppet regionalisering som det beskrivs i artikel 6 i SPS-avtalet.
18. sändning av djur eller animaliska produkter: ett antal djur eller en mängd animaliska produkter av samma typ, som
omfattas av samma intyg eller dokument, transporteras med samma transportmedel, avsänds av en enda avsändare
och har sitt ursprung i samma exporterande part eller samma region eller regioner i parten. En sändning av djur kan
bestå av en eller flera varor eller partier.
19. sändning av växter eller växtprodukter: en mängd växter, växtprodukter och/eller andra föremål som flyttas från en part
till den andra parten och som omfattas av ett enda sundhetsintyg, när ett sådant är nödvändigt. En sändning kan
bestå av en eller flera varor eller partier.
20. parti: ett antal enheter av en och samma vara som karakteriseras av att de har samma sammansättning och ursprung
och utgör en del av en sändning.
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21. likvärdighet vid handel (nedan kallad likvärdighet): då de åtgärder enligt bilaga IV till detta avtal som tillämpas i den
exporterande parten, oavsett om dessa skiljer sig från de åtgärder enligt den bilagan som tillämpas i den imporä
terande parten eller ej, objektivt når upp till den importerande partens skäliga skyddsnivå eller godtagbara risknivå.
22. sektor: produktions- eller handelsstruktur för en produkt eller en kategori av produkter i en part.
23. delsektor: en väldefinierad och kontrollerad del av en sektor.
24. vara: de produkter eller föremål som avses i punkterna 2–7.
25. särskilt importtillstånd: ett formellt förhandstillstånd av en behörig myndighet i den importerande parten utställt till en
enskild importör som ett villkor för import av en enstaka sändning eller flera sändningar av en vara från den
exporterande parten inom ramen för detta kapitel.
26. arbetsdagar: veckodagar utom söndagar, lördagar och allmänna helgdagar i någon av parterna.
27. inspektion: undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och djurskydd för att kontrollera efterlevnaden
av de rättsliga kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna avseende djurhälsa och djurskydd.
28. växtskyddskontroll: officiell okulär undersökning av växter, växtprodukter eller andra reglerade föremål för att fastställa
eventuell förekomst av skadegörare och/eller fastställa överensstämmelse med de fytosanitära bestämmelserna.
29. kontroll: kontroll av huruvida specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt
underlag.
Artikel 54
Behöriga myndigheter
Parterna ska underrätta varandra om struktur, organisation och uppdelning av befogenheter mellan sina behöriga
myndigheter vid det första mötet i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-underä
kommittén) som avses i artikel 65 i detta avtal. Parterna ska underrätta varandra om varje ändring i struktur, organisation
och uppdelning av befogenheter, även för kontaktpunkterna, som gäller dessa behöriga myndigheter.
Artikel 55
Gradvis tillnärmning
1.
Georgien ska fortsätta att gradvis närma sin lagstiftning på det sanitära och fytosanitära området, sin djurskyddsä
lagstiftning samt andra lagstiftningsåtgärder enligt bilaga IV till detta avtal till unionslagstiftningen i enlighet med de
principer och förfaranden som anges i bilaga XI till detta avtal.
2.

Parterna ska samarbeta i fråga om gradvis tillnärmning och kapacitetsuppbyggnad.

3.
SPS-underkommittén ska regelbundet övervaka genomförandet av tillnärmningsprocessen, enligt bilaga XI till detta
avtal, i syfte att tillhandahålla nödvändiga rekommendationer för tillnärmningen.
4.
Senast sex månader efter detta avtals ikraftträdande ska Georgien lämna in en förteckning över den unionslagstiftä
ning på det sanitära och fytosanitära området samt på djurskyddsområdet liksom annan unionslagstiftning enligt bilaga IV
till detta avtal som Georgien ska närma sin lagstiftning till. Förteckningen ska delas upp i prioriterade områden, inom
vilka handeln med en viss vara eller varugrupp ska underlättas genom tillnärmning. Denna förteckning över tillnärmning
ska fungera som referensdokument för genomförandet av detta kapitel.
Artikel 56
Erkännande i handelssyfte av djurhälso- och skadegörarstatus och regionala villkor
Erkännande av status för djursjukdomar, infektioner hos djur eller skadegörare
1.

I fråga om djursjukdomar och infektioner hos djur (inbegripet zoonoser) ska följande gälla:

a) Den importerande parten ska i handelssyfte erkänna djurhälsostatusen hos den exporterande parten eller dess regioner
som den konstateras i enlighet med förfarandet i bilaga VI till detta avtal, när det gäller de djursjukdomar som anges i
bilaga V-A till detta avtal.
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b) När en part anser att den på sitt territorium eller i en region på sitt territorium har en speciell status för en särskild
djursjukdom som avviker från dem som förtecknas i bilaga V-A till detta avtal, kan denna part begära erkännande av
denna status enligt det förfarande som fastställs i del C i bilaga VI till detta avtal. I detta hänseende får den
importerande parten begära garantier, åtföljda av en förklarande anmärkning, vad beträffar import av levande djur
och animaliska produkter som står i överensstämmelse med den status parterna kommit överens om.
c) Parterna erkänner som grundval för handeln dem emellan statusen för territorier eller regioner eller statusen i en
sektor eller delsektor i parterna vad beträffar prevalens eller incidens av en annan djursjukdom än de som förtecknas i
bilaga V-A till detta avtal, eller vad beträffar infektioner hos djur och/eller därmed sammanhängande risker, beroende
på vad som är tillämpligt, som den definieras av OIE. I detta hänseende får den importerande parten vid import av
levande djur och animaliska produkter begära garantier som är avpassade till den definierade statusen i enlighet med
OIE:s rekommendationer.
d) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 58, 60 och 64 i detta avtal och om inte den importerande parten
reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar, samråd och/eller kontroll, ska vardera parten
utan oskäligt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt
bestämmelserna i led a, b och c i denna punkt.
2.
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I fråga om skadegörare ska följande gälla:

a) Parterna erkänner i handelssyfte den status när det gäller skadegörare som anges i bilaga V-B som fastställs i enlighet
med bilaga VI-B.
b) Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 58, 60 och 64 i detta avtal och om inte den importerande parten
reser uttrycklig invändning och begär stöd- eller tilläggsupplysningar, samråd och/eller kontroll, ska vardera parten
utan oskäligt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för handeln enligt
bestämmelserna i led a i denna punkt.
Erkännande av regionalisering/zonindelning, skadegörarfria områden och skyddade zoner
3.
Parterna erkänner begreppet regionalisering och skadegörarfria områden enligt den relevanta internationella växtä
skyddskonventionen (IPPC) från 1997 och FAO:s internationella standarder för fytosanitära åtgärder, liksom begreppet
skyddade zoner enligt direktiv 2000/29/EG, och är överens om att tillämpa dessa i handeln sig emellan.
4.
Parterna är överens om att beslut om regionalisering för de djur- och fisksjukdomar som förtecknas i bilaga V-A till
detta avtal och för de skadegörare som förtecknas i bilaga V-B till detta avtal ska fattas enligt bestämmelserna i delarna A
och B i bilaga VI till detta avtal.
5.
Vad beträffar djursjukdomar ska den exporterande part som söker erkännande av sitt beslut om regionalisering hos
den importerande parten, i enlighet med bestämmelserna i artikel 58 i detta avtal, anmäla sina åtgärder med fullständiga
förklaringar och underlag vad gäller bedömningar och beslut. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 59 i detta
avtal och om inte den importerande parten reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplysningar, samråd och/eller
kontroll inom 15 arbetsdagar från det att anmälan mottagits ska det anmälda beslutet om regionalisering anses godtaget.
De samråd som avses i första stycket i denna punkt ska äga rum i enlighet med artikel 59.3 i detta avtal. Den
importerande parten ska bedöma tilläggsupplysningarna inom 15 arbetsdagar från det att de mottagits. Den kontroll
som avses i första stycket i denna punkt ska utföras i enlighet med artikel 62 i detta avtal inom 25 arbetsdagar från det
att begäran om kontroll mottagits.
6.
Vad skadegörare beträffar ska vardera parten försäkra sig om att det vid handel med växter, växtprodukter och
andra föremål på lämpligt sätt tas hänsyn till statusen för skadegörare i ett område som erkänns som en skyddad zon
eller som ett skadegörarfritt område av den andra parten. Den part som söker erkännande av ett skadegörarfritt område
hos den andra parten ska anmäla sina åtgärder och på begäran tillhandahålla fullständiga förklaringar och underlag för
upprättandet och bibehållandet av detta, med ledning av lämpliga FAO- eller IPPC-standarder, inbegripet de internationella
standarderna för fytosanitära åtgärder. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 i detta avtal och om inte en
importerande part reser uttrycklig invändning och begär tilläggsupplysningar, samråd och/eller kontroll inom tre månader
efter anmälan ska det anmälda beslutet om regionalisering avseende ett skadegörarfritt område anses godtaget.
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De samråd som avses i första stycket i denna punkt ska äga rum i enlighet med artikel 59.3 i detta avtal. Den
importerande parten ska bedöma tilläggsupplysningarna inom tre månader från det att de mottagits. Den kontroll
som avses i första stycket i denna punkt ska utföras i enlighet med artikel 62 i detta avtal inom tolv månader från
det att begäran om kontroll mottagits, med hänsyn tagen till skadegörarens biologi och den berörda grödan.
7.
När förfarandena enligt punkterna 4–6 slutförts och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 i detta avtal
ska vardera parten utan oskäligt dröjsmål vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som behövs för att
handel ska kunna drivas på denna grund.
Delområdesindelning
8.

Parterna får fortsätta diskussionerna om delområdesindelning.
Artikel 57
Erkännande av likvärdighet

1.

Likvärdighet kan erkännas med avseende på

a) en enstaka åtgärd,
b) en grupp åtgärder, eller
c) ett system som tillämpas på en sektor, en delsektor, en vara eller en varugrupp.
2.
I fråga om erkännande av likvärdighet ska parterna följa det förfarande som anges i punkt 3 i denna artikel. Detta
förfarande ska inbegripa påvisande av objektiva belägg för likvärdighet från den exporterande partens sida och objektiv
bedömning av dessa belägg från den importerande partens sida. Denna bedömning kan omfatta inspektioner eller
kontroller.
3.
På den exporterande partens begäran rörande erkännande av likvärdighet enligt punkt 1 i denna artikel ska parterna,
utan dröjsmål och inom tre månader från det att en sådan begäran mottagits av den importerande parten, inleda
samrådsförfarandet som ska inbegripa de steg som anges i bilaga VIII till detta avtal. Om den exporterande parten
gör ett antal framställningar ska parterna på begäran av den importerande parten inom den SPS-underkommitté som
avses i artikel 65 i detta avtal komma överens om en tidsplan för att inleda och genomföra det förfarande som avses i
den här punkten.
4.
Georgien ska underrätta unionen så snart som tillnärmning har uppnåtts i fråga om en åtgärd, en grupp åtgärder
eller ett system enligt punkt 1 i denna artikel till följd av den övervakning som föreskrivs i artikel 55.3 i detta avtal. Detta
faktum ska kunna ligga till grund för en begäran från Georgien om att inleda förfarandet för erkännande av likvärdighet
av de berörda åtgärderna i enlighet med punkt 3 i denna artikel.
5.
Såvida inte annat överenskommits ska den importerande parten ha avslutat det förfarande för erkännande av
likvärdighet som avses i punkt 3 i denna artikel inom 360 dagar efter att från den exporterande parten ha mottagit
begäran med belägg för likvärdigheten. Denna tidsfrist får förlängas för säsonggrödor när det är motiverat att dröja med
bedömningen för att möjliggöra kontroll under en lämplig del av en grödas växtperiod.
6.
Den importerande parten ska fastställa likvärdigheten när det gäller växter, växtprodukter och andra föremål i
enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder.
7.
Den importerande parten får permanent eller tillfälligt upphäva likvärdighet på basis av ändringar som den ena
parten gjort av åtgärder som påverkar likvärdigheten, under förutsättning att förfarandena nedan följs:
a) Enligt bestämmelserna i artikel 58.2 i detta avtal ska den exporterande parten underrätta den importerande parten om
varje förslag till ändring av åtgärder för vilka likvärdighet har erkänts och om de troliga verkningarna av de föreslagna
åtgärderna på den likvärdighet som erkänts. Inom 30 dagar från mottagandet av denna underrättelse ska den imporä
terande parten underrätta den exporterande parten om huruvida likvärdighet fortsättningsvis kommer att erkännas
eller inte på grundval av de föreslagna åtgärderna.
b) Enligt bestämmelserna i artikel 58.2 i detta avtal ska den importerande parten omedelbart underrätta den exporterande
parten om varje förslag till ändring av åtgärder som ligger till grund för erkännande om likvärdighet och om de troliga
verkningarna av de föreslagna åtgärderna på den likvärdighet som har erkänts. För den händelse att den importerande
parten inte fortsätter att erkänna likvärdighet, kan parterna komma överens om villkoren för att på nytt inleda det
förfarande som avses i punkt 3 i denna artikel på grundval av de föreslagna åtgärderna.
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8.
Den importerande parten har ensam ansvaret för att besluta om erkännande eller tillfälligt eller permanent uppä
hävande av likvärdighet i enlighet med sin lagstiftning och administrativa ram. Den parten ska skriftligen förse den
exporterande parten med de fullständiga förklaringar och underlag som legat till grund för bedömningar och beslut som
omfattas av denna artikel. I händelse av icke-erkännande eller tillfälligt eller permanent upphävande av likvärdighet ska
den importerande parten för den exporterande parten ange på vilka villkor som förfarandet enligt punkt 3 kan inledas.
9.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 64 i detta avtal får den importerande parten inte permanent eller
tillfälligt upphäva likvärdigheten innan endera partens föreslagna nya åtgärder trätt i kraft.
10.
Om den importerande parten formellt erkänner likvärdigheten på grundval av samrådsförfarandet enligt bilaga VIII
till detta avtal, ska SPS-underkommittén i enlighet med förfarandet i artikel 65.5 i detta avtal avge en förklaring om
likvärdighet i handeln mellan parterna. Detta beslut får även omfatta färre fysiska kontroller vid gränserna, förenklade
intyg och förfaranden för "för-listning" för anläggningar beroende på vad som är lämpligt.
Likvärdighetsstatusen ska förtecknas i bilaga XII till detta avtal.
Artikel 58
Öppenhet och utbyte av information
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 59 i detta avtal ska parterna samarbeta för att öka den ömsesidiga
förståelsen av varandras officiella kontrollstruktur och kontrollmekanismer som ansvarar för tillämpningen av de åtgärder
som förtecknas i bilaga IV till detta avtal och resultaten av strukturen och mekanismerna. Detta kan uppnås bland annat
genom rapporter om internationella revisioner när dessa offentliggörs och genom informationsutbyte mellan parterna om
resultaten av dessa revisioner eller annan information, beroende på vad som är lämpligt.
2.
Inom ramen för den tillnärmning av lagstiftningen som avses i artikel 55 i detta avtal eller det erkännande av
likvärdighet som avses i artikel 57 i detta avtal ska parterna hålla varandra underrättade om ändringar som antas när det
gäller lagstiftning eller andra förfaranden på de berörda områdena.
3.
I detta sammanhang ska unionen i god tid underrätta Georgien om ändringar av unionslagstiftningen för att
Georgien ska kunna överväga ändringar av sin egen lagstiftning i enlighet med dessa.
Parterna bör samarbeta på den nivå som är nödvändig för att underlätta överlämnande av lagstiftningshandlingar på
begäran av endera parten.
I detta syfte ska vardera parten informera den andra parten om sina kontaktpunkter. Parterna ska också underrätta
varandra om alla eventuella ändringar av kontaktpunkterna.
Artikel 59
Anmälan, samråd och underlättande av kommunikation
1.
Vardera parten ska inom två arbetsdagar skriftligen till den andra parten anmäla alla allvarliga eller betydande risker
för människors, djurs eller växters hälsa, inbegripet alla akut nödvändiga födoämneskontroller eller situationer där det
finns en klart identifierad risk för allvarliga hälsoeffekter som hänger samman med förtäring av animaliska produkter eller
växtprodukter, i synnerhet
a) alla åtgärder som påverkar regionaliseringsbeslut enligt artikel 56 i detta avtal,
b) förekomst eller utveckling av varje djursjukdom som förtecknas i bilaga V-A till detta avtal eller av reglerade
skadegörare som förtecknas i bilaga V-B till detta avtal,
c) rön av epidemiologisk betydelse eller betydande associerade risker när det gäller djursjukdomar och skadegörare som
inte förtecknas i bilagorna V-A och V-B till detta avtal eller som är nya djursjukdomar eller skadegörare, och
d) varje ytterligare åtgärd, utöver de grundläggande krav som gäller för parternas respektive åtgärder, som vidtas för att
bekämpa eller utrota djursjukdomar eller skadegörare eller för att skydda folkhälsan eller växters hälsa samt alla
ändringar av sjukdomsförebyggande program, inbegripet vaccinationsprogram.
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En skriftlig anmälan ska göras till de kontaktpunkter som avses i artikel 58.1 i detta avtal.

Med skriftlig anmälan avses en anmälan per post, fax eller e-post.
3.
Om en part är allvarligt oroad över en risk i fråga om människors, djurs eller växters hälsa, ska samråd om
situationen på begäran av den parten hållas så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 15 arbetsdagar
efter den dag då begäran gjordes. Vardera parten ska i sådana situationer sträva efter att ställa all den information till
förfogande som behövs för att undvika störningar i handeln och för att nå en ömsesidigt godtagbar lösning som är
förenlig med skydd av människors, djurs och växters hälsa.
4.
På begäran av en part ska samråd om djurskydd hållas så snart som möjligt och, under alla omständigheter, senast
20 arbetsdagar efter den dag då anmälan gjordes. Vardera parten ska i sådana situationer sträva efter att tillhandahålla alla
begärda upplysningar.
5.
På begäran av en part ska det samråd som avses i punkterna 3 och 4 i denna artikel hållas som video- eller
telefonkonferens. Den part som begärt samråd ska svara för att det förs protokoll vid samrådet som formellt ska
godkännas av parterna. För detta godkännande ska bestämmelserna i artikel 58.3 i detta avtal tillämpas.
6.
Ett system för snabb varning och en mekanism för tidig varning som tillämpas av båda parter för alla veterinära och
fytosanitära nödsituationer kommer att införas i ett senare skede när Georgien har infört den lagstiftning som krävs på
detta område och skapat förutsättningar för att systemen fungerar på plats.
Artikel 60
Handelsvillkor
1.

Importvillkor före erkännande av likvärdighet:

a) Parterna är överens om att tillämpa villkor före erkännande av likvärdighet vid import av alla varor som omfattas av
bilaga IV-A till detta avtal samt punkterna 2 och 3 i bilaga IV-C till detta avtal. Utan att det påverkar tillämpningen av
beslut enligt artikel 56 i detta avtal ska den importerande partens importvillkor tillämpas för den exporterande partens
hela territorium. När detta avtal träder i kraft och i enlighet med bestämmelserna i artikel 58 i detta avtal ska den
importerande parten underrätta den exporterande parten om sina sanitära och/eller fytosanitära importkrav för varor
som avses i bilagorna IV-A och IV-C till detta avtal. Dessa upplysningar ska i förekommande fall inbegripa förlagor till
officiella intyg eller deklarationer eller kommersiella dokument, som föreskrivs av den importerande parten.
b) i) Alla ändringar eller förslag till ändringar av de villkor som avses i punkt 1 a i denna artikel ska göras i enlighet
med de relevanta anmälningsförfarandena i SPS-avtalet.
ii) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 64 i detta avtal ska den importerande parten ta
hänsyn till tiden för transport mellan parterna vid fastställandet av datum för ikraftträdande av de ändrade villkor
som avses i punkt 1 a i denna artikel.
iii) Om den importerande parten inte uppfyller de krav på anmälan som avses i punkt 1 a i denna artikel ska den
fortsätta att godta det intyg som garanterar de tidigare gällande villkoren upp till 30 dagar efter det att de
förändrade importvillkoren trätt i kraft.
2.

Importvillkor efter erkännande av likvärdighet:

a) Inom 90 dagar efter dagen för beslutet om erkännande enligt artikel 57.10 i detta avtal ska parterna vidta alla de
lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa detta erkännande och på basis av
detta möjliggöra handel mellan parterna med de varor som avses i bilaga IV-A till detta avtal och i punkterna 2 och 3
i bilaga IV-C till detta avtal. För dessa varor får förlagan till det officiella intyg eller dokument som den importerande
parten kräver ersättas med ett intyg som utformas enligt bilaga X-B till detta avtal.
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b) För varor inom sektorer och delsektorer för vilka inte alla åtgärder erkänns som likvärdiga ska handeln fortsätta att
bedrivas enligt de villkor som avses i punkt 1 a i denna artikel. På begäran av den exporterande parten ska bestämä
melserna i punkt 5 i denna artikel tillämpas.
3.
Från och med dagen för detta avtals ikraftträdande ska de varor som avses i bilaga IV-A till detta avtal och i punkt 2
i bilaga IV-C till detta avtal inte vara beroende av importtillstånd mellan parterna.
4.
För villkor som inverkar på handel med de varor som avses i punkt 1 a i denna artikel ska parterna på begäran av
den exporterande parten inleda samråd i SPS-underkommittén enligt bestämmelserna i artikel 65 i detta avtal för att
komma överens om alternativa villkor eller tilläggsvillkor för import från den importerande partens sida. Sådana alterä
nativa villkor eller tilläggsvillkor för import får i förekommande fall baseras på åtgärder från den exporterande partens
sida som erkänns som likvärdiga av den importerande parten. Om överenskommelse nås ska den importerande parten
inom 90 dagar vidta de lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra
import på grundval av de överenskomna importvillkoren.
5.
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Förteckning över anläggningar, villkorat godkännande

a) Vid import av de animaliska produkter som anges i del 2 i bilaga IV-A till detta avtal ska den importerande parten på
den exporterande partens begäran åtföljd av lämpliga garantier provisoriskt godkänna de bearbetningsanläggningar
som anges i punkt 2 i bilaga VII till detta avtal och som är belägna på den exporterande partens territorium, utan
föregående kontrollbesök vid enskilda anläggningar. Sådana godkännanden ska vara förenliga med de villkor och
bestämmelser som anges i bilaga VII till detta avtal. Utom i de fall då tilläggsupplysningar begärs ska den importerande
parten vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och/eller administrativa åtgärder för att möjliggöra import på denna
grund inom 30 arbetsdagar från den importerande partens mottagande av begäran och lämpliga garantier.
Den första förteckningen över anläggningar ska godkännas enligt bestämmelserna i bilaga VII till detta avtal.
b) Vid import av de animaliska produkter som avses i punkt 2 a i denna artikel ska den exporterande parten underrätta
den importerande parten om sin förteckning över anläggningar som uppfyller den importerande partens villkor.
6.
På begäran av en part ska den andra parten tillhandahålla nödvändiga förklaringar och underlag vad gäller de
bedömningar och beslut som omfattas av denna artikel.
Artikel 61
Certifieringsförfarande
1.
För certifieringsförfaranden och utfärdande av intyg och officiella dokument är parterna överens om de principer
som anges i bilaga X till detta avtal.
2.
Den SPS-underkommitté som avses i artikel 65 i detta avtal får besluta om reglerna för elektronisk certifiering,
återkallande eller ersättning av intyg.
3.
Inom ramen för tillnärmad lagstiftning enligt artikel 55 i detta avtal ska parterna i förekommande fall komma
överens om gemensamma förlagor till intyg.
Artikel 62
Kontroll
1.
För att upprätthålla förtroendet för det praktiska genomförandet av bestämmelserna i detta kapitel har vardera
parten rätt att
a) kontrollera hela eller delar av den andra partens myndigheters inspektions- och certifieringssystem och/eller, i tillä
lämpliga fall, andra åtgärder i enlighet med relevanta internationella standarder, riktlinjer och rekommendationer enligt
Codex Alimentarius, OIE och IPPC,
b) få information från den andra parten om dess kontrollsystem och informeras om resultaten av de kontroller som
utförts inom ramen för det systemet med iakttagande av de bestämmelser om konfidentialitet som är tillämpliga i
endera parten.

562
L 261/30

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

30.8.2014

2.
Endera parten får delge tredje part resultaten av kontrollerna enligt punkt 1 a i denna artikel och, om detta krävs,
offentliggöra resultaten enligt tillämpliga bestämmelser i någondera parten. Bestämmelser om konfidentialitet som är
tillämpliga i endera parten ska respekteras vid delgivande och/eller offentliggörande av resultaten, i tillämpliga fall.
3.
Om den importerande parten beslutar att göra ett kontrollbesök hos den exporterande parten ska den importerande
parten underrätta den exporterande parten om detta kontrollbesök senast 60 arbetsdagar före kontrollbesöket, utom i
nödsituationer eller om parterna kommer överens om något annat. Parterna ska vara överens om alla eventuella ändringar
av besöket.
4.
Kostnaderna för kontrollen av hela eller delar av den andra partens behöriga myndigheters inspektions- och
certifieringssystem och/eller, i tillämpliga fall, andra åtgärder, ska bäras av den part som utför kontrollen eller inspekä
tionen.
5.
Ett utkast till skriftligt meddelande om kontrollen ska skickas till den exporterande parten inom 60 arbetsdagar från
det att kontrollen slutförts. Den exporterande parten ska inom 45 arbetsdagar framföra synpunkter på utkastet till det
skriftliga meddelandet. Den exporterande partens synpunkter ska bifogas och, när så är lämpligt, införlivas i slutresultatet.
Om det under kontrollen har konstaterats att det föreligger en betydande risk för människors, djurs eller växters hälsa ska
den exporterande parten underrättas om detta så snart som möjligt och senast inom tio arbetsdagar från det att
kontrollen slutförts.
6.
För ökad klarhet kan resultaten av kontrollen bidra till de förfaranden enligt artiklarna 55, 57 och 63 i detta avtal
som genomförs av parterna eller en av parterna.
Artikel 63
Gränskontroller vid import och inspektionsavgifter
1.
Parterna är överens om att gränskontroller vid import som den importerande parten genomför av sändningar från
den exporterande parten ska iaktta principerna i del A i bilaga IX till detta avtal. Resultaten av dessa kontroller kan bidra
till den kontroll som avses i artikel 62 i detta avtal.
2.
Frekvensen av de fysiska gränskontroller vid import som ska utföras av vardera parten anges i del B i bilaga IX till
detta avtal. En part får inom sitt behörighetsområde ändra dessa frekvenser enligt sin interna lagstiftning som ett resultat
av framsteg som gjorts enligt artiklarna 55, 57 och 60 i detta avtal, eller som ett resultat av kontroller, samråd eller andra
åtgärder som föreskrivs i detta avtal. Den SPS-underkommitté som avses i artikel 65 ska genom beslut ändra del B i bilaga
IX till detta avtal i enlighet med detta.
3.
Eventuella inspektionsavgifter får bara täcka den behöriga myndighetens kostnader för att utföra gränskontrollerna
vid import. Dessa avgifter ska beräknas på samma grundval som de avgifter som tas ut för inspektion av liknande
inhemska produkter.
4.
Den importerande parten ska på begäran av den exporterande parten informera denna om varje ändring, inbegripet
skälen för denna ändring, som berör åtgärder med inverkan på importkontroller och inspektionsavgifter och om alla
ändringar av betydelse i det administrativa genomförandet av sådana kontroller.
5.
Från och med den dag som fastställs av den SPS-underkommitté som avses i artikel 65 i detta avtal får parterna
komma överens om villkoren för att godkänna varandras kontroller enligt artikel 62.1 b i detta avtal, i syfte att anpassa
och, i tillämpliga fall, ömsesidigt minska frekvensen av de fysiska gränskontrollerna vid import av de varor som avses i
artikel 60.2 a i detta avtal.
Från och med den dagen får parterna ömsesidigt godkänna varandras kontroller för vissa varor och följaktligen minska
eller ersätta gränskontrollerna för dessa varor.
Artikel 64
Skyddsåtgärder
1.
För den händelse att den exporterande parten vidtar åtgärder inom det egna territoriet för att kontrollera företeelser
som kan utgöra allvarliga hot mot eller risker för människors, djurs eller växters hälsa ska den exporterande parten, utan
att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel, vidta likvärdiga åtgärder för att förhindra att
hotet eller risken införs på den importerande partens territorium.

30.8.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

2.
På grundval av tungt vägande skäl som rör människors, djurs eller växters hälsa får den importerande parten vidta
de provisoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters hälsa. För sändningar under
transport mellan parterna ska den importerande parten överväga den lämpligaste och mest proportionerliga lösningen för
att undvika onödiga störningar i handeln.
3.
Den part som antar åtgärder enligt punkt 2 i denna artikel ska informera den andra parten senast en arbetsdag efter
den dag då åtgärderna antogs. På begäran av endera parten och enligt bestämmelserna i artikel 59.3 i detta avtal ska
parterna samråda om situationen inom 15 arbetsdagar efter anmälan. Parterna ska ta vederbörlig hänsyn till den inforä
mation de får genom sådana samråd, och sträva efter att undvika onödiga störningar i handeln genom att i tillämpliga fall
beakta resultatet av samråden enligt artikel 59.3 i detta avtal.
Artikel 65
Underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor
1.
Härmed inrättas en underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor (nedan kallad SPS-underkommittén). Den ska
sammanträda inom tre månader från dagen för detta avtals ikraftträdande, därefter på begäran av endera parten eller
minst en gång per år. Om parterna är överens om detta kan sammanträdena i SPS-underkommittén hållas som videoeller telefonkonferens. SPS-underkommittén får också behandla frågor per korrespondens mellan sammanträdena.
2.

SPS-underkommittén ska ha följande uppgifter:

a) Granska alla frågor som har anknytning till detta kapitel.
b) Övervaka genomförandet av detta kapitel och behandla alla frågor som kommer upp vid den praktiska tillämpningen
av kapitlet.
c) Se över bilagorna IV–XII till detta avtal, särskilt mot bakgrund av framsteg som gjorts under de samråd och förä
faranden som föreskrivs enligt detta kapitel.
d) Genom ett godkännandebeslut ändra bilagorna IV–XII till detta avtal mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i
led c i denna punkt eller i övrigt i detta kapitel.
e) Avge yttranden eller rekommendationer till andra organ enligt avdelning VIII (Institutionella och allmänna bestämä
melser samt slutbestämmelser) i detta avtal mot bakgrund av den översyn som föreskrivs i led c i denna punkt.
3.
Parterna är överens om att inrätta tekniska arbetsgrupper, när så är lämpligt, bestående av företrädare för parterna
på expertnivå, som ska kartlägga och behandla tekniska och vetenskapliga problem som uppstår i samband med tillä
lämpningen av detta kapitel. När behov uppstår av ytterligare sakkunskap kan parterna tillsätta tillfälliga grupper,
inbegripet vetenskapliga grupper och expertgrupper. Sammansättningen av sådana tillfälliga grupper behöver inte beä
gränsas till företrädare för parterna.
4.
SPS-underkommittén ska regelbundet genom rapporter informera associeringskommittén i dess konstellation för
handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, om sin verksamhet och om de beslut som fattas inom dess behörighetsä
område.
5.
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SPS-underkommittén ska anta sin arbetsordning vid sitt första sammanträde.

6.
Alla beslut, rekommendationer, rapporter eller andra åtgärder som vidtas av SPS-underkommittén eller av en grupp
som inrättats av SPS-underkommittén ska antas i samförstånd av parterna.
KAPITEL 5

Tullar och frenklade handelsprocedurer
Artikel 66
Mål
1.
Parterna erkänner vikten av frågor som rör tullar och förenklade handelsprocedurer inom den växande bilaterala
handeln. Parterna är överens om att stärka samarbetet inom detta område för att säkerställa att den relevanta lagstiftä
ningen och de relevanta förfarandena liksom de behöriga myndigheternas administrativa kapacitet som princip uppfyller
målen om effektiv kontroll och stöder underlättande av laglig handel.
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2.
Parterna erkänner att största vikt ska ägnas mål om allmän ordning, inbegripet förenklade handelsprocedurer,
säkerhet och bedrägeribekämpning och en balanserad strategi för dessa frågor.
Artikel 67
Lagstiftning och förfaranden
1.
Parterna är överens om att deras respektive handels- och tullagstiftning som princip ska vara stabil och övergripande
och att bestämmelserna och förfarandena ska vara proportionella, öppna, förutsebara, icke-diskriminerande och opartiska
samt tillämpas enhetligt och ändamålsenligt och bland annat
a) skydda och underlätta laglig handel genom effektiv tillsyn och efterlevnad av kraven i lagstiftningen,
b) undvika onödiga eller diskriminerande belastningar på ekonomiska aktörer, förhindra bedrägeri och ytterligare underä
lätta situationen för ekonomiska aktörer som uppvisar en hög grad av efterlevnad,
c) tillämpa ett administrativt enhetsdokument för tulldeklarationer,
d) vidta åtgärder som leder till effektivare, öppnare och enklare tullförfaranden och tullpraxis vid gränserna,
e) tillämpa moderna tullmetoder, inbegripet riskbedömning, kontroller efter klarering och metoder för företagsrevision i
syfte att förenkla och underlätta införsel, utförsel och frigörande av varor,
f)

syfta till att minska fullgörandekostnaderna och öka förutsebarheten för alla ekonomiska aktörer,

g) sörja för att krav och förfaranden vid import, export och transitering av varor handläggs på ett icke-diskriminerande
sätt, utan att detta påverkar tillämpningen av objektiva riskbedömningskriterier,
h) tillämpa internationella instrument på tull- och handelsområdet, bland annat de som utarbetats av Världstullorganiä
sationen (nedan kallad WCO), Istanbulkonventionen om temporär import från 1990, Internationella konventionen
om det harmoniserade systemet från 1983, WTO, FN:s TIR-konvention från 1975, 1982 års konvention om
harmonisering av gränskontroller av varor, med eventuellt beaktande av WCO:s ramverk av standarder för att säkra
och underlätta världshandeln från 2005 samt Europeiska kommissionens riktlinjer, såsom riktlinjerna för tullarbetet,
när så är relevant,
i)

vidta nödvändiga åtgärder för att återspegla och tillämpa bestämmelserna i den reviderade Kyotokonventionen om
förenkling och harmonisering av tullförfaranden från 1973,

j)

föreskriva bindande förhandsbesked om varors klassificering enligt tulltaxan och ursprungsregler; parterna ska se till
att ett sådant besked får återkallas eller upphävas först efter underrättelse till den berörda aktören, och att återkalä
landet eller upphävandet inte får ha retroaktiv verkan, utom om oriktiga eller ofullständiga uppgifter legat till grund
för beskedet,

k) införa och tillämpa förenklade förfaranden för godkända näringsidkare enligt objektiva och icke-diskriminerande
kriterier,
l)

fastställa regler som säkerställer att påföljder vid överträdelser av tullbestämmelser eller förfarandekrav är proportioä
nella och icke-diskriminerande och att tillämpningen av dem inte ger upphov till omotiverade och obefogade dröjsä
mål, och

m) tillämpa öppna, icke-diskriminerande och proportionella bestämmelser i de fall där myndigheter tillhandahåller
tjänster som även tillhandahålls av den privata sektorn.
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2.
I syfte att förbättra arbetsmetoderna och säkerställa icke-diskriminering, öppenhet, effektivitet, integritet och anä
svarighet i verksamheten ska parterna göra följande:
a) Vidta ytterligare åtgärder för att minska mängden av samt förenkla och standardisera uppgifter och dokumentation
som tullen och andra berörda myndigheter kräver.
b) När så är möjligt, förenkla krav och formaliteter när det gäller snabbt frigörande och snabb klarering av varor.
c) Tillhandahålla effektiva, snabba och icke-diskriminerande förfaranden som garanterar en möjlighet att överklaga tullens
och andra berörda myndigheters administrativa åtgärder, avgöranden och beslut som inverkar på varor som uppvisas
för tullen. Sådana förfaranden ska vara lättillgängliga och eventuella avgifter ska vara rimliga och stå i proportion till
myndigheternas kostnader för att säkerställa rätten att överklaga.
d) Vidta åtgärder för att i fall där en ifrågasatt administrativ åtgärd eller ett ifrågasatt avgörande eller beslut överklagas
säkerställa att varorna i normalfallet frigörs och att betalningen av tullbeloppet får skjutas upp, med förbehåll för
säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga. Vid behov bör frigörandet av varorna ske mot att en garanti, till exempel
en säkerhet eller en deposition, ställs.
e) Se till att de högsta integritetsstandarderna upprätthålls, särskilt vid gränsen, genom tillämpning av åtgärder som
återspeglar principerna i de relevanta internationella konventionerna och instrumenten på detta område, i synnerhet
WCO:s reviderade Arushadeklaration från 2003 och Europeiska kommissionens riktlinjer för tulletik från 2007, när så
är lämpligt.
3.

Parterna är överens om att avskaffa

a) alla krav på att anlita tullombud, och
b) alla krav på kontroller före sändning eller kontroll av destination.
4.

Transitering

a) I detta avtal ska de bestämmelser och definitioner för transitering gälla som fastställs i WTO:s bestämmelser, särskilt
artikel V i Gatt 1994, och därtill hörande bestämmelser, bland annat alla förtydliganden och ändringar till följd av
Doharundans förhandlingar om förenklade handelsprocedurer. Dessa bestämmelser gäller också när transiteringen av
varor börjar eller slutar i en parts territorium.
b) Parterna ska sträva efter gradvis ökade möjligheter till sammankoppling mellan sina respektive system för tulltranä
sitering, med sikte på Georgiens framtida deltagande i det gemensamma transiteringssystemet (1).
c) Parterna ska se till att alla berörda myndigheter inom deras territorier samarbetar och samordnar sina insatser för att
underlätta transittrafik. Parterna ska också främja samarbetet mellan myndigheterna och den privata sektorn i fråga om
transitering.
Artikel 68
Förbindelser med näringslivet
Parterna är överens om följande:
a) Att se till att deras respektive lagstiftning och förfaranden är öppna och allmänt tillgängliga, i möjligaste mån på
elektronisk väg, och innehåller en motivering till deras antagande. Samråd bör äga rum regelbundet och tiden från det
att nya eller ändrade bestämmelser offentliggörs till dess att de träder i kraft bör vara rimlig.
b) Att det behövs regelbundna samråd, och att samråden sker i rätt tid, med företrädare för näringslivet om förslag till
lagstiftning och förfaranden som rör tull- och handelsfrågor.
c) Att offentliggöra relevant information av administrativ karaktär, inbegripet olika myndigheters krav och införsel- och
utförselförfaranden, öppettider och rutiner för tullkontor i hamnar och vid gränsövergångsställen samt kontaktpunkter
dit man kan vända sig med förfrågningar.
(1) Konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.
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d) Att verka för samarbete mellan ekonomiska aktörer och berörda myndigheter genom användning av objektiva och
allmänt tillgängliga förfaranden, som bland annat bygger på dem som offentliggörs av WCO.

e) Att se till att deras respektive tullkrav och tullförfaranden samt tullrelaterade krav och förfaranden fortsätter att
tillgodose näringslivets legitima behov, följer bästa praxis och fortsätter att begränsa handeln så lite som möjligt.

Artikel 69
Avgifter
1.
Parterna ska förbjuda administrativa avgifter med motsvarande verkan som tullar eller avgifter på import eller
export.

2.
För alla slags avgifter och pålagor som påförs av vardera partens tullmyndigheter, däribland avgifter och pålagor för
arbetsuppgifter som genomförs för tullmyndighetens räkning, vid eller i samband med import eller export och utan att
det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i kapitel 1 (Nationell behandling och marknadstillträde för
varor) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal gäller följande:

a) Avgifter och pålagor får endast tas ut för tjänster som på begäran av deklaranten tillhandahålls med avvikelse från
normala arbetsvillkor och fastställda öppettider samt på andra platser än de som avses i tullbestämmelserna, samt för
alla formaliteter i samband med sådana tjänster som krävs för sådan import eller export.

b) Avgifter och pålagor får inte överstiga kostnaden för den tillhandahållna tjänsten.

c) Avgifter och pålagor får inte beräknas utifrån värdet på importen eller exporten.

d) Informationen om avgifter och pålagor ska offentliggöras via ett officiellt angivet medium och, om möjligt och
lämpligt, en officiell webbplats. Det ska av informationen framgå vilka skälen är till avgiften eller pålagan för den
tillhandahållna tjänsten, vilken myndighet som är ansvarig, vilka avgifter och pålagor som kommer att tillämpas samt
när och hur de ska betalas.

e) Nya eller ändrade avgifter och pålagor får inte tas ut förrän information om dessa har offentliggjorts och gjorts lättä
tillgänglig.

Artikel 70
Fastställande av tullvärde
1.
Bestämmelserna i avtalet om tillämpning av artikel VII i Gatt 1994 i bilaga 1A till WTO-avtalet, inbegripet alla
senare ändringar därav, ska gälla för fastställande av tullvärdet för varor i handeln mellan parterna. Dessa bestämmelser i
WTO-avtalet införlivas härmed i detta avtal och utgör en integrerad del av det. Minimitullvärden ska inte användas.

2.

Parterna ska samarbeta i avsikt att uppnå en gemensam syn på frågor som rör fastställande av tullvärde.

Artikel 71
Tullsamarbete
Parterna ska stärka sitt samarbete på tullområdet för att säkerställa att målen i detta kapitel uppfylls i syfte att ytterligare
underlätta handeln och samtidigt säkerställa effektiv kontroll, säkerhet och bedrägeribekämpning. Parterna ska i detta
syfte, när så är lämpligt, använda Europeiska kommissionens riktlinjer för tullarbetet som ett verktyg för att fastställa
riktmärken.

För att säkerställa att bestämmelserna i detta kapitel följs ska parterna bland annat göra följande:
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a) Utbyta information om tullagstiftning och tullförfaranden.

b) Utarbeta gemensamma initiativ i fråga om import-, export- och transiteringsförfaranden och samarbeta för att se till
att näringslivet ges god service.

c) Samarbeta om automatisering av tullförfaranden och andra handelsförfaranden.

d) När så är lämpligt, utbyta information och uppgifter förutsatt att känsliga uppgifters konfidentialitet och skyddet av
personuppgifter iakttas.

e) Samarbeta för att förebygga och bekämpa olaglig gränsöverskridande handel med varor, bland annat tobaksvaror.

f) Utbyta information eller inleda samråd i syfte att, när så är möjligt, fastställa gemensamma ståndpunkter i internaä
tionella organisationer som arbetar med tullfrågor, till exempel WTO, WCO, FN, FN:s konferens om handel och
utveckling (Unctad) samt FN:s ekonomiska kommission för Europa.

g) Samarbeta i fråga om planering och genomförande av tekniskt bistånd, särskilt i syfte att underlätta reformer på
områdena tull och förenklade handelsprocedurer i enlighet med de relevanta bestämmelserna i detta avtal.

h) Utbyta bästa praxis för tullinsatser, särskilt för riskbaserade system för tullkontroll samt för säkerställande av skyddet
för immateriella rättigheter, framför allt vad gäller varumärkesförfalskade produkter.

i) Främja samordningen mellan parternas samtliga gränsmyndigheter för att underlätta gränsöverskridande processer och
skärpa kontrollerna, och överväga gemensamma gränskontroller där så är möjligt och lämpligt.

j) Införa, där så är relevant och lämpligt, ömsesidigt erkännande av program för handelspartnerskap och tullkontroller,
inbegripet likvärdiga åtgärder för förenklade handelsprocedurer.

Artikel 72
Ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Utan att det påverkar andra former av samarbete i enlighet med detta avtal, särskilt artikel 71 i detta avtal, ska parterna
ska ge varandra administrativt bistånd i tullfrågor i enlighet med bestämmelserna i protokoll II om ömsesidigt administä
rativt bistånd i tullfrågor till detta avtal.

Artikel 73
Tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad
Parterna ska samarbeta i syfte att tillhandahålla tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av reforä
mer på områdena förenklade handelsprocedurer och tull.

Artikel 74
Underkommittén för tullfrågor
1.
Härmed inrättas en underkommitté för tullfrågor. Den ska regelbundet rapportera till associeringskommittén i dess
konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

2.
I underkommitténs uppgifter ska ingå att hålla regelbundna samråd och övervaka genomförandet och förvaltningen
av detta kapitel, inbegripet men inte begränsat till frågor som tullsamarbete, gränsöverskridande tullsamarbete och
tullförvaltning, tekniskt bistånd, ursprungsregler och förenklade handelsprocedurer liksom ömsesidigt administrativt bisä
tånd i tullfrågor.
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Underkommittén för tullfrågor ska bland annat

a) se till att detta kapitel och protokollen I och II till detta avtal fungerar korrekt,
b) anta praktiska arrangemang, åtgärder och beslut för genomförandet av detta kapitel och protokollen I och II till detta
avtal, inbegripet för utbyte av information och data, ömsesidigt erkännande av tullkontroller och program för
handelspartnerskap samt ömsesidiga förmåner,
c) utbyta synpunkter om alla frågor av gemensamt intresse, inbegripet framtida åtgärder och de resurser som krävs för
genomförandet och tillämpningen av dessa,
d) utfärda rekommendationer när så är lämpligt, och
e) anta sin arbetsordning.
Artikel 75
Tillnärmning av tullagstiftning
Ett gradvis närmande till unionens tullagstiftning och viss internationell rätt ska genomföras i enlighet med bilaga XIII till
detta avtal.
KAPITEL 6

Etablering, handel med tjnster och elektronisk handel
Avsnitt 1
Allmnna bestmmelser
Artikel 76
Mål, tillämpningsområde och omfattning
1.
Parterna bekräftar sina respektive åtaganden inom ramen för WTO-avtalet och fastställer härmed de nödvändiga
ordningarna för en gradvis och ömsesidig liberalisering av etablering och handel med tjänster samt för samarbete om
elektronisk handel.
2.
Offentlig upphandling behandlas i kapitel 8 (Offentlig upphandling) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal och inget i detta kapitel ska anses innebära skyldigheter när det gäller offentlig upphandling.
3.
Subventioner behandlas i kapitel 10 (Konkurrens) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal
och bestämmelserna i detta kapitel ska inte gälla för subventioner som parterna beviljar.
4.
I enlighet med bestämmelserna i detta kapitel behåller vardera parten rätten att reglera och att införa nya föreskrifter
för att uppnå legitima politiska mål.
5.
Detta kapitel ska inte gälla för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmarkä
nad, och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning.
6.
Inget i detta kapitel ska hindra en part från att tillämpa åtgärder för att reglera fysiska personers inresa till eller
tillfälliga vistelse på dess territorium, inbegripet sådana åtgärder som är nödvändiga för att skydda gränsernas integritet
och för att se till att fysiska personers förflyttning över gränserna sker i ordnade former, förutsatt att åtgärderna inte
tillämpas på ett sådant sätt att de upphäver eller minskar de förmåner som tillkommer en part enligt villkoren i ett
särskilt åtagande i detta kapitel och i bilaga XIV till detta avtal (1).
Artikel 77
Definitioner
I detta kapitel gäller följande definitioner:
a)

åtgärd: en parts åtgärder, i form av lagar, andra författningar, regler, förfaranden, beslut och administrativa handlingar
eller i någon annan form.

(1) Enbart det faktum att visering krävs för fysiska personer från vissa länder, men inte från andra, ska inte anses upphäva eller minska
förmåner enligt ett särskilt åtagande.
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åtgärder vidtagna eller upprätthållna av en part: åtgärder som genomförs av

i) centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar och myndigheter, och

ii) icke-statliga organ vid utövandet av befogenheter som centrala, regionala eller lokala politiska beslutsförsamlingar
eller myndigheter har delegerat till dem.

c)

fysisk person från en part: en medborgare i en av EU:s medlemsstater eller i Georgien i enlighet med respektive lands
lagstiftning.

d)

juridisk person: ett rättssubjekt som bildats i laga ordning eller på annat sätt organiserats enligt gällande lag, antingen
för vinständamål eller i annat syfte, och antingen privatägt eller i statens ägo, inbegripet bolag, stiftelser, handelsä
bolag, samriskföretag, enskilda näringsidkare och föreningar.

e)

juridisk person från en part: en juridisk person enligt definitionen i led d, som bildats i enlighet med lagstiftningen i en
av EU:s medlemsstater eller i Georgien och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet på
det territorium (1) där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt eller på Georgiens territorium.

f)

dotterbolag till en juridisk person från en part: en juridisk person som ägs eller i praktiken kontrolleras av denna
juridiska person (2).

g)

filial till en juridisk person: en affärsverksamhet som inte är en juridisk person och som förefaller vara permanent,
exempelvis en del av moderbolaget, har en ledning och är materiellt så utrustad att den kan stå i affärsförbindelse
med tredje parter på så sätt att sådana tredje parter, trots vetskapen om att det eventuellt uppkommer ett rättsligt
band till moderbolaget, vars huvudkontor finns i utlandet, inte behöver vända sig direkt till moderbolaget utan kan
vända sig till filialen.

h)

etablering:
i) vad gäller juridiska personer från unionen eller från Georgien, rätten att starta och bedriva näringsverksamhet
genom att etablera, inbegripet genom förvärv av, en juridisk person och/eller skapa en filial eller ett represenä
tationskontor i Georgien eller i unionen,

ii) vad gäller fysiska personer, rätten för fysiska personer från unionen eller från Georgien att starta och bedriva
näringsverksamhet som egenföretagare och att etablera företag, särskilt bolag, som de faktiskt kontrollerar,

i)

näringsverksamhet: all verksamhet inom industri, handel och hantverk och inom de fria yrkena, med undantag av
verksamhet som bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter.

j)

verksamhet: utövande av näringsverksamhet.

k)

tjänster: varje tjänst inom vilken sektor som helst utom tjänster som tillhandahålls i samband med utövandet av
statliga befogenheter.

(1) För tydlighetens skull påpekas att detta territorium ska omfatta den exklusiva ekonomiska zonen och kontinentalsockeln i enlighet
med Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos).
(2) En juridisk person kontrolleras av en annan juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av styrelseleä
damöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten.
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tjänster och annan verksamhet som tillhandahålls respektive bedrivs i samband med utövandet av statliga befogenheter: tjänster
eller verksamhet som inte tillhandahålls respektive bedrivs vare sig i kommersiellt syfte eller i konkurrens med en
eller flera näringsidkare.

m) gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: tillhandahållande av en tjänst
i) från en parts territorium till den andra partens territorium (leveranssätt 1), eller
ii) på den ena partens territorium till en tjänstekonsument från den andra parten (leveranssätt 2).
n)

tjänsteleverantör från en part: en fysisk eller juridisk person från en part som ämnar tillhandahålla eller tillhandahåller
en tjänst.

o)

företagare: varje fysisk eller juridisk person från en part som ämnar bedriva eller bedriver en näringsverksamhet
genom en etablering.
Avsnitt 2
Etablering
Artikel 78
Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska tillämpas på åtgärder som vidtas eller upprätthålls av en part och som påverkar etablering inom all
näringsverksamhet, med undantag av
a) utvinning, framställning och bearbetning (1) av kärnmaterial,
b) tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel,
c) audiovisuella tjänster,
d) nationellt sjöfartscabotage (2), och
e) nationella och internationella luftfartstjänster (3) inom såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt
anslutning till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av
i) reparation och underhåll av flygplan, där flygplanet tas ur bruk,
ii) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,
iii) tjänster som rör databokningssystem (CRS-tjänster),
iv) marktjänster,
v) flygplatstjänster.
Artikel 79
Nationell behandling och behandling som mest gynnad nation
1.
Om inte annat följer av de förbehåll som förtecknas i bilaga XIV-E till detta avtal ska Georgien från och med detta
avtals ikraftträdande
a) vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från unionen, medge dessa
en behandling som inte är mindre förmånlig än den som Georgien medger sina egna juridiska personer och deras
filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från ett
tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam,
(1) För tydlighetens skull påpekas att med bearbetning av kärnmaterial avses all verksamhet som tas upp i UN ISIC rev. 3.1 kod 2330.
(2) Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant inhemsk lagstiftning, omfattar nationellt
sjöfartscabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Georgien eller i en av EU:s
medlemsstater och en annan hamn eller plats i Georgien eller samma medlemsstat i EU, inklusive på dess kontinentalsockel, i enlighet
med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i Georgien eller i en av EU:s
medlemsstater.
3
( ) Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport regleras genom avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Georgien
om upprättande av ett gemensamt luftrum.
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b) vad gäller den verksamhet som bedrivs i Georgien av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska
personer från unionen, så snart de är etablerade medge dessa en behandling som inte är mindre förmånlig än den
som Georgien medger sina egna juridiska personer och deras filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer
och representationskontor till juridiska personer från ett tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam (1).
2.
Om inte annat följer av de förbehåll som förtecknas i bilaga XIV-A till detta avtal ska unionen från och med detta
avtals ikraftträdande
a) vad gäller etablering av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från Georgien, medge
dessa en behandling som inte är mindre förmånlig än den som unionen medger sina egna juridiska personer och deras
filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska personer från ett
tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam,
b) vad gäller den verksamhet som bedrivs i unionen av dotterbolag, filialer och representationskontor till juridiska
personer från Georgien, så snart de är etablerade medge dessa en behandling som inte är mindre förmånlig än den
som unionen medger sina egna juridiska personer och deras filialer och representationskontor eller dotterbolag, filialer
och representationskontor till juridiska personer från ett tredjeland, beroende vilken som är mest gynnsam (2).
3.
Om inte annat följer av de förbehåll som förtecknas i bilagorna XIV-A och XIV-E till detta avtal ska parterna inte
införa några nya regler eller åtgärder som medför att juridiska personer från unionen respektive Georgien diskrimineras på
den andra partens territorium i förhållande till den andra partens juridiska personer när det gäller etablering och den
verksamhet som bedrivs efter etableringen.
Artikel 80
Översyn
1.
I syfte att gradvis liberalisera etableringsvillkoren ska parterna, i överensstämmelse med sina åtaganden enligt
internationella avtal, regelbundet se över bestämmelserna i detta avsnitt och den förteckning över förbehåll som avses
i artikel 79 i detta avtal samt etableringsklimatet.
2.
I samband med den översyn som avses i punkt 1 ska parterna bedöma de eventuella hinder för etablering som
upptäckts. I syfte att utvidga bestämmelserna i detta kapitel ska parterna, vid behov, finna lämpliga sätt att åtgärda sådana
hinder, till exempel genom vidare förhandlingar bland annat om investeringsskydd och förfaranden för tvistlösning
mellan investerare och stater.
Artikel 81
Andra avtal
Detta kapitel ska inte påverka de rättigheter för parternas företagare som följer av ett befintligt eller framtida internaä
tionellt avtal rörande investeringar som en EU-medlemsstat eller Georgien är part i.
Artikel 82
Behandling av filialer och representationskontor
1.
Bestämmelserna i artikel 79 i detta avtal utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering och
verksamhet på sitt territorium när det gäller filialer och representationskontor till juridiska personer från den andra parten
som inte inrättats på den första partens territorium, om reglerna är berättigade med hänsyn till rättsliga eller tekniska
skillnader mellan sådana filialer och representationskontor och filialer och representationskontor till juridiska personer
som inrättats på partens territorium, eller, om det rör sig om finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.
2.
Skillnaden i behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska
skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.
(1) Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd som inte
förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stater, och som anges i
(2) Denna skyldighet gäller inte bestämmelser om investeringsskydd som inte
förfaranden för tvistlösning mellan investerare och stater, och som anges i
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Avsnitt 3
Grnsverskridande tillhandahllande av tjnster
Artikel 83
Tillämpningsområde
Detta avsnitt gäller för åtgärder som parterna vidtar och som påverkar det gränsöverskridande tillhandahållandet av
tjänster inom alla tjänstesektorer, med undantag för
a) audiovisuella tjänster,
b) nationellt sjöfartscabotage (1), och
c) nationella och internationella luftfartstjänster (2) inom såväl reguljär som icke-reguljär luftfart, och tjänster i direkt
anslutning till utövandet av trafikrättigheter, med undantag av
i) reparation och underhåll av flygplan, där flygplanet tas ur bruk,
ii) försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster,
iii) tjänster som rör databokningssystem (CRS-tjänster),
iv) marktjänster,
v) flygplatstjänster.
Artikel 84
Marknadstillträde
1.
I fråga om marknadstillträde genom gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska vardera parten medge
tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som fastställs i
de särskilda åtagandena i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal.
2.
Inom sektorer där åtaganden om marknadstillträde gjorts, definieras de åtgärder som en part inte får upprätthålla
eller vidta, vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat anges i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta
avtal, enligt följande:
a) begränsningar av antalet tjänsteleverantörer genom numeriska kvoter, monopol eller tjänsteleverantörer med ensamrätt
eller genom krav på prövning av det ekonomiska behovet,
b) begränsningar av det totala värdet av tjänstetransaktioner eller av tillgångar genom numeriska kvoter eller krav på
prövning av det ekonomiska behovet, eller
c) begränsningar av det totala antalet tjänster som tillhandahålls eller av den totala kvantiteten tjänsteproduktion, uttryckt
i angivna numeriska enheter genom kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska behovet.
Artikel 85
Nationell behandling
1.
Inom de sektorer för vilka åtaganden om marknadstillträde anges i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal och
med iakttagande av de villkor och förbehåll som fastställs där, ska vardera parten, i fråga om alla åtgärder som påverkar
det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, medge tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten en
behandling som inte är mindre förmånlig än den som parten medger sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma
slag.
2.
En part kan uppfylla kravet i punkt 1 genom att medge tjänster eller tjänsteleverantörer från den andra parten
antingen en till formen identisk behandling eller en till formen olik behandling i förhållande till den som parten medger
sina egna tjänster och tjänsteleverantörer av samma slag.
(1) Utan att det påverkar vilken verksamhet som kan betraktas som cabotage enligt relevant nationell lagstiftning, omfattar nationellt
sjöfartscabotage enligt detta kapitel transport av passagerare eller varor mellan en hamn eller plats i Georgien eller i en av EU:s
medlemsstater och en annan hamn eller plats i Georgien eller i en av EU:s medlemsstater, inklusive på dess kontinentalsockel, i
enlighet med FN:s havsrättskonvention, och trafik som börjar och slutar i samma hamn eller på samma plats i Georgien eller i en av
EU:s medlemsstater.
2
( ) Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport regleras genom avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Georgien
om upprättande av ett gemensamt luftrum.
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3.
En till formen identisk eller en till formen olik behandling ska anses vara mindre förmånlig om den ändrar
konkurrensvillkoren till förmån för tjänster eller tjänsteleverantörer från parten i jämförelse med tjänster eller tjänsä
televerantörer av samma slag från den andra parten.
4.
Särskilda åtaganden som ingåtts enligt denna artikel ska inte tolkas som att en part måste kompensera för
inneboende konkurrensnackdelar som beror på de aktuella tjänsternas eller tjänsteleverantörernas utländska natur.
Artikel 86
Förteckning över åtaganden
De sektorer som respektive part liberaliserar enligt detta avsnitt samt de begränsningar av marknadstillträde och nationell
behandling som genom förbehåll gäller för tjänster och tjänsteleverantörer från den andra parten i dessa sektorer anges i
förteckningarna över åtaganden i bilagorna XIV-B och XIV-F till detta avtal.
Artikel 87
Översyn
I syfte att åstadkomma en gradvis liberalisering av det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan parterna
ska associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal regelbundet se över den
förteckning över åtaganden som avses i artikel 86 i detta avtal. Vid dessa översyner ska hänsyn tas till den gradvisa
tillnärmning som avses i artiklarna 103, 113, 122 och 126 i detta avtal, och dess effekter för avskaffandet av de
kvarvarande hindren för det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster mellan parterna.
Avsnitt 4
Tillfllig nrvaro av fysiska personer fr affrsndaml
Artikel 88
Tillämpningsområde och definitioner
1.
Detta avsnitt gäller för åtgärder som parterna vidtar avseende inresa till och tillfällig vistelse på deras territorium för
nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen, företagssäljare, tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på
kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare i enlighet med artikel 76.5 i detta avtal.
2.
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I detta avsnitt gäller följande definitioner:

a) nyckelpersonal: fysiska personer som är anställda av en juridisk person, som inte är en ideell organisation (1), från en
part och som ansvarar för att inrätta en etablering eller som ser till att styrningen, förvaltningen och driften av en
etablering fungerar som den ska. I nyckelpersonal ingår affärsresenärer som ska inrätta en etablering och personer som
är föremål för företagsintern överföring:
i) affärsresenärer som ska inrätta en etablering: fysiska personer i ledande ställning som ansvarar för att inrätta en
etablering. De erbjuder eller tillhandahåller inte tjänster och deltar inte i någon annan ekonomisk verksamhet än
den som krävs för inrättandet av etableringen. De får ingen ersättning från någon källa inom värdparten.
ii) personer som är föremål för företagsintern överföring: fysiska personer som har varit anställda hos eller delägare i en
juridisk person under minst ett år och som tillfälligt överförs till en etablering som kan vara dotterbolag, filial eller
moderföretag till företaget/den juridiska personen på den andra partens territorium. De fysiska personerna i fråga
ska vara något av följande:
1. Chefer: personer i ledande ställning i en juridisk person, som i första hand leder etableringens förvaltning och
som står under allmänt överinseende av och får instruktioner främst från styrelsen eller bolagets aktieägare eller
motsvarande, och som bland annat åtminstone
— leder etableringen eller en avdelning eller underavdelning av den,
(1) Hänvisningen till "som inte är en ideell organisation" gäller endast Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland,
Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Finland och
Förenade kungariket.
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— övervakar och kontrollerar det arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller personal med
särskilda fackkunskaper, och
— har behörighet att personligen anställa och avskeda eller tillstyrka anställning, avskedande eller andra
personalåtgärder.
2. Specialister: personer som arbetar inom en juridisk person och som har ovanliga kunskaper som är av väsentlig
betydelse för etableringens produktion, forskningsutrustning, metoder, processer, förfaranden eller förvaltning.
Vid bedömningen av sådana kunskaper beaktas inte endast kunskaper som är specifika för etableringen utan
även om personen har en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller en bransch som kräver särskilt
tekniskt kunnande, inbegripet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.
b) praktikanter med akademisk examen: fysiska personer som har varit anställda hos en juridisk person från en part, eller hos
dess filial, under minst ett år, som har en universitetsexamen och som tillfälligt överförs till en etablering som den
juridiska personen har på den andra partens territorium, för karriärutvecklingsändamål eller för att få utbildning i
affärsteknik eller affärsmetoder (1).
c) företagssäljare (2): fysiska personer som företräder en tjänste- eller varuleverantör från en part och som söker rätt till
inresa och tillfällig vistelse på den andra partens territorium för att förhandla om försäljning av tjänster eller varor,
eller för att ingå avtal om att sälja tjänster eller varor för den leverantörens räkning. De arbetar inte med direktä
försäljning till allmänheten, får ingen ersättning från någon källa inom värdparten och utför inte tjänster på proä
visionsbasis.
d) tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis: fysiska personer som är anställda av en juridisk person från
en part som inte är en byrå för rekrytering och förmedling av personal eller agerar genom en sådan byrå, som inte har
någon etablering på den andra partens territorium, och som i god tro har tecknat ett kontrakt för att tillhandahålla
tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de anställda tillfälligt uppehåller sig i den
parten för att fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.
e) oberoende yrkesutövare: fysiska personer som medverkar vid tillhandahållandet av en tjänst, som är etablerade som
egenföretagare på en parts territorium, som inte har någon etablering på den andra partens territorium och som i god
tro har tecknat ett kontrakt (annat än genom en byrå för rekrytering och förmedling av personal) för att tillhandahålla
tjänster med en slutkonsument i den sistnämnda parten, vilket kräver att de tillfälligt uppehåller sig i den parten för att
fullgöra kontraktet om tillhandahållande av tjänster.
f) kvalifikationer: examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, vilka utfärdats av en myndighet som utsetts enligt
bestämmelser i lagar eller andra författningar, och som utgör intyg om avslutad yrkesutbildning.
Artikel 89
Nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen
1.
För varje sektor som omfattas av åtaganden enligt avsnitt 2 (Etablering) i detta kapitel och med iakttagande av de
förbehåll som förtecknas i bilagorna XIV-A och XIV-E till detta avtal, eller i bilagorna XIV-C och XIV-G till detta avtal, ska
vardera parten tillåta att företagare från den andra parten för sin etablering anställer fysiska personer från den parten
under förutsättning att de anställda är nyckelpersonal eller praktikanter med akademisk examen enligt definitionerna i
artikel 88 i detta avtal. Tillfällig inresa och tillfällig vistelse för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen
ska gälla under högst tre år för personer som är föremål för företagsintern överföring, 90 dagar under en tolvmånadersä
period för affärsresenärer som ska inrätta en etablering och ett år för praktikanter med akademisk examen.
2.
För varje sektor som omfattas av åtaganden i enlighet med avsnitt 2 (Etablering) i detta kapitel får en part inte
upprätthålla eller vidta, vare sig regionalt eller på hela sitt territorium, såvida inte annat anges i bilagorna XIV-C och XIVG till detta avtal, åtgärder som utgör begränsningar, genom numeriska kvoter eller krav på prövning av det ekonomiska
behovet, av det totala antalet fysiska personer som en företagare får anställa som nyckelpersonal och praktikanter med
akademisk examen inom en viss sektor, eller diskriminerande begränsningar.
(1) Den etablering som tar emot praktikanten kan åläggas att i förväg lämna in ett utbildningsprogram för hela vistelsen för godkänä
nande; programmet ska visa att syftet med vistelsen är utbildning. För Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Ungern och Österrike
måste utbildningen ha anknytning till den avlagda universitetsexamen.
(2) Förenade kungariket: kategorin företagssäljare erkänns bara för säljare av tjänster.
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Artikel 90
Företagssäljare

För varje sektor som omfattas av åtaganden i enlighet med avsnitt 2 (Etablering) eller avsnitt 3 (Gränsöverskridande
tillhandahållande av tjänster) i detta kapitel och med iakttagande av de förbehåll som förtecknas i bilagorna XIV-A, XIV-E,
XIV-B och XIV-F till detta avtal, ska vardera parten tillåta inresa och tillfällig vistelse under högst 90 dagar under en
tolvmånadersperiod.

Artikel 91
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis
1.
Parterna bekräftar sina respektive skyldigheter som följer av åtagandena enligt Allmänna tjänstehandelsavtalet (nedan
kallat Gats) i fråga om inresa och tillfällig vistelse för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis. I
enlighet med bilagorna XIV-D och XIV-H till detta avtal ska vardera parten tillåta att tjänsteleverantörer som tillhandaä
håller tjänster på kontraktsbasis från den andra parten tillhandahåller tjänster på deras territorium, med förbehåll för de
villkor som anges i punkt 2 i denna artikel.

2.
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Parternas åtaganden omfattas av följande villkor:

a) De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av anställda hos
en juridisk person som har tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader.

b) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha erbjudit sådana tjänster i egenskap av anställda hos
den juridiska person som tillhandahåller tjänsterna under minst det år som föregår inlämnandet av ansökan om inresa
till den andra parten. Dessutom måste de fysiska personerna vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra
parten ha minst tre års yrkeserfarenhet (1) från den näringsgren som kontraktet avser.

c) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha

i) universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper (2), och

ii) yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra rättsliga
krav som gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls.

d) Den fysiska personen ska inte erhålla någon annan ersättning för tillhandahållandet av tjänsterna på den andra partens
territorium än den ersättning som betalas av den juridiska person som den fysiska personen är anställd hos.

e) De fysiska personernas inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader,
eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på
vilken som är kortast.

f) Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen
rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.

g) Antalet personer som omfattas av tjänstekontraktet ska inte vara större än vad som krävs för att fullgöra kontraktet,
vilket kan beslutas med stöd av lagar, författningar och andra rättsliga krav i den part där tjänsten tillhandahålls.
(1) Erhållen efter att personen uppnått myndighetsålder, enligt definitionen i tillämplig inhemsk lagstiftning.
(2) Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får den parten avgöra om den är likvärdig med
den universitetsexamen som krävs på dess territorium.
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Artikel 92
Oberoende yrkesutövare
1.
I enlighet med bilagorna XIV-D och XIV-H till detta avtal ska parterna tillåta att oberoende yrkesutövare från den
andra parten tillhandahåller tjänster på deras territorium, med förbehåll för de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel.
2.

Parternas åtaganden omfattas av följande villkor:

a) De fysiska personerna måste medverka vid tillhandahållandet av en tjänst på tillfällig basis i egenskap av egenföretagare
etablerade i den andra parten och måste ha tecknat ett tjänstekontrakt för en period av högst tolv månader.
b) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste vid inlämnandet av ansökan om inresa till den andra
parten ha minst sex års yrkeserfarenhet från den näringsgren som kontraktet avser.
c) De fysiska personer som reser in till den andra parten måste ha
i) en universitetsexamen eller kvalifikationer som styrker motsvarande kunskaper (1), och
ii) yrkeskvalifikationer när detta krävs för att bedriva en verksamhet enligt de lagar, författningar och andra krav som
gäller hos den part där tjänsten tillhandahålls.
d) De fysiska personernas inresa och tillfälliga vistelse i den berörda parten får inte överskrida sammanlagt sex månader,
eller för Luxemburg 25 veckor, under någon tolvmånadersperiod eller under kontraktets giltighetstid, beroende på
vilken som är kortast.
e) Tillträde enligt bestämmelserna i denna artikel gäller enbart den tjänst som omfattas av kontraktet och medför ingen
rätt att använda yrkestiteln i den part där tjänsten tillhandahålls.
Avsnitt 5
Regelverk
Underavsnitt 1
Inhemska regleringar

Artikel 93
Tillämpningsområde och definitioner
1.
Nedan anges de regler som är tillämpliga på åtgärder som parterna vidtar avseende licensieringskrav och licensieä
ringsförfaranden, kvalifikationskrav och kvalificeringsförfaranden, och som har inverkan på
a) gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster,
b) juridiska och fysiska personers etablering på deras territorium, i enlighet med definitionerna i artikel 77.9 i detta avtal,
och
c) tillfällig vistelse på deras territorium för de kategorier av fysiska personer som definieras i artikel 88.2 a–e i detta avtal.
2.
När det gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska dessa regler endast tillämpas på de sektorer där
parterna gjort särskilda åtaganden och i den mån dessa särskilda åtaganden är tillämpliga i enlighet med bilagorna XIV-B
och XIV-F till detta avtal. När det gäller etablering ska dessa regler inte tillämpas på sektorer i den mån det finns ett
förbehåll enligt bilagorna XIV-A och XIV-E till detta avtal. När det gäller fysiska personers tillfälliga vistelse ska dessa
regler inte tillämpas på sektorer in den mån det finns ett förbehåll enligt bilagorna XIV-C, XIV-D, XIV-G och XVI-H till
detta avtal.
3.
Dessa regler är inte tillämpliga på åtgärder i den mån de utgör en inskränkning enligt de relevanta bilagorna till
detta avtal.
(1) Om examen eller kvalifikationen inte har erhållits i den part där tjänsten tillhandahålls får den parten avgöra om den är likvärdig med
den universitetsexamen som krävs på dess territorium.
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I detta avsnitt gäller följande definitioner:

a) licensieringskrav: andra materiella krav än kvalifikationskrav som en fysisk eller juridisk person måste uppfylla för att
erhålla, ändra eller förnya ett tillstånd att genomföra sådan verksamhet som definieras i led a–c i punkt 1.
b) licensieringsförfaranden: administrativa regler eller förfaranderegler som en fysisk eller juridisk person, som ansöker om
ett tillstånd att genomföra sådan verksamhet som anges i led a–c i punkt 1, inbegripet ändring eller förlängning av en
licens, måste följa för att visa att licensieringskraven är uppfyllda.
c) kvalifikationskrav: materiella krav avseende en fysisk persons kompetens att tillhandahålla en tjänst, som måste styrkas
för erhållande av tillstånd att tillhandahålla en tjänst.
d) kvalificeringsförfaranden: administrativa regler eller förfaranderegler som en fysisk person måste följa för att visa att han
eller hon uppfyller kvalifikationskraven, för erhållande av tillstånd att tillhandahålla en tjänst.
e) behörig myndighet: alla centrala, regionala och lokala myndigheter och organ samt icke-statliga organ som utövar
befogenheter som delegerats till dem av en central, regional eller lokal beslutsförsamling eller myndighet och som
har rätt att fatta beslut om tillstånd att tillhandahålla en tjänst, inbegripet genom etablering, eller om tillstånd att
inrätta en etablering inom en annan ekonomisk verksamhet än tjänster.
Artikel 94
Villkor för licensiering och kvalifikationer
1.
Vardera parten ska se till att åtgärder i samband med licensieringskrav och licensieringsförfaranden, kvalifikationsä
krav och kvalificeringsförfaranden grundas på kriterier som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en godä
tycklig bedömning.
2.
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De kriterier som avses i punkt 1 ska vara

a) proportionella i förhållande till mål om allmän ordning,
b) tydliga och entydiga,
c) objektiva,
d) fastställda på förhand,
e) offentliggjorda i förväg,
f) öppna för insyn och tillgängliga.
3.
Tillståndet eller licensen ska beviljas så snart ärendet har granskats och det har fastställts att villkoren för att få
tillståndet eller licensen är uppfyllda.
4.
Vardera parten ska upprätthålla eller inrätta allmänna domstolar, skiljedomstolar eller förvaltningsdomstolar eller
motsvarande förfaranden som, på en berörd företagares eller tjänsteleverantörs begäran, snabbt kan pröva och när så är
motiverat vidta åtgärder i fråga om förvaltningsbeslut som påverkar etablering, gränsöverskridande tillhandahållande av
tjänster eller fysiska personers tillfälliga närvaro för affärsändamål. I de fall där sådana förfaranden inte är oberoende av
den myndighet som svarar för förvaltningsbeslutet i fråga, ska vardera parten se till att förfarandena verkligen sörjer för
en objektiv och opartisk prövning.
5.
Om antalet licenser för en viss verksamhet är begränsat på grund av knappa naturresurser eller begränsad teknisk
kapacitet, ska vardera parten göra ett urval mellan de sökande med hjälp av ett förfarande som garanterar fullständig
opartiskhet och öppenhet, och som särskilt inbegriper kravet på tillräcklig information om att förfarandet inletts, pågår
och avslutats.
6.
Om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel får parterna när de fastställer reglerna för sina urvalsä
förfaranden ta hänsyn till mål om allmän ordning som till exempel hälsa, säkerhet, miljöskydd och bevarande av
kulturarvet.
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Artikel 95
Licensierings- och kvalificeringsförfaranden
1.
Licensierings- och kvalificeringsförfarandena och formaliteterna ska vara tydliga, offentliggöras i förväg och vara
utformade så att de garanterar de sökande att deras ansökan behandlas objektivt och opartiskt.
2.
Licensierings- och kvalificeringsförfarandena och formaliteterna ska vara så enkla som möjligt och får inte i onödan
försvåra eller försena tillhandahållandet av tjänsten. Alla avgifter för licensieringen (1) som kan uppstå för den sökande till
följd av ansökan bör vara rimliga och stå i proportion till godkännandeförfarandet i fråga.
3.
Vardera parten ska se till att de förfaranden som används av den behöriga myndigheten samt dess beslut vid
licensierings- eller godkännandeprocessen innebär opartiskhet i förhållande till alla sökande. Den behöriga myndigheten
bör fatta beslut på ett oberoende sätt och inte vara ansvarig för någon leverantör av de tjänster för vilka licensen eller
tillståndet krävs.
4.
Om det finns särskilda tidsfrister för att lämna in ansökningar, ska en sökande ges en rimlig tidsfrist för att lämna in
en ansökan. Den behöriga myndigheten ska börja behandla ansökan utan oskäligt dröjsmål. När så är möjligt bör
ansökningar i elektronisk form godtas enligt samma villkor för äkthet som ansökningar på papper.
5.
Vardera parten ska se till att behandlingen av en ansökan, inbegripet det slutgiltiga beslutet, slutförs inom en rimlig
tidsperiod från det att den fullständiga ansökan lämnats in. Vardera parten ska sträva efter att fastställa en normal tidsfrist
för behandling av en ansökan.
6.
Den behöriga myndigheten ska inom en rimlig tid efter mottagandet av en ansökan som den anser vara ofullständig
underrätta sökanden och, i den mån det är möjligt, fastställa vilka ytterligare uppgifter som krävs för att ansökan ska vara
fullständig och ge den sökande tillfälle att rätta till bristerna.
7.

När så är möjligt bör bestyrkta kopior godtas i stället för originalhandlingar.

8.
Om den behöriga myndigheten avslår en ansökan ska sökanden underrättas om detta skriftligen och utan oskäligt
dröjsmål. Den allmänna principen är att en sökande på begäran även ska underrättas om skälen till avslaget och om
tidsfristen för överklagande av beslutet om avslag.
9.
Vardera parten ska se till att en licens eller ett tillstånd träder i kraft utan oskäligt dröjsmål efter beviljandet i
enlighet med de villkor som anges i licensen eller tillståndet.
Underavsnitt 2
Bestämmelser med allmän tillämpning

Artikel 96
Ömsesidigt erkännande
1.
Inget i detta kapitel ska hindra en part från att kräva att fysiska personer måste ha de kvalifikationer och/eller den
yrkeserfarenhet som krävs för näringsgrenen i fråga på det territorium där tjänsten tillhandahålls.
2.
Vardera parten ska uppmuntra de relevanta företrädande yrkesorganisationerna inom sina respektive territorier att
lämna rekommendationer om ömsesidigt erkännande till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor
enligt artikel 408.4 i detta avtal för att företagare och tjänsteleverantörer helt eller delvis ska kunna uppfylla de krav som
vardera parten ställer för auktorisation, licensiering, verksamhet och certifiering av företagare och tjänsteleverantörer,
särskilt sådana som tillhandahåller yrkesmässiga tjänster.
3.
När associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor mottar en rekommendation enligt punkt 2 ska den
inom rimlig tid efter mottagandet granska rekommendationen för att avgöra om den är förenlig med detta avtal, och på
grundval av innehållet i rekommendationen särskilt bedöma
(1) Licensavgifter omfattar inte betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra icke-diskriminerande sätt att tilldela koncessioner
eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.
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a) i vilken mån de standarder och kriterier som respektive part tillämpar för auktorisation, licensiering, verksamhet och
certifiering av tjänsteleverantörer och företagare sammanfaller, och
b) det potentiella ekonomiska värdet av ett avtal om ömsesidigt erkännande
4.
Om dessa krav är uppfyllda ska associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor fastställa nödvändiga
åtgärder inför förhandlingarna och parterna ska därefter inleda förhandlingar genom sina behöriga myndigheter om ett
avtal om ömsesidigt erkännande.
5.
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Ett sådant avtal ska vara förenligt med de relevanta bestämmelserna i WTO-avtalet, särskilt med artikel VII i Gats.
Artikel 97
Öppenhet och utlämnande av konfidentiella upplysningar

1.
Vardera parten ska omgående besvara den andra partens alla framställningar om särskilda upplysningar om någon
av dess allmänt tillämpliga åtgärder eller internationella överenskommelser som hänför sig till eller berör detta kapitel.
Vardera parten ska även inrätta ett eller flera informationsställen för att på begäran lämna särskilda upplysningar till den
andra partens företagare och tillhandahållare av tjänster i alla sådana frågor. Parterna ska underrätta varandra om sina
informationsställen inom tre månader från dagen för detta avtals ikraftträdande. Informationsställena behöver inte vara
depositarier för lagar och andra författningar.
2.
Inget i detta avtal ska innebära en skyldighet för en part att tillhandahålla konfidentiella upplysningar vars utlämä
nande skulle hindra tillämpningen av lagar eller på annat sätt strida mot allmänintresset eller vara till skada för enskilda
offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen.
Underavsnitt 3
Datatjänster

Artikel 98
Överenskommelse om datatjänster
1.
I den mån som handel med datatjänster liberaliseras i enlighet med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverä
skridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta
kapitel ska parterna följa punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel.
2.
CPC (1) 84, som är FN:s kod för att klassificera datatjänster och tillhörande tjänster, omfattar de huvudsakliga
inslagen i tillhandahållandet av alla datatjänster och tillhörande tjänster, nämligen
a) datorprogram, dvs. den uppsättning instruktioner som behövs för att få datorerna att fungera och kommunicera
(inklusive utveckling och tillämpning av programmen),
b) databehandling och datalagring, och
c) tillhörande tjänster, till exempel konsulttjänster och utbildning av kunders personal.
Den tekniska utvecklingen har medfört ett ökat utbud av dessa tjänster som en samling tillhörande tjänster som kan
omfatta några eller samtliga av dessa huvudsakliga inslag. Exempelvis består tjänster som webbhotell och domänhosting,
datautvinningstjänster och gridteknik samtliga av en kombination av de huvudsakliga inslagen för datatjänster.
3.
Oberoende av om de tillhandahålls via ett nät, till exempel internet, eller inte, omfattar datatjänster och tillhörande
tjänster alla tjänster som består i
a) rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, tillämpning, integreä
ring, provning, avlusning, uppdatering, stöd, tekniskt bistånd eller förvaltning av eller avseende datorer eller datorä
system,
(1) Med CPC avses den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt FN:s statistikkontors statistiska skrifter (Staä
tistical Office of the United Nations, Statistical Papers) Series M, No 77, CPC prov, 1991.
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b) datorprogram, dvs. den uppsättning instruktioner som behövs för att få datorerna att fungera och kommunicera
(själva), samt rådgivning, strategi, analys, planering, behovsspecifikation, formgivning, utveckling, installation, tillä
lämpning, integrering, provning, avlusning, uppdatering, anpassning, underhåll, stöd, tekniskt bistånd, förvaltning eller
användning av eller avseende datorprogram, eller
c) databehandling, datalagring, datavärdskap och databastjänster, underhåll och reparation av kontorsmaskiner och konä
torsutrustning, inbegripet datorer, eller utbildning av kunders personal i fråga om datorprogram, datorer eller datorä
system, som inte ingår någon annanstans.
4.
Datatjänster och tillhörande tjänster gör det möjligt att tillhandahålla andra tjänster (till exempel banktjänster) både
på elektronisk och annan väg. Det är emellertid viktigt att skilja mellan stödtjänsten (t.ex. webbhotell och programvärd)
och det innehåll eller den kärntjänst som tillhandahålls elektroniskt (t.ex. banktjänster). I sådana fall omfattas innehållet
eller kärntjänsten inte av CPC 84.
Underavsnitt 4
Post- och budtjänster

Artikel 99
Tillämpningsområde och definitioner
1.
I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla post- och budtjänster som liberaliseras i enlighet
med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av
fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel.
2.
I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och
avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel avses med
a) licens: ett tillstånd som en enskild leverantör beviljats av en tillsynsmyndighet och som krävs innan en viss tjänst
börjar tillhandahållas,
b) samhällsomfattande tjänster: permanent tillhandahållande av en posttjänst av en viss angiven kvalitet överallt på en parts
territorium till rimliga priser för alla användare.
Artikel 100
Samhällsomfattande tjänster
Vardera parten har rätt att bestämma vilket slags skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster de önskar
bibehålla. Sådana skyldigheter kommer inte i sig att anses motverka konkurrens förutsatt att de administreras på ett
öppet, icke-diskriminerande och konkurrensneutralt sätt och inte är mer betungande än nödvändigt för det slags samhällä
somfattande tjänst som fastställts av parten.
Artikel 101
Licenser
1.

En licens får endast krävas för tjänster som omfattas av de samhällsomfattande tjänsterna.

2.

Om det krävs licens ska följande göras offentliggöras:

a) Samtliga kriterier för licensen samt uppgift om hur lång tid det normalt tar att behandla en licensansökan.
b) Villkoren för licenser.
3.
Skälen för avslag av en licensansökan ska på begäran delges sökanden, och ett förfarande som ger möjlighet att
överklaga genom ett oberoende organ kommer att fastställas av vardera parten. Ett sådant förfarande ska vara öppet och
icke-diskriminerande och bygga på objektiva kriterier.
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Artikel 102
Tillsynsorganens oberoende
Tillsynsorganen ska vara juridiskt fristående från, och inte vara ansvariga inför någon leverantör av post- och budtjänster.
Tillsynsorganens beslut och de förfaranden som de tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörerna på
marknaden.
Artikel 103
Gradvis tillnärmning
I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma
Georgiens gällande och framtida lagstiftning till den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-C till detta avtal.
Underavsnitt 5
Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Artikel 104
Tillämpningsområde och definitioner
1.
I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla elektroniska kommunikationstjänster som
liberaliseras i enlighet med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt
4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel.
2.
I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och
avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel gäller följande definitioner:
a) elektroniska kommunikationstjänster: alla tjänster som helt eller huvudsakligen består i signalöverföring på elektroniska
kommunikationsnät, däribland teletjänster och överföringstjänster i nät som används för radio- och tv-sändningar.
Dessa tjänster omfattar inte tjänster som tillhandahåller, eller utövar redaktionellt ansvar över, innehåll som överförs
med hjälp av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.
b) allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.
c) elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt
andra resurser som medger överföring av signaler via tråd, via radio, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska
överföringsmedier, däribland satellitnät, fasta nät (kretskopplade och paketkopplade, inbegripet internet) och markä
bundna mobilnät, elnätsystem i den utsträckning dessa används för signalöverföring, rundradionät samt kabel-tv-nät,
oberoende av vilken typ av information som överförs.
d) tillsynsmyndighet: inom sektorn för elektronisk kommunikation, det eller de organ som ansvarar för reglering och
tillsyn av elektronisk kommunikation enligt detta underavsnitt.
e) betydande inflytande på marknaden: en tjänsteleverantör ska anses ha ett betydande inflytande på marknaden om den,
antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning som är likvärdig med dominans, dvs. en ställning av
sådan ekonomisk styrka att den i betydande omfattning kan uppträda oberoende av sina konkurrenter, sina kunder
och i sista hand av konsumenterna.
f) samtrafik: den fysiska och logiska sammankopplingen av allmänna kommunikationsnät som används av samma eller
en annan leverantör för att göra det möjligt för en tjänsteleverantörs användare att kommunicera med samma eller en
annan tjänsteleverantörs användare eller få tillgång till tjänster som erbjuds av en annan tjänsteleverantör. Tjänsterna
kan tillhandahållas av de berörda parterna eller andra parter som har tillträde till nätet. Samtrafik är en särskild typ av
tillträde som genomförs mellan operatörer av allmänna nät.
g) samhällsomfattande tjänster: en uppsättning tjänster av en viss angiven kvantitet som görs tillgängliga för alla användare
på en parts territorium oberoende av geografiskt läge och till ett rimligt pris. Vardera parten beslutar om räckvidden
och genomförandet av sina samhällsomfattande tjänster.
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h) tillträde: faciliteter och/eller tjänster som görs tillgängliga för en annan tjänsteleverantör på fastställda villkor, med eller
utan ensamrätt, i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Bland annat omfattas följande: tillträde
till nätelement samt tillhörande faciliteter, vilket kan inbegripa anslutning av utrustning på fast eller icke-fast väg
(detta inbegriper i synnerhet tillträde till accessnätet och till faciliteter och tjänster som är nödvändiga för att
tillhandahålla tjänster över accessnät); tillträde till fysisk infrastruktur inbegripet byggnader, ledningar och master;
tillträde till relevanta programvarusystem, inbegripet driftstödssystem; tillträde till nummeromvandling eller system
som erbjuder likvärdiga funktioner; tillträde till fasta nät och mobilnät, i synnerhet för roaming; tillträde till system
med villkorad tillgång för digitala televisionstjänster samt tillträde till virtuella nättjänster.
i) slutanvändare: en användare som inte tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroä
niska kommunikationstjänster.
k) accessnät: den fysiska förbindelse som förbinder nätanslutningspunkten i en abonnents lokaler med korskopplingen
eller likvärdig facilitet i det fasta allmänna kommunikationsnätet.
Artikel 105
Tillsynsmyndigheter
1.
Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheterna för elektroniska kommunikationstjänster är juridiskt fristående
från och funktionellt oberoende av alla leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster. Om en part behåller
äganderätten till eller kontrollen över en leverantör som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommuniä
kationstjänster ska denna part se till att en faktisk organisatorisk åtskillnad görs mellan regleringsverksamheten och sådan
verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.
2.
Vardera parten ska garantera att tillsynsmyndigheterna har de befogenheter som krävs för att reglera sektorn.
Tillsynsmyndigheternas uppgifter ska offentliggöras på ett tydligt och lättillgängligt sätt, särskilt när uppgifterna utförs
av fler än ett organ.
3.
Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheternas beslut och förfaranden är opartiska i förhållande till alla aktörer
på marknaden och att de är öppna.
4.
Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att genomföra analyser av relevanta produkt- och tjänstemarknader som
kan bli föremål för förhandsreglering. När en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 107 i detta avtal måste fatta beslut
om att införa, bibehålla, ändra eller upphäva skyldigheter ska den på grundval av en marknadsanalys fastställa om den
relevanta marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt.
5.
Om tillsynsmyndigheten fastställer att en relevant marknad inte är tillräckligt konkurrensutsatt ska den identifiera
och ange de tjänsteleverantörer som har ett betydande inflytande på marknaden i fråga och om så är lämpligt införa,
bibehålla eller ändra de specifika regleringsmässiga skyldigheter som anges i artikel 107 i detta avtal. Om tillsynsmynä
digheten kommer fram till slutsatsen att marknaden är tillräckligt konkurrensutsatt, ska den inte införa eller bibehålla
någon av de specifika regleringsskyldigheter som anges i artikel 107 i detta avtal.
6.
Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som påverkas av en tillsynsmyndighets beslut ska ha rätt att
överklaga beslutet till en instans som är oberoende av de i beslutet inblandade parterna. Vardera parten ska se till att
vederbörlig hänsyn tas till ärendet i sak. I väntan på utgången av ett sådant överklagande ska tillsynsmyndighetens beslut
fortsätta att gälla, såvida inte överklagandeinstansen beslutar annorlunda. Om överklagandeinstansen i fråga inte har
domstolskaraktär, ska den alltid lämna en skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk
och oberoende rättslig myndighet. Beslut som fattats av överklagandeinstansen ska verkställas.
7.
I de fall tillsynsmyndigheterna avser att vidta åtgärder som har samband med någon av bestämmelserna i detta
underavsnitt samt en betydande inverkan på den relevanta marknaden ska vardera parten se till att tillsynsmyndigheterna
ger de berörda parterna tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till åtgärd inom en rimlig tidsfrist. Tillsynsmyndigheterna
ska offentliggöra sina samrådsförfaranden. Resultaten av ett samrådsförfarande ska offentliggöras, utom då det gäller
sekretessbelagd information.
8.
Vardera parten ska se till att leverantörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och kommunikaä
tionstjänster tillhandahåller all den information, även ekonomisk information, som är nödvändig för att tillsynsmyndigä
heterna ska kunna sörja för att bestämmelserna i detta underavsnitt, och i de beslut som fattas i enlighet med detta
underavsnitt, följs. Leverantörerna ska på begäran lämna sådana uppgifter utan dröjsmål, inom de tidsramar och på den
detaljnivå som tillsynsmyndigheten kräver. Den information som tillsynsmyndigheten begär ska stå i proportion till
genomförandet av uppgiften. Tillsynsmyndigheten ska motivera sin begäran om information.
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Artikel 106
Tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

1.

Vardera parten ska se till att det för tillstånd att tillhandahålla tjänster i görligaste mån endast krävs en anmälan.

2.
Vardera parten ska se till att en licens kan krävas för att reglera frågor om tilldelning av nummer och frekvenser.
Villkoren för sådana licenser ska offentliggöras.
3.
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Vardera parten ska se till att följande uppfylls i de fall det krävs en licens:

a) Samtliga villkor för licensen samt uppgift om den tid, som ska vara rimlig, som det normalt tar att behandla en
licensansökan ska offentliggöras.
b) Skälen för avslag av en licensansökan ska på begäran skriftligen delges sökanden.
c) Den som ansöker om licens ska kunna överklaga beslutet om det inte finns tillräckliga skäl för avslaget.
d) De licensavgifter (1) som en part tar ut får inte överskrida de normala administrativa kostnaderna för förvaltning,
kontroll och upprätthållande av de gällande licenserna. Licensavgifter för användning av spektrum eller nummerreä
surser omfattas inte av kraven i denna punkt.
Artikel 107
Tillträde och samtrafik
1.
Vardera parten ska se till att alla tjänsteleverantörer som har tillstånd att tillhandahålla elektroniska kommunikaä
tionstjänster har rättighet och skyldighet att förhandla om tillträde och samtrafik med andra leverantörer av allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Beslut om tillträde och samtrafik bör i princip
fattas enligt överenskommelse efter kommersiella förhandlingar mellan de berörda tjänstleverantörerna.
2.
Vardera parten ska se till att tjänsteleverantörer som får information från en annan tjänsteleverantör under förhandä
lingarna om samtrafik endast använder denna information för det avsedda syftet och alltid respekterar de överlämnade
eller lagrade uppgifternas konfidentiella karaktär.
3.
Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheten, när det i enlighet med artikel 105 i detta avtal fastställs att en
relevant marknad inte är tillräckligt konkurrensutsatt, ska ha befogenhet att för den tjänsteleverantör som anges ha ett
betydande inflytande på marknaden införa en eller flera av följande skyldigheter när det gäller samtrafik och/eller tillträde:
a) Skyldigheter avseende icke-diskriminering för att säkerställa att operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar
likvärdiga villkor för andra leverantörer som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt att de tjänster och den inforä
mation som operatören erbjuder andra, tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för dess
egna tjänster eller för dess dotterbolags eller samarbetspartners tjänster.
b) Skyldighet för ett vertikalt integrerat företag att tillämpa en öppen prissättning för grossistpriset till andra operatörer
och för sina internpriser, i det fall det finns krav på icke-diskriminering eller på att förhindra oskälig korssubventioä
nering. Tillsynsmyndigheten får ange vilket format och vilken redovisningsmetod som ska användas.
c) Skyldighet att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter,
inklusive tillträde till accessnätet, bland annat i situationer då tillsynsmyndigheten anser att ett nekat tillträde eller
orimliga villkor med liknande verkan skulle hindra uppkomsten av en hållbar konkurrensutsatt marknad på slutä
kundens nivå eller att det inte skulle ligga i slutanvändarens intresse.
Tillsynsmyndigheterna får förena de skyldigheter som anges i denna punkt med villkor som gäller rättvis behandling,
rimlighet och läglighet.
d) Skyldighet att erbjuda specificerade tjänster för andra operatörer och som tredje part kan återförsälja, att bevilja öppet
tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster
eller virtuella nättjänster, att erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av faciliteter,
inbegripet ledningar, byggnader eller master, att erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan
mellan tjänster ända fram till slutanvändarna, inbegripet faciliteter för intelligenta nättjänster, att erbjuda tillträde till
driftstödssystem eller liknande programsystem som krävs för att garantera sund konkurrens när det gäller tillhandahålä
lande av tjänster, och att förbinda nät eller nätfaciliteter.
(1) Licensavgifter omfattar inte betalningar vid auktioner, upphandlingar eller andra icke-diskriminerande sätt att tilldela koncessioner
eller obligatoriska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.
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Tillsynsmyndigheterna får förena de skyldigheter som anges i denna punkt med villkor som gäller rättvis behandling,
rimlighet och läglighet.
e) Skyldigheter som rör kostnadstäckning och priskontroller, inbegripet skyldighet att tillämpa kostnadsorienterad prisä
sättning och kostnadsredovisningssystem, för tillhandahållande av vissa specifika typer av samtrafik och/eller tillträde,
om en marknadsanalys visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att den berörda operatören kan ta ut
överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna.
Tillsynsmyndigheterna ska ta hänsyn till den investering som gjorts av operatören och medge denne en rimlig
avkastning av den adekvata kapitalinvesteringen med beaktande av de därmed förknippade riskerna.
f) Skyldighet att offentliggöra de specifika skyldigheter som tillsynsmyndigheten har ålagt tjänsteleverantörer med anä
givande av den specifika produkten/tjänsten och de specifika geografiska marknaderna. Aktuell information, såvida den
inte är konfidentiell och inte omfattar affärshemligheter, offentliggörs i en form som garanterar att alla berörda parter
lätt kan få tillgång till den.
g) Skyldigheter avseende insyn där operatörer åläggs att offentliggöra specificerade uppgifter; i synnerhet får tillsynsä
myndigheten, när en operatör omfattas av skyldigheter avseende icke-diskriminering, ålägga operatören att offentligä
göra ett referenserbjudande som ska vara tillräckligt specificerat för att säkerställa att tjänsteleverantörerna inte åläggs
att betala för faciliteter som inte är nödvändiga för den begärda tjänsten, med en beskrivning av de berörda erä
bjudandena som redovisas uppdelade på olika komponenter i enlighet med marknadens behov, samt därmed förä
bundna villkor, inbegripet prissättning.
4.
Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som ansöker om samtrafik med en leverantör som anges ha ett
betydande inflytande på marknaden får, antingen när som helst eller inom en rimlig tidsfrist som ska ha tillkännagetts,
vända sig till ett oberoende inhemskt organ, som kan vara en sådan tillsynsmyndighet som avses i artikel 104.2 d i detta
avtal, för tvistlösning i frågor som gäller villkor och bestämmelser för samtrafik och/eller tillträde.
Artikel 108
Knappa resurser
1.
Vardera parten ska se till att alla förfaranden för tilldelning och utnyttjande av knappa resurser, inbegripet frekvenä
ser, nummer och ledningsrätter, i god tid genomförs på ett objektivt, proportionellt, öppet och icke-diskriminerande sätt.
Den rådande situationen i fråga om tilldelade frekvensband ska offentliggöras, men det krävs inga detaljerade angivelser
om vilka frekvenser som tilldelats för särskilda statliga användningsområden.
2.
Vardera parten ska sörja för en ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser för elektroniska kommunikationsä
tjänster inom sina territorier för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv användning av spektrumet. Om efterfrågan
på specifika frekvenser överstiger tillgången ska lämpliga och öppna förfaranden användas vid tilldelningen av dessa
frekvenser i syfte att optimera deras användning och underlätta utvecklingen av konkurrens.
3.
Vardera parten ska se till att tillsynsmyndigheten anförtros tilldelningen av nationella nummerresurser och förvaltä
ningen av nationella nummerplaner.
4.
Om offentliga eller lokala myndigheter behåller ägandet eller kontrollen av de leverantörer som driver offentliga
kommunikationsnät och/eller kommunikationstjänster måste en faktisk strukturell åtskillnad göras mellan den funktion
som ansvarar för beviljande av ledningsrätter och verksamhet med anknytning till ägande eller kontroll.
Artikel 109
Samhällsomfattande tjänster
1.
Vardera parten har rätt att bestämma vilka slags skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster den
önskar bibehålla.
2.
Sådana skyldigheter kommer inte att betraktas som konkurrensbegränsande i sig, förutsatt att de administreras på
ett öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt. Administrationen av skyldigheterna ska dessutom vara konkurrensä
neutral och inte vara mer betungande än nödvändigt för det slags samhällsomfattande tjänst som respektive part fastställt.
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3.
Vardera parten ska se till att alla leverantörer är berättigade att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och ingen
tjänsteleverantör ska uteslutas på förhand. Leverantörerna ska utses med hjälp av en effektiv, öppen, objektiv och ickediskriminerande metod. Vid behov ska vardera parten bedöma om tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är
oskäligt betungande för den eller de organisationer som utsetts att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna. Om
det är motiverat på grundval av en sådan beräkning, och med hänsyn till de eventuella marknadsfördelarna för en
organisation som erbjuder samhällsomfattande tjänster, ska tillsynsmyndigheterna avgöra om det behövs ett system för att
ge ersättning åt den eller de berörda tjänsteleverantörerna eller för att fördela nettokostnaden för skyldigheter att tillä
handahålla samhällsomfattande tjänster.
4.
Vardera parten ska se till, i de fall då användarna har tillgång till abonnentförteckningar, oavsett om de föreligger i
tryckt eller elektronisk form, att de organisationer som tillhandahåller förteckningarna tillämpar principen om ickediskriminering när de behandlar uppgifter som de fått från andra organisationer.
Artikel 110
Gränsöverskridande tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster
Ingendera parten får kräva att en tjänsteleverantör från den andra parten ska inrätta en etablering, etablera någon form av
närvaro eller vara bosatt på dess territorium som ett villkor för gränsöverskridande tillhandahållande av en tjänst.
Artikel 111
Konfidentialitet
Vardera parten ska sörja för konfidentialitet vid elektronisk kommunikation och därmed förbundna trafikuppgifter genom
ett allmänt kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, utan att begränsa handeln
med tjänster.
Artikel 112
Tvister mellan tjänsteleverantörer
1.
Om det uppstår en tvist mellan leverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationsä
tjänster i samband med de rättigheter och skyldigheter som avses i detta avsnitt ska vardera parten se till att den berörda
tillsynsmyndigheten på begäran av endera parten avger ett bindande beslut så att tvisten ska kunna lösas på kortast
möjliga tid och i alla händelser inom fyra månader.
2.
Tillsynsmyndighetens beslut ska offentliggöras, varvid eventuella affärshemligheter ska respekteras. Leverantörerna
av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ska ges en fullständig redogörelse för de skäl som
beslutet grundar sig på.
3.
Om tvisten gäller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster ska de berörda tillsynsmyndigheterna göra en
samlad insats för att lösa tvisten.
Artikel 113
Gradvis tillnärmning
I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma
Georgiens gällande och framtida lagstiftning till den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-B till detta avtal.
Underavsnitt 6
Finansiella tjänster

Artikel 114
Tillämpningsområde och definitioner
1.
I detta underavsnitt anges principerna för regelverket avseende alla finansiella tjänster som liberaliseras i enlighet
med avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av
fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel.
2.
I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och
avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel avses med
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a) finansiell tjänst: varje tjänst av finansiell natur som erbjuds av en leverantör av finansiella tjänster från en part.
Finansiella tjänster innefattar följande verksamheter:
i) Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster:
1. Direkt försäkring (innefattande koassurans):
a) Livförsäkring.
b) Skadeförsäkring.
2. Återförsäkring och retrocession.
3. Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturverksamhet.
4. Försäkringsrelaterade tjänster, såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster.
ii) Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster):
1. Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
2. Utlåning av alla slag, inbegripet konsumentkrediter, hypotekslån, factoring och finansiering av affärstransä
aktioner.
3. Finansiell leasing.
4. Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inbegripet kredit-, betal- och bankkort, resecheckar och
bankväxlar.
5. Garantier och åtaganden.
6. Handel för egen eller annans räkning, på en börs, genom direkthandel eller på annat sätt, med
a) penningmarknadsinstrument (inbegripet checkar, växlar och bankcertifikat),
b) utländsk valuta,
c) derivatinstrument som omfattar men inte är begränsade till terminer och optioner,
d) valuta- och ränteinstrument, inbegripet sådana produkter som swappar och framtida räntesäkringsavtal,
e) överlåtbara värdepapper,
f) andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar, inklusive guld- och silvertackor,
7. Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper, däribland emissionsgarantier och placering såsom melä
lanhand (offentligt eller privat) och serviceverksamhet i samband med sådana emissioner.
8. Penningmäkleri.
9. Förvaltning av tillgångar, såsom medels- eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, pensionsä
fondsförvaltning samt förvarings- och notariattjänster.
10. Clearing- och avräkningstjänster rörande alla finansiella tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument
och andra överlåtbara instrument.
11. Tillhandahållande och överföring av finansiell information och bearbetning av finansiella data och tillhörande
programvara.
12. Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster avseende all verkä
samhet enligt punkterna 1–11, inbegripet kreditupplysning och kreditanalys, undersökningar och rådgivning i
samband med investeringar och portföljer, rådgivning om förvärv samt omstrukturering av företag och
affärsstrategi.
b) leverantör av finansiella tjänster: en fysisk eller juridisk person från en part som avser att tillhandahålla eller som
tillhandahåller finansiella tjänster. Begreppet leverantör av finansiella tjänster innefattar dock inte offentliga institutioner.
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c) offentlig institution:
i) en regering, en centralbank eller en penningpolitisk myndighet i en part, eller en institution som ägs eller
kontrolleras av en part och som huvudsakligen har offentliga uppgifter eller bedriver verksamhet för offentliga
ändamål, med undantag av institutioner som huvudsakligen arbetar med att tillhandahålla finansiella tjänster på
kommersiella villkor, eller
ii) ett privat institut som utför uppgifter som vanligen utförs av en centralbank eller en penningpolitisk myndighet,
när det utför dessa uppgifter.
d) ny finansiell tjänst: tjänst av finansiell natur, inbegripet tjänster med anknytning till befintliga och nya produkter eller
till det sätt på vilket en produkt tillhandahålls, som inte tillhandahålls av någon leverantör av finansiella tjänster på
den ena partens territorium men däremot tillhandahålls på den andra partens territorium.
Artikel 115
Försiktighetsklausul
1.
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Vardera parten får införa eller bibehålla åtgärder av försiktighetsskäl, till exempel för att

a) skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer vars egendom förvaltas av en leverantör av finansiella
tjänster,
b) säkra integriteten och stabiliteten i en parts finansiella system.
2.
Dessa åtgärder ska inte vara mer betungande än vad som är nödvändigt för att deras syfte ska kunna uppnås, och
får inte innebära en diskriminering av leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten i förhållande till partens
egna leverantörer av finansiella tjänster av samma slag.
3.
Inget i detta avtal ska tolkas som en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer
och konton eller sådan konfidentiell eller skyddad information som innehas av offentliga institutioner.
Artikel 116
Effektiv och öppen reglering
1.
Vardera parten ska göra sitt bästa för att i förväg underrätta alla berörda personer om åtgärder med allmän tillä
lämpning som parten avser att vidta, så att dessa personer får tillfälle att framföra synpunkter på åtgärderna. Underrättelse
om sådana åtgärder ska lämnas
a) genom offentligt tillkännagivande, eller
b) i annan skriftlig eller elektronisk form.
2.
Vardera parten ska för berörda personer tillgängliggöra sina krav rörande ansökningar om tillhandahållande av
finansiella tjänster.
På begäran av en sökande ska den berörda parten upplysa sökanden om hur långt handläggningen av ansökan fortskridit.
Om den berörda parten behöver ytterligare uppgifter från sökanden ska den underrätta sökanden om detta utan oskäligt
dröjsmål.
3.
Vardera parten ska göra sitt bästa för att se till att internationellt överenskomna standarder för reglering och tillsyn
inom sektorn för finansiella tjänster och för bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt genomförs och tillämpas
på dess territorium. Sådana internationellt överenskomna standarder är bland annat Baselkommitténs grundläggande
principer för en effektiv banktillsyn, IAIS (Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter) grundlägä
gande principer för försäkring, Ioscos (Internationella organisationen för värdepapperstillsyn) mål och principer för
värdepapperstillsyn, OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) avtal om utbyte av information
i skattefrågor, G20:s uttalande om öppenhet och informationsutbyte i skatteärenden samt de 40 rekommendationerna om
penningtvätt och de nio särskilda rekommendationerna om finansiering av terrorism från FATF (arbetsgruppen för
finansiella åtgärder).
Parterna ska också beakta de tio nyckelprinciper för informationsutbyte (Ten Key Principles for Information Exchange) som
utfärdats av G7-ländernas finansministrar och kommer att vidta alla åtgärder som krävs för att försöka tillämpa dem i
sina bilaterala kontakter.
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Artikel 117
Nya finansiella tjänster
Vardera parten ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten att tillhandahålla nya finansiella tjänster
liknande de tjänster som parten enligt inhemsk lag skulle tillåta sina egna leverantörer av finansiella tjänster att tillä
handahålla under liknande omständigheter. En part får fastställa i vilken rättslig form tjänsten får tillhandahållas och får
ställa krav på tillstånd för tillhandahållande av tjänsten. Om ett sådant tillstånd krävs ska beslut fattas inom rimlig tid, och
tillstånd får då vägras endast av försiktighetsskäl.
Artikel 118
Databehandling
1.
Vardera parten ska tillåta leverantörer av finansiella tjänster från den andra parten att i bearbetningssyfte överföra
uppgifter i elektronisk eller annan form till eller från dess territorium, om bearbetningen är en förutsättning för den
normala affärsverksamheten för dessa leverantörer av finansiella tjänster.
2.
Vardera parten ska anta tillräckliga garantier för skydd av privatlivet samt enskildas grundläggande fri- och rättigä
heter, särskilt när det gäller överföring av personuppgifter.
Artikel 119
Särskilda undantag
1.
Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt
territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster som ingår i ett allmänt pensionsprogram eller
ett lagstadgat socialförsäkringssystem, utom i de fall då denna verksamhet enligt partens inhemska bestämmelser får
bedrivas av leverantörer av finansiella tjänster i konkurrens med offentliga eller privata institutioner.
2.
Inget i detta avtal gäller för verksamhet som bedrivs av en centralbank eller penningpolitisk myndighet eller av
någon annan offentlig institution som ett led i penning- eller valutapolitiken.
3.
Inget i detta kapitel ska tolkas som ett hinder för en part, inbegripet dess offentliga institutioner, att inom sitt
territorium med ensamrätt bedriva verksamhet eller tillhandahålla tjänster för sin egen, eller för sina offentliga instituä
tioners, räkning eller med egen garanti eller med användning av sina egna finansiella resurser.
Artikel 120
Självreglerande organisationer
När en part kräver medlemskap eller deltagande i, eller tillgång till, självreglerande organ, börser eller marknader för
värdepapper eller terminer, clearingorgan eller andra organisationer eller sammanslutningar för att leverantörer av finanä
siella tjänster från den andra parten ska kunna tillhandahålla finansiella tjänster på samma villkor som partens leveranä
törer av finansiella tjänster, eller när parten direkt eller indirekt medger sådana enheter privilegier eller fördelar vid
tillhandahållandet av finansiella tjänster, ska parten se till att skyldigheterna enligt artiklarna 79 och 85 i detta avtal
iakttas.
Artikel 121
Clearing- och betalningssystem
Enligt de villkor som medger nationell behandling ska vardera parten ge leverantörer av finansiella tjänster från den andra
parten som är etablerade på dess territorium tillgång till betalnings- och clearingsystem som drivs av offentliga instituä
tioner och till officiella kredit- och refinansieringstjänster som är tillgängliga i samband med normal affärsverksamhet.
Denna artikel syftar inte till att ge tillgång till partens möjligheter när det gäller långivare i sista instans.
Artikel 122
Gradvis tillnärmning
I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma
Georgiens gällande och framtida lagstiftning till de internationella normer för bästa praxis som förtecknas i artikel 116.3
i detta avtal och den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-A till detta avtal.
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Underavsnitt 7
Transporttjänster

Artikel 123
Tillämpningsområde
I detta underavsnitt anges principerna för liberaliseringen av internationella transporttjänster i enlighet med avsnitt 2
(Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska
personer för affärsändamål) i detta kapitel.
Artikel 124
Internationell sjötransport
1.
I detta underavsnitt och i avsnitt 2 (Etablering), avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) och
avsnitt 4 (Tillfällig närvaro av fysiska personer för affärsändamål) i detta kapitel gäller följande definitioner:
a) internationella sjötransporter: omfattar transporter från dörr till dörr och multimodala godstransporter, som omfattas av
ett enda transportdokument, i vilka ett av transportsätten är sjötransport, och inbegriper för detta ändamål rätten att
direkt teckna avtal med tillhandahållare av andra transportsätt.
b) godshantering i samband med sjöfart: verksamhet som bedrivs av stuveriföretag, inbegripet terminaloperatörer, men inte
hamnarbetares verksamhet som sådan, när dessa organiseras oberoende av stuveriföretagen eller terminaloperatörerna.
I den verksamhet som omfattas ingår organisation och övervakning av
i) lastning och lossning av gods,
ii) surrning/avsurrning av last,
iii) mottagande/leverans och förvaring av gods före transporten eller efter lossningen.
c) tullklareringstjänster (eller tullombudstjänster): verksamhet som består i att för en annan parts räkning utföra tullformaä
liteter i samband med import, export eller genomgående transport, oavsett om denna tjänst är tjänstleverantörens
huvudsakliga verksamhet eller ett vanligt komplement till tjänsteleverantörens huvudsakliga verksamhet.
d) containerterminaler och depåtjänster: verksamhet som består i lagerhållning av containrar i hamnområden eller inne i
landet i syfte att fylla/tömma, reparera och tillhandahålla dem för transport.
e) agent- och mäklartjänster: verksamhet som består i att i ett visst geografiskt område, som agent, företräda ett eller flera
linjerederiers eller rederiers företagsintressen, i syfte att
i) marknadsföra och sälja sjötransporttjänster och därmed förbundna tjänster, från lämnande av offerter till fakä
turering, utfärdande av konossement för företagens räkning, upphandling och vidareförsäljning av nödvändiga
stödtjänster, förberedelse av dokumentation samt tillhandahållande av företagsinformation,
ii) representera företagen när det gäller organisationen av fartygets hamnanlöp eller övertagandet av last vid behov.
f) fraktspeditionstjänster: verksamhet som består i att organisera och övervaka sändningar för avlastarens räkning, genom
upphandling av transport och stödtjänster, utarbetande av dokumentation och tillhandahållande av företagsinforä
mation.
g) matartjänster: för- och vidaretransport av internationella laster, särskilt containerlaster, till sjöss, mellan hamnar belägna
i en av parterna.
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2.
Vad gäller internationell sjötransport är parterna överens om att sörja för en effektiv tillämpning av principen om
oinskränkt tillgång till laster på kommersiell grund, friheten att tillhandahålla internationella sjöfartstjänster samt nationell
behandling i samband med tillhandahållande av sådana tjänster.
Med hänsyn till den liberalisering som parterna redan uppnått när det gäller internationell sjötransport ska följande gälla:
a) Vardera parten ska på affärsmässig och icke-diskriminerande grund effektivt tillämpa principen om oinskränkt tillträde
till den internationella sjöfartsmarknaden och sjöfartshandeln.
b) Vardera parten ska medge fartyg som seglar under den andra partens flagg eller som drivs av tjänsteleverantörer från
den andra parten en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medges de egna fartygen, eller fartyg från
tredjeländer, beroende på vilken behandling som är förmånligast, vad gäller bland annat tillträde till hamnar, anä
vändning av hamnarnas infrastruktur och tjänster, och användning av tjänster i anslutning till sjötransporter, samt
relaterade avgifter, tullfaciliteter och tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och lossning.
3.

Vid tillämpning av dessa principer ska vardera parten

a) avstå från att införa bestämmelser om lastdelning i framtida avtal med tredjeländer om sjötransporttjänster – inä
begripet sjöfart med torra och flytande bulkvaror samt linjesjöfart – och inom en rimlig tid avsluta lastdelningsä
bestämmelser om sådana finns i tidigare avtal, och
b) vid detta avtals ikraftträdande avskaffa och avstå från att införa ensidiga åtgärder, administrativa eller tekniska hinder
och andra hinder som skulle kunna utgöra en förtäckt begränsning eller ha diskriminerande verkan på det fria
tillhandahållandet av internationella sjötransporttjänster.
4.
Vardera parten ska tillåta
etablering på sitt territorium på
än de villkor som parten medger
ett tredjeland, beroende på vilka

leverantörer av internationella sjötransporttjänster från den andra parten att ha en
sådana villkor som, vad gäller etablering och verksamhet, inte är mindre förmånliga
sina egna tjänsteleverantörer eller de villkor som parten medger tjänsteleverantörer från
villkor som är förmånligast.

5.
Vardera parten ska på rimliga och icke-diskriminerande villkor ge leverantörer av sjötransporttjänster från den andra
parten tillgång till följande hamntjänster: lotsning, bogsering, proviantering, påfyllning av bränsle och vatten, sophämtä
ning och ballastavfallshämtning, hamnkaptenens tjänster, navigationshjälpmedel, landbaserade operativa tjänster som är
nödvändiga för sjöfart, däribland kommunikationer, vatten- och elförsörjning, reparationsmöjligheter för nödsituationer
samt ankrings-, kajplats- och förtöjningstjänster.
6.
Vardera parten ska tillåta förflyttning av utrustning såsom tomma containrar, som inte transporteras som gods mot
betalning, mellan hamnar i någon av EU:s medlemsstater eller mellan hamnar i Georgien.
7.
Vardera parten ska, med förbehåll för att den behöriga myndigheten ger sitt godkännande, tillåta leverantörer av
internationella sjötransporttjänster från den andra parten att tillhandahålla matartjänster mellan deras nationella hamnar.
Artikel 125
Lufttransport
Den gradvisa liberaliseringen av lufttransporterna mellan parterna, anpassad till båda parters handelsbehov, och villkoren
för ömsesidigt marknadstillträde regleras av avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.
Artikel 126
Gradvis tillnärmning
I syfte att överväga ytterligare liberalisering i handeln med tjänster erkänner parterna vikten av att gradvis närma
Georgiens gällande och framtida lagstiftning till den unionslagstiftning som förtecknas i bilaga XV-D till detta avtal.

30.8.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella
Avsnitt 6
Elektronisk handel
Underavsnitt 1
Allmänna bestämmelser

Artikel 127
Mål och principer
1.
Parterna erkänner att den elektroniska handeln ökar möjligheterna till handel inom många sektorer och är överens
om att främja utvecklingen av elektronisk handel mellan sig, särskilt genom att samarbeta om de frågor som uppstår i
samband med elektronisk handel enligt bestämmelserna i detta kapitel.
2.
Parterna är överens om att utvecklingen av den elektroniska handeln måste uppfylla internationella krav för uppä
giftsskydd, så att användarna får förtroende för den elektroniska handeln.
3.
Parterna är överens om att elektroniska överföringar ska betraktas som tillhandahållande av tjänster, i den mening
som avses i avsnitt 3 (Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster) i detta kapitel, som ska vara tullfria.
Artikel 128
Samarbete om elektronisk handel
1.

Parterna ska föra en dialog om rättsliga frågor som den elektroniska handeln ger upphov till, bland annat

a) erkännande av certifikat för elektroniska signaturer som utfärdats till allmänheten och underlättande av certifieringsä
tjänster över gränserna,
b) tjänstelevererande mellanhänders ansvar vid överföring eller lagring av uppgifter,
c) behandling av oombedda elektroniska kommersiella meddelanden,
d) konsumentskydd vid elektronisk handel, och
e) övriga frågor som är relevanta för utvecklingen av den elektroniska handeln.
2.
Sådant samarbete kan ta formen av utbyte av information om parternas respektive lagstiftning om dessa frågor och
om genomförandet av denna lagstiftning.

Underavsnitt 2
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar

Artikel 129
Användning av mellanhänders tjänster
1.
Parterna erkänner att mellanhänders tjänster kan användas av tredje parter för intrångsrelaterad verksamhet och ska
föreskriva de åtgärder för tjänstelevererande mellanhänder som fastställs i detta underavsnitt (1).
2.
I artikel 130 avses med tjänsteleverantör en leverantör av överföring, routing eller anslutningar för digital komä
munikation online mellan eller bland punkter som specificerats av användaren för material enligt användarens val utan
ändring av innehållet. I artiklarna 131 och 132 i detta avtal avses med tjänsteleverantör en leverantör eller operatör för
onlinetjänster eller nätåtkomst.
(1) Georgien ska genomföra bestämmelserna i detta underavsnitt inom två år från dagen för detta avtals ikraftträdande.
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Artikel 130
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: enbart vidarefordran ("mere conduit")
1.
Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av
överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren, eller tillhandahållande av tillgång
till ett kommunikationsnät, inte ska vara ansvarig för den överförda informationen under förutsättning att tjänsteleveä
rantören
a) inte initierar överföringen,
b) inte väljer ut mottagaren av den överförda informationen, och
c) inte väljer ut eller ändrar den information som överförs.
2.
Överföring och tillhandahållande av sådan tillgång som avses i punkt 1 omfattar automatisk, mellanliggande och
tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, i den mån lagringen enbart görs för att utföra överföringen i
kommunikationsnätet och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis krävs för sådan
överföring.
3.
Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.
Artikel 131
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: cachning
1.
Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av
överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren inte ska vara ansvarig för den
automatiska, mellanliggande och tillfälliga lagring av informationen som ägt rum enbart för att effektivisera vidare
överföring av informationen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att
a) tjänsteleverantören inte ändrar informationen,
b) tjänsteleverantören uppfyller villkoren för tillgång till informationen,
c) tjänsteleverantören följer regler för uppdatering av informationen, vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget
och använt inom branschen,
d) tjänsteleverantören inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används
inom branschen för att få fram uppgifter om hur informationen används, och
e) tjänsteleverantören handlar utan dröjsmål för att avlägsna den information han har lagrat eller göra den oåtkomlig så
snart han fått kännedom (1) om att den information som ursprungligen överfördes har avlägsnats från nätet eller gjorts
oåtkomlig, eller att en domstol eller administrativ myndighet har bestämt att den ska avlägsnas eller göras oåtkomlig.
2.
Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse.
Artikel 132
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar: värdtjänster
1.
Vardera parten ska se till att en tjänsteleverantör som levererar en informationssamhällets tjänst bestående av lagring
av information som tillhandahållits av en tjänstemottagare inte ska vara ansvarig för information som lagrats på begäran
av tjänstemottagaren, under förutsättning att
a) tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträfä
fande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort den olagliga verksamheten eller
den olagliga informationen uppenbar, eller
b) tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att
avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.
(1) I detta underavsnitt ska begreppet kännedom tolkas i enlighet med respektive parts inhemska lagstiftning.
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Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

3.
Denna artikel ska inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med parternas
rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, och inte heller ska den påverka en
parts möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.
Artikel 133
Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet
1.
Parterna får inte ålägga leverantörer en allmän skyldighet att, när de tillhandahåller tjänster som omfattas av
artiklarna 130, 131 och 132 i detta avtal, övervaka den information som de överför eller lagrar, och inte heller någon
allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.
2.
En part får fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera de
behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av
mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt
att identifiera de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal.
Avsnitt 7
Undantag
Artikel 134
Allmänna undantag
1.
Utan att det påverkar de allmänna undantagen enligt artikel 415 i detta avtal omfattas bestämmelserna i detta
kapitel och i bilagorna XIV-A och XIV-E, XIV-B och XIV-F, XIV-C och XIV-G, XIV-D och XIV-H till detta avtal av
undantagen i denna artikel.
2.
Med iakttagande av kravet att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle innebära ett medel för godtycklig
eller oberättigad diskriminering mellan länder där likartade förhållanden råder, eller en förtäckt inskränkning av etableä
ringsfriheten eller det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, ska inget i detta kapitel tolkas som ett hinder för
någon av parterna att anta eller genomföra följande åtgärder:
a) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten eller moralen eller för att upprätthålla allmän
ordning.
b) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa.
c) Åtgärder som avser bevarandet av uttömliga naturtillgångar, om åtgärderna tillämpas i samband med begränsningar
beträffande inhemska företagare eller beträffande inhemskt tillhandahållande eller inhemsk konsumtion av tjänster.
d) Åtgärder som är nödvändiga för att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.
e) Åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av lagar och andra författningar som inte är oförenliga
med bestämmelserna i detta kapitel, inbegripet sådana som hänför sig till
i) förhindrandet av bedrägliga eller olagliga förfaranden eller åtgärder vid ett bristande fullgörande av avtalsförplikä
telser,
ii) skyddet av enskildas privatliv i samband med bearbetning och spridning av personuppgifter samt skyddet av
konfidentialitet för enskildas register och konton,
iii) säkerhet.
f) Åtgärder som är oförenliga med artiklarna 79 och 85 i detta avtal, förutsatt att olikheten i behandling syftar till att
säkerställa en effektiv eller skälig beskattning eller uppbörd av direkta skatter med avseende på näringsverksamhet,
företagare eller tjänsteleverantörer från den andra parten (1).
(1) Åtgärder som syftar till att säkerställa en skälig eller effektiv beskattning eller uppbörd av direkta skatter omfattar åtgärder som en
part vidtar i enlighet med sitt skattesystem och som
a) gäller företagare och tjänsteleverantörer som inte har sin hemvist i staten i fråga, eftersom deras skattskyldighet bestäms med
hänsyn till vilka beskattningsbara inkomster som härrör från partens territorium,
b) gäller icke-bosatta personer för att säkra beskattning av eller uppbörd av skatt på partens territorium,
c) gäller icke-bosatta och bosatta personer för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt, inklusive indrivningsåtgärder,
d) gäller för konsumenter av tjänster som tillhandahålls i eller från den andra partens territorium för att säkerställa en beskattning
av eller uppbörd av skatt från sådana konsumenter från källor inom partens territorium,
e) särskiljer företagare och tjänsteleverantörer som är oinskränkt skattskyldiga från andra företagare och tjänsteleverantörer på grund
av skillnaden i skattebas, eller
f) fastställer, tilldelar eller fördelar inkomst, avkastning, vinst, förlust, avdrag eller tillgodohavande vad avser hemmahörande personer
eller filialer, eller mellan närstående personer eller filialer hos samma person, för att skydda partens skattebas.
Skattetermer eller skattebegrepp i led f i denna bestämmelse och i denna fotnot fastställs i enlighet med skattedefinitioner och
skattebegrepp, eller likvärdiga eller liknande definitioner och begrepp, enligt inhemsk lagstiftning i den part som vidtar åtgärden.
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3.
Bestämmelserna i detta kapitel och i bilagorna XIV-A och XIV-E, XIV-B och XIV-F, XIV-C och XIV-G, XIV-D och
XIV-H till detta avtal ska inte tillämpas på parternas respektive sociala trygghetssystem eller verksamhet på en parts
territorium som, om än bara tillfälligt, har anknytning till myndighetsutövning.
Artikel 135
Skatteåtgärder
Den behandling som mest gynnad nation som ges i enlighet med detta kapitel ska inte gälla för den behandling för
skatteändamål som parterna beviljar eller i framtiden kommer att bevilja på grundval av avtal mellan parterna för att
undvika dubbelbeskattning.
Artikel 136
Undantag i säkerhetssyfte
1.

Inget i detta avtal ska tolkas på följande sätt:

a) Som en skyldighet för en part att lämna upplysningar, som om de röjs ställer väsentliga säkerhetsintressen på spel.
b) Som ett hinder för en part att vidta åtgärder som den anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhetsä
intressen, där sådana åtgärder
i) rör tillverkning av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel,
ii) avser ekonomisk verksamhet som utövas direkt eller indirekt för att försörja en militär inrättning,
iii) avser klyvbara ämnen eller fusionsämnen eller ämnen ur vilka sådana ämnen kan framställas, eller
iv) vidtas i krigstid eller i andra kritiska lägen i de internationella relationerna.
c) Som ett hinder för en part att vidta åtgärder för att fullgöra de förpliktelser som parten åtagit sig i syfte att bevara
internationell fred och säkerhet.
KAPITEL 7

Lpande betalningar och kapitalrrelser
Artikel 137
Löpande betalningar
Parterna åtar sig att inte införa några restriktioner och ska, i fritt konvertibel valuta och i enlighet med bestämmelserna i
artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden, tillåta alla betalningar och överföringar på betalningsbalansens
bytesbalans mellan parterna.
Artikel 138
Kapitalrörelser
1.
När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans ska parterna från och med
detta avtals ikraftträdande garantera fri rörlighet för kapital i samband med direktinvesteringar, inbegripet förvärv av fast
egendom, som görs i enlighet med värdlandets lagstiftning, investeringar som görs i enlighet med kapitel 6 (Etablering,
handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal samt i
samband med omvandling till likvida medel eller repatriering av investerat kapital och eventuell vinst därav.
2.
När det gäller andra transaktioner på betalningsbalansens kapitalbalans och finansiella balans än de som anges i
punkt 1 i denna artikel ska vardera parten från och med detta avtals ikraftträdande, och utan att det påverkar tillä
lämpningen av andra bestämmelser i detta avtal, sörja för
a) fri rörlighet för kapital i samband med krediter vid affärstransaktioner eller vid tillhandahållande av tjänster där en
person som är bosatt på endera partens territorium deltar,
b) fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar som görs av investerare i den andra parten samt finansiella
lån och krediter från dessa.
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Artikel 139
Skyddsåtgärder

Om betalningar eller kapitalrörelser under exceptionella omständigheter orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigä
heter för valuta- eller penningpolitiken, exempelvis allvarliga problem med betalningsbalansen, i en eller flera medlemsä
stater eller i Georgien, får de berörda parterna vidta skyddsåtgärder under en period av högst sex månader, om sådana
åtgärder är absolut nödvändiga. Den part som antar skyddsåtgärder ska omedelbart underrätta den andra parten om
antagandet av skyddsåtgärder och snarast möjligt lägga fram en tidsplan för åtgärdernas avskaffande.

Artikel 140
Bestämmelser om underlättande och utveckling
1.

Parterna ska samråda i syfte att underlätta kapitalrörelser sig emellan för att främja målen i detta avtal.

2.
Under de första fyra år som följer på dagen för detta avtals ikraftträdande ska parterna vidta åtgärder för att skapa
de nödvändiga förutsättningarna för en gradvis utvidgad tillämpning av unionens regler om fri rörlighet för kapital.

3.
Före utgången av det femte året efter dagen för detta avtals ikraftträdande ska associeringskommittén i dess
konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal granska de åtgärder som vidtagits och besluta om
villkoren för ytterligare liberalisering.

KAPITEL 8

Offentlig upphandling
Artikel 141
Mål
1.
Parterna erkänner att öppna, icke-diskriminerande och konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden som medger
insyn bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling, och de uppställer som mål ett faktiskt, ömsesidigt och gradvist
öppnande av sina respektive upphandlingsmarknader.

2.
I detta kapitel föreskrivs ömsesidigt tillträde till upphandlingsmarknader på grundval av principen om nationell
behandling på nationell, regional och lokal nivå för offentliga upphandlingar och koncessioner såväl inom den traditioä
nella sektorn som inom den allmännyttiga sektorn. Det föreskrivs ett gradvist närmande av Georgiens lagstiftning om
offentlig upphandling till unionens regelverk om offentlig upphandling på grundval av principerna för offentlig uppä
handling inom unionen och de termer och definitioner som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader,
varor och tjänster (direktiv 2004/18/EG) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004
om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (direktiv
2004/17/EG).

Artikel 142
Tillämpningsområde
1.
Detta kapitel gäller för kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster inom både den offentliga och den
allmännyttiga sektorn samt, om och när sådana kontrakt används, för byggentreprenad- och tjänstekoncessioner.

2.
Detta kapitel gäller för alla upphandlande myndigheter och alla upphandlande enheter som uppfyller definitionerna i
unionens regelverk för offentlig upphandling (nedan kallade upphandlande enheter). Det omfattar också offentligrättsliga
organ och offentliga företag på det allmännyttiga området, såsom statsägda företag som genomför relevant verksamhet
och privata företag som verkar på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter på det allmännyttiga området (1).

3.
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Detta kapitel gäller för kontrakt som överstiger tröskelvärdena i bilaga XVI-A till detta avtal.

(1) Uttrycket "privata företag som verkar på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter" ska tolkas enligt Europeiska kommissionens
förklarande anmärkning CC/2004/33 av den 18 juni 2004.
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4.
Beräkningen av det uppskattade värdet på ett offentligt kontrakt ska grunda sig på det totala beloppet exklusive
mervärdesskatt. Vid tillämpningen av dessa tröskelvärden ska Georgien beräkna och räkna om dessa kontraktsvärden till
sin nationella valuta på grundval av sin centralbanks växelkurs.
5.
Tröskelvärdena ska revideras regelbundet vartannat år med början det år då detta avtal träder i kraft, på grundval av
den genomsnittliga dagskursen för euro, uttryckt i särskilda dragningsrätter, under den period på 24 månader som slutar
den sista dagen i augusti före revideringen, och börja gälla den 1 januari. Om så behövs ska de reviderade tröskelvärdena
avrundas nedåt till närmaste tusental euro. Revideringen av tröskelvärdena ska antas genom beslut av associeringskomä
mittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.
Artikel 143
Institutionell bakgrund
1.
Vardera parten ska inrätta eller bibehålla en lämplig institutionell ram och de mekanismer som är nödvändiga för
att systemet för offentlig upphandling ska fungera väl och för att principerna i detta kapitel ska kunna tillämpas.
2.

Georgien ska framför allt utse följande:

a) Ett verkställande organ inom den centrala offentliga förvaltningen som sörjer för en samstämmig politik på alla
områden med anknytning till offentlig upphandling. Detta organ ska underlätta och samordna genomförandet av
detta kapitel och dra upp riktlinjerna för det gradvisa närmandet till unionens regelverk i enlighet med bilaga XVI-B till
detta avtal.
b) Ett opartiskt och oberoende organ som prövar de beslut som fattas av upphandlande myndigheter eller enheter vid
tilldelning av kontrakt. I detta sammanhang avses med oberoende att organet ska vara en offentlig myndighet som är
skild från alla upphandlande enheter och ekonomiska aktörer. Det ska finnas möjlighet för rättslig prövning av de
beslut som fattas av detta organ.
3.
Vardera parten ska sörja för verkställandet av de beslut som fattas av de myndigheter som ansvarar för prövningen
av ekonomiska aktörers klagomål avseende överträdelser av inhemsk lagstiftning.
Artikel 144
Grundläggande principer för tilldelning av kontrakt
1.
Senast tre år efter detta avtals ikraftträdande ska parterna ha börjat tillämpa en rad grundläggande principer för
tilldelning av alla kontrakt enligt punkterna 2–15 i denna artikel. Dessa grundläggande principer följer direkt av reglerna
och principerna för offentlig upphandling enligt unionens regelverk för offentlig upphandling, däribland principerna om
icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet.
Offentliggörande
2.
Vardera parten ska se till att alla planerade upphandlingar offentliggörs i ett lämpligt medium (1) i en omfattning
som är tillräcklig för att
a) öppna marknaden för konkurrens och
b) ge alla berörda ekonomiska aktörer möjlighet att få tillfredsställande tillgång till information om den planerade
upphandlingen före tilldelningen av kontrakt och att anmäla sitt intresse för att tilldelas kontraktet.
3.

Offentliggörandet ska vara anpassat till det ekonomiska intresse som de ekonomiska aktörerna har för kontraktet.

4.
Offentliggörandet ska åtminstone innehålla de väsentliga uppgifterna om det kontrakt som ska tilldelas, de kvaä
litativa urvalskriterierna, metoden för tilldelning av kontrakt, tilldelningskriterier och all annan information som de
ekonomiska aktörerna rimligtvis behöver för att besluta om de ska anmäla sitt intresse för att tilldelas kontraktet.
Tilldelning av kontrakt
5.
Alla kontrakt ska tilldelas genom öppna och opartiska tilldelningsförfaranden som förhindrar korruption. Denna
opartiskhet ska säkerställas särskilt genom en icke-diskriminerande beskrivning av föremålet för upphandlingen, möjlighet
för alla ekonomiska aktörer att delta på lika villkor, lämpliga tidsfrister och ett öppet och objektivt tillvägagångssätt.
(1) Om unionslagstiftning som är föremål för tillnärmning enligt detta kapitel hänvisar till offentliggörande i Europeiska unionens officiella
tidning förutsätts att offentliggörandet i Georgien ska ske genom Georgiens officiella medium för offentliggörande.
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6.
De upphandlande enheterna ska när de beskriver de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas
använda allmänna beskrivningar av utförande och funktioner samt internationella, europeiska eller nationella standarder.

7.
Beskrivningen av vad som krävs när det gäller en byggentreprenad, en vara eller en tjänst ska inte innehålla
uppgifter om tillverkning, ursprung eller särskilt framställningsförfarande, och inte heller hänvisningar till varumärke,
patent eller typ, ursprung eller tillverkning såvida detta inte motiveras av föremålet för upphandlingen och åtföljs av
orden "eller likvärdigt". I första hand ska mer allmänna beskrivningar av utförande och funktioner användas.

8.
De upphandlande enheterna får inte införa villkor som leder till direkt eller indirekt diskriminering av den andra
partens ekonomiska aktörer, till exempel krav på att de ekonomiska aktörer som är intresserade av kontraktet måste vara
etablerade i samma land, region eller territorium som den upphandlande enheten.

Trots vad som sägs ovan, kan den som tilldelas kontraktet åläggas att inrätta viss infrastruktur på den plats där uppdraget
ska utföras, om detta är befogat på grund av speciella omständigheter vid upphandlingen.

9.
Tidsfristerna för intresseanmälan och inlämning av anbud ska vara tillräckligt långa för att ekonomiska aktörer från
den andra parten ska kunna göra en tillfredsställande bedömning och utarbeta ett anbud.

10.
Alla deltagare måste i förväg kunna få kännedom om de regler som gäller för förfarandet samt urvals- och
tilldelningskriterier. Dessa regler måste tillämpas på samma sätt på alla deltagare.

11.
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De upphandlande enheterna får begränsa antalet sökande som inbjuds att lämna anbud förutsatt att

a) detta görs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, och

b) urvalet görs endast på grundval av objektiva faktorer såsom de sökandes erfarenhet av den sektor det gäller, företagets
storlek och infrastruktur eller de sökandes tekniska och yrkesmässiga kompetens.

Om ett begränsat antal sökande inbjuds att lämna anbud ska hänsyn tas till behovet att säkerställa tillfredsställande
konkurrens.

12.
De upphandlande enheterna får använda sig av förhandlade förfaranden endast i definierade undantagsfall när ett
sådant förfarande inte de facto snedvrider konkurrensen.

13.
De upphandlande enheterna får använda sig av kvalifikationssystem endast på villkor att förteckningen över
kvalificerade aktörer upprättas genom ett väl offentliggjort, transparent och öppet förfarande. Kontrakt som omfattas
av sådana system ska dessutom tilldelas på ett icke-diskriminerande sätt.

14.
Vardera parten ska säkerställa att tilldelningen av kontrakt sker på ett öppet sätt till den sökande som har lämnat
in det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller anbudet med det lägsta priset, på grundval av anbudskriterier och
förfaranderegler som fastställts och meddelats i förväg. De slutgiltiga besluten ska meddelas samtliga sökande utan
oskäligt dröjsmål. En sökande som inte tilldelats något kontrakt ska på begäran få så detaljerad information om skälen
till detta att beslutet kan prövas.

Rättsligt skydd
15.
Vardera parten ska sörja för att alla som har eller har haft intresse av att tilldelas ett särskilt kontrakt och som har
skadats eller riskerar att skadas av en påstådd överträdelse har rätt till verkningsfullt opartiskt rättsligt skydd mot alla
beslut från den upphandlande enheten som har samband med tilldelningen av det kontraktet. De beslut som fattas under
loppet av och vid slutförandet av ett sådant prövningsförfarande ska offentliggöras på ett sådant sätt att samtliga berörda
ekonomiska aktörer informeras om besluten.
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Artikel 145
Planering av gradvis tillnärmning
1.
Innan den gradvisa tillnärmningen inleds ska Georgien till associeringskommittén i dess konstellation för handelsä
frågor enligt artikel 408.4 i detta avtal överlämna en övergripande färdplan för genomförandet av detta kapitel, med
tidsplaner och delmål som ska omfatta alla reformer som rör närmande till unionens regelverk och uppbyggnad av den
institutionella kapaciteten. Denna färdplan ska överensstämma med de faser och tidsplaner som anges i bilaga XVI-B till
detta avtal.

2.
Efter ett positivt yttrande från associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska färdplanen betraktas
som ett referensdokument för genomförandet av detta kapitel. Unionen ska göra sitt yttersta för att hjälpa Georgien att
genomföra färdplanen.

Artikel 146
Gradvis tillnärmning
1.
Georgien ska sörja för att dess lagstiftning om offentlig upphandling gradvis tillnärmas unionens regelverk för
offentlig upphandling.

2.
Närmandet till unionens regelverk ska genomföras i på varandra följande faser såsom anges i tidsplanen i bilaga
XVI-B till detta avtal och specificeras ytterligare i bilagorna XVI-C–XVI-F, XVI-H, XVI-I och XVI-K. I bilagorna XVI-G och
XVI-J till detta avtal anges icke-obligatoriska delar som inte behöver tillnärmas, och i bilagorna XVI-L–XVI-O till detta
avtal de delar av unionens regelverk som inte omfattas av tillnärmningen av lagstiftningen. Vid denna process ska relevant
rättspraxis vid Europeiska unionens domstol beaktas liksom de genomförandeåtgärder som Europeiska kommissionen
antagit samt, om detta blir nödvändigt, alla ändringar av unionens regelverk som sker under tiden. Genomförandet av
varje enskild etapp ska utvärderas av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i
detta avtal och, efter ett positivt yttrande från kommittén, kopplas samman med det ömsesidiga beviljandet av markä
nadstillträde enligt bilaga XVI-B till detta avtal. Europeiska kommissionen ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Georgien
om eventuella ändringar av unionens regelverk. Den ska på begäran ge råd och tekniskt stöd till genomförandet av sådana
ändringar.

3.
Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor ska inte gå vidare till utvärderingen av den påföljande
fasen förrän åtgärderna för att genomföra den föregående fasen har slutförts och godkänts i enlighet med punkt 2.

4.
Vardera parten ska sörja för att de aspekter och områden av offentlig upphandling som inte omfattas av denna
artikel följer principerna om öppenhet, icke-diskriminering och likabehandling enligt artikel 144 i detta avtal.

Artikel 147
Marknadstillträde
1.
Parterna är överens om att det faktiska och ömsesidiga öppnandet av deras respektive marknader ska ske gradvis
och samtidigt. Under processen med att tillnärma lagstiftningen ska omfattningen av det marknadstillträde som ömseä
sidigt beviljas vara kopplad till framstegen i denna process i enlighet med bilaga XVI-B till detta avtal.

2.
Beslut om att gå vidare till nästa etapp av öppning av marknaderna ska ske på grundval av en bedömning av den
antagna lagstiftningens förenlighet med unionens lagstiftning och dess praktiska tillämpning. Sådana bedömningar ska
regelbundet göras av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.

3.
I den mån en part har öppnat sin marknad för offentlig upphandling för den andra parten i enlighet med bilaga
XVI-B till detta avtal

a) ska unionen ge georgiska företag – oavsett om de är etablerade i Georgien eller inte – tillträde till sina upphandä
lingsförfaranden i enlighet med unionens regler för offentlig upphandling på villkor som inte är mindre fördelaktiga än
de villkor som gäller för unionens företag,
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b) ska Georgien ge unionens företag – oavsett om de är etablerade i Georgien eller inte – tillträde till sina upphandä
lingsförfaranden i enlighet med sina nationella regler för upphandling på villkor som inte är mindre förmånliga än de
villkor som gäller för georgiska företag.
4.
När den sista fasen av tillnärmningsprocessen genomförts kommer parterna att undersöka möjligheten att ömseä
sidigt ge marknadstillträde till upphandlingar under de tröskelvärden som anges i bilaga XVI-A till detta avtal.
5.

Finland har meddelat ett förbehåll i fråga om Åland.
Artikel 148
Information

1.
Vardera parten ska se till att upphandlande enheter och ekonomiska aktörer får lämplig information om förfaranä
dena för offentlig upphandling, bland annat genom att offentliggöra all relevant lagstiftning och alla administrativa
avgöranden.
2.

Vardera parten ska sörja för en faktisk spridning av information om kontraktsmöjligheter.
Artikel 149
Samarbete

1.

Parterna ska stärka sitt samarbete genom utbyte av erfarenheter och information om bästa praxis och regelverk.

2.
Unionen ska underlätta genomförandet av detta kapitel, bland annat genom tekniskt stöd när så är lämpligt. I
överensstämmelse med bestämmelserna om finansiellt samarbete i avdelning VII (Finansiellt samarbete samt bestämmelser
om bedrägeribekämpning och kontroll) i detta avtal ska särskilda beslut om finansiellt stöd fattas genom relevanta
finansieringsmekanismer och finansieringsinstrument i unionen.
3.
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En vägledande förteckning över samarbetsfrågor finns i bilaga XVI-P till detta avtal.
KAPITEL 9

Immateriella rttigheter
Avsnitt 1
Allmnna bestmmelser
Artikel 150
Mål
Målen med detta kapitel är att
a) underlätta produktion och marknadsföring av innovativa och kreativa produkter mellan parterna, och
b) få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella rättigheter samt se till att lagstiftningen på detta område
efterlevs.
Artikel 151
Skyldigheternas art och omfattning
1.
Parterna ska säkerställa ett fullgott och effektivt genomförande av de internationella avtal om immateriella rättigä
heter i vilka de är parter, inbegripet WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Tripsavtalet).
Bestämmelserna i detta kapitel ska komplettera och ytterligare specificera parternas rättigheter och skyldigheter enligt
Tripsavtalet och andra internationella avtal om immateriella rättigheter.
2.
I detta avtal avses med immateriella rättigheter åtminstone alla kategorier av immateriella rättigheter som omfattas av
artiklarna 153–189 i detta avtal.
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3.
Skyddet av immateriella rättigheter inbegriper skydd mot illojal konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen
från 1967 för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen).
Artikel 152
Konsumtion
Vardera parten ska tillhandahålla ett system för inhemsk eller regional konsumtion av immateriella rättigheter.
Avsnitt 2
Standarder fr immateriella rttigheter
Underavsnitt 1
Upphovsrätt och närstående rättigheter

Artikel 153
Skydd
Parterna bekräftar sitt åtagande att skydda
a) de rättigheter och skyldigheter som fastställs i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernä
konventionen),
b) Internationella Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag från
1961 (Romkonventionen),
c) Tripsavtalet,
d) Wipos (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) fördrag om upphovsrätt,
e) Wipos fördrag om framföranden och fonogram.
Artikel 154
Upphovsmän
Vardera parten ska föreskriva att upphovsmän har ensamrätt att medge eller förbjuda följande:
a) Direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av deras verk, oavsett metod och form, helt eller delvis.
b) Alla former av spridning till allmänheten genom försäljning eller på annat sätt, av deras verk eller kopior av detta.
c) Alla former av överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs
tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en
tidpunkt som de själva väljer.
Artikel 155
Utövande konstnärer
Vardera parten ska föreskriva att utövande konstnärer har ensamrätt att
a) medge eller förbjuda upptagningar (1) av sina framföranden,
b) medge eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av upptagningar av sina framä
föranden, oavsett metod och form, helt eller delvis,
c) göra upptagningar av sina framföranden tillgängliga för allmänheten genom försäljning eller på annat sätt,
d) medge eller förbjuda tillgängliggörandet av upptagningar av sina framföranden för allmänheten, på trådbunden eller
trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,
e) medge eller förbjuda trådlös radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten av sina framföranden,
utom när framförandet i sig självt sker vid en radio- eller televisionsutsändning eller härrör från en upptagning.
(1) I detta kapitel avses med upptagning konkretisering av ljud eller bilder, eller av symboler för ljud eller bilder, ur vilken dessa ljud eller
bilder kan uppfattas, mångfaldigas eller överföras genom en anordning.
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Artikel 156
Fonogramframställare
Vardera parten ska föreskriva att fonogramframställare har ensamrätt att
a) medge eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande av sina fonogram, oavsett metod
och form, helt eller delvis,
b) göra sina fonogram, inbegripet kopior av dessa, tillgängliga för allmänheten genom försäljning eller på annat sätt,
c) medge eller förbjuda tillgängliggörandet av sina fonogram för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett
sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
Artikel 157
Radio- och televisionsföretag
Vardera parten ska föreskriva att radio- och televisionsföretag har ensamrätt att medge eller förbjuda
a) upptagning av sina utsändningar,
b) mångfaldigande av upptagningar av sina utsändningar,
c) tillgängliggörande för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, av upptagningar av sina utsändningar, och
d) återutsändning av sina utsändningar liksom återgivning för allmänheten av sina utsändningar om sådan återgivning
sker på platser till vilka allmänheten har tillträde mot erläggande av inträdesavgift.
Artikel 158
Radio- och televisionsutsändning och återgivning för allmänheten
1.
Vardera parten ska föreskriva rätt till en enda skälig ersättning från användaren när ett fonogram som har utgivits i
kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös utsändning eller för annan återgivning för allmänheten, och
säkerställa att denna ersättning fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och fonogramframställarna.
2.
Vardera parten får fastställa villkoren för hur ersättningen ska fördelas mellan konstnärer och fonogramframställare
när det saknas avtal dem emellan.
Artikel 159
Skyddstid
1.
Upphovsrätten till ett litterärt eller konstnärligt verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen ska löpa under upphovsä
mannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död, oavsett vilken dag som verket lagligen gjordes tillgängligt för
allmänheten.
2.
Skyddstiden för ett musikverk med text ska upphöra 70 år efter dödsdagen för den sist avlidne av följande personer,
oberoende av om dessa personer betecknas som medförfattare eller inte: textförfattaren och den person som komponerat
den musikaliska kompositionen, förutsatt att båda bidragen skapades specifikt för motsvarande musikaliska komposition
med text.
3.
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Utövande konstnärers rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter dagen för framförandet. Dock gäller följande:

a) Om en upptagning av framförandet i annan form än på ett fonogram lagligen offentliggörs eller lagligen överförs till
allmänheten under denna tid, ska rättigheterna upphöra 50 år från dagen för ett första sådant offentliggörande eller en
första sådan överföring till allmänheten, beroende på vilket som infaller först.
b) Om en upptagning av framförandet på ett fonogram lagligen offentliggörs eller lagligen överförs till allmänheten inom
denna tid, ska rättigheterna upphöra 70 år från dagen för ett första sådant offentliggörande eller en första sådan
överföring till allmänheten, beroende på vilket som infaller först.
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Fonogramframställares rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att upptagningen gjordes. Dock gäller följande:

a) Om ett fonogram har offentliggjorts lagligen under den perioden ska dessa rättigheter löpa ut tidigast 70 år från dagen
för det första lagliga offentliggörandet. Om inget lagligt offentliggörande har ägt rum under den period som anges i
första meningen och om fonogrammet lagligen överförts till allmänheten under denna period ska rättigheterna uppä
höra tidigast 70 år efter den dag då den första lagliga överföringen till allmänheten gjordes.
b) Om fonogramframställaren inte 50 år efter det att ett fonogram lagligen offentliggjorts eller lagligen överförts till
allmänheten erbjuder kopior av detta för försäljning i tillräcklig mängd, eller inte gör det tillgängligt för allmänheten,
har den utövande konstnären rätt att säga upp avtalet genom vilket han eller hon har överlåtit eller upplåtit sina
rättigheter till upptagningen av sitt framförande till en fonogramframställare.
5.
Televisions- och radioföretags rättigheter ska löpa ut tidigast 50 år efter det att utsändningen först överfördes via
tråd eller trådlöst, inbegripet via kabel eller satellit.
6.
De skyddstider som föreskrivs i denna artikel beräknas från den 1 januari det år som följer på den händelse som ger
upphov till skyddet.
Artikel 160
Skydd av tekniska åtgärder
1.
Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot kringgående av effektiva tekniska åtgärder om personen
som utför kringgåendet känner till eller rimligen borde veta att anta att han eller hon utför en sådan handling.
2.
Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot tillverkning, import, spridning, försäljning, uthyrning,
marknadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte eller innehav i kommersiellt syfte av anordningar, produkter eller
komponenter eller tillhandahållande av tjänster som
a) marknadsförs, utannonseras eller saluförs i syfte att kringgå en effektiv teknisk åtgärd, eller
b) endast har ett begränsat kommersiellt intresse eller användningsområde av betydande art utöver att kringgå en effektiv
teknisk åtgärd, eller
c) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående
av en effektiv teknisk åtgärd.
3.
I detta avtal avses med teknisk åtgärd varje teknik, anordning eller komponent som har utformats för att vid normalt
bruk förhindra eller begränsa handlingar, med avseende på verk eller andra skyddade alster, som inte har tillåtits av
innehavaren av en upphovsrätt eller av upphovsrätten närstående rättigheter enligt inhemsk lagstiftning. Tekniska åtgärder
ska anses vara "effektiva" om användningen av ett skyddat verk eller annat skyddat alster kontrolleras av rättighetshavarna
genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, till exempel kryptering, kodning eller annan omvandling av verket eller
alstret eller en kontrollmekanism för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet.
Artikel 161
Skydd av information om rättighetsförvaltning
1.
de

Vardera parten ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot handlingar som personer utför utan tillstånd, såsom att

a) avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller
b) vad gäller verk eller andra alster, som är skyddade enligt detta avtal och från vilka information om rättighetsförvaltning
har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, sprider, importerar i spridningssyfte, sänder ut i radio eller television, överför
till eller gör dessa verk eller alster tillgängliga för allmänheten,
om personen i fråga vet, eller rimligen borde veta, att han eller hon därigenom orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer
intrång i en upphovsrätt eller till upphovsrätten närstående rättigheter enligt inhemsk lagstiftning.
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2.
I detta kapitel avses med information om rättighetsförvaltning all information som lämnas av en rättighetshavare i syfte
att identifiera ett verk eller annat alster som skyddas enligt detta kapitel, upphovsmannen eller annan rättighetshavare,
eller information om villkoren för användning av verket eller alstret liksom eventuella nummer eller koder som uttrycker
sådan information. Punkt 1 ska gälla när någon av dessa uppgifter är kopplad till en kopia av, eller framträder i samband
med, överföring till allmänheten av ett verk eller annat alster som skyddas enligt detta kapitel.
Artikel 162
Undantag och begränsningar
1.
Vardera parten får, i enlighet med de konventioner och internationella fördrag i vilka den är part, föreskriva
undantag från och begränsningar av de rättigheter som fastställs i artiklarna 154–159 i detta avtal endast i vissa särskilda
fall som inte strider mot normalt utnyttjande av det skyddade alstret och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarnas
legitima intressen.
2.
Vardera parten ska sörja för att tillfälliga former av mångfaldigande enligt artiklarna 155–158 i detta avtal som är
flyktiga eller av underordnad betydelse och som utgör en integrerad och väsentlig del av en teknisk process, samt vars
enda syfte är att möjliggöra
a) en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller
b) laglig användning av ett verk eller annat skyddat alster och som inte har någon självständig ekonomisk betydelse, ska
undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artiklarna 155–158 i detta avtal.
Artikel 163
Konstnärers följerätt till konstverk
1.
Vardera parten ska till förmån för upphovsmannen till ett originalkonstverk införa en följerätt som definieras som
en oförytterlig rätt som upphovsmannen inte kan avstå från, inte ens på förhand, och som innebär rätt till upphovsä
rättslig ersättning som är grundad på försäljningspriset vid all vidareförsäljning av verket efter upphovsmannens första
överlåtelse.
2.
Den rätt som avses i punkt 1 ska gälla vid all vidareförsäljning vid vilken yrkesmässigt verksamma på konstmarkä
naden deltar, såsom säljare, köpare eller förmedlare, till exempel auktionskammare, konstgallerier och alla konsthandlare i
övrigt.
3.
Vardera parten får föreskriva att den rätt som avses i punkt 1 inte ska gälla vidareförsäljning i fall där säljaren har
förvärvat konstverket direkt av upphovsmannen mindre än tre år före vidareförsäljningen och där vidareförsäljningspriset
inte överstiger ett visst minimibelopp.
4.
Den upphovsrättsliga ersättningen ska betalas av säljaren. Vardera parten får föreskriva att en annan av de fysiska
eller juridiska personer som avses i punkt 2 än säljaren ska vara ensam ansvarig för betalningen av den upphovsrättsliga
ersättningen, eller dela det ansvaret med säljaren.
5.
Det skydd som tillhandahålls får begäras i den utsträckning detta är tillåtet av den part där skyddet begärs.
Förfarandet för insamling och beloppen ska fastställas i inhemsk lagstiftning.
Artikel 164
Samarbete i fråga om kollektiv förvaltning av rättigheter
Parterna ska sträva efter att främja dialog och samarbete mellan deras respektive organ för kollektiv förvaltning i syfte att
främja tillgången till verk och andra skyddade alster och överföring av upphovsrättslig ersättning för användning av
sådana verk eller andra skyddade alster.
Underavsnitt 2
Varumärken

Artikel 165
Internationella överenskommelser
Parterna bekräftar sitt åtagande att följa
a) protokollet till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken, och
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b) Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken.
Artikel 166
Registreringsförfarande
1.
Vardera parten ska sörja för att det inrättas ett system för varumärkesregistrering där varje slutgiltigt negativt beslut
som fattas av den behöriga varumärkesmyndigheten meddelas den sökande skriftligen och är vederbörligen motiverat.
2.
Vardera parten ska se till att det finns en möjlighet att invända mot ansökningar om registrering av varumärken.
Sådana invändningsförfaranden ska vara kontradiktoriska.
3.
Parterna ska tillhandahålla en allmänt tillgänglig elektronisk databas över varumärkesansökningar och varumärkesä
registreringar.
Artikel 167
Välkända varumärken
Vardera parten ska genomföra artikel 6a i Pariskonventionen och artikel 16.2 och 16.3 i Tripsavtalet rörande skydd av
välkända varumärken, och får ta hänsyn till den gemensamma rekommendation om bestämmelser avseende välkända
varumärken som antogs vid konferensen mellan parterna i Pariskonventionen för internationellt rättsskydd och generalä
församlingen vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) vid den trettiofjärde omgången möten
mellan Wipomedlemsstaternas församlingar (september 1999).
Artikel 168
Undantag till varumärkesrättigheter
Vardera parten ska föreskriva begränsade undantag till de rättigheter som är knutna till ett varumärke, till exempel skälig
användning av beskrivande ord, skydd av geografiska beteckningar enligt artikel 176 eller andra begränsade undantag
som beaktar varumärkesinnehavarens och tredje parters legitima intressen.
Underavsnitt 3
Geografiska beteckningar

Artikel 169
Tillämpningsområde
1.
Detta underavsnitt är tillämpligt på erkännande och skydd av geografiska beteckningar med ursprung i parternas
territorier.
2.
För att en geografisk beteckning med ursprung i en part ska kunna skyddas av den andra parten, ska den avse
produkter som omfattas av den lagstiftning i den andra parten som avses i artikel 170 detta avtal.
Artikel 170
Fastställda geografiska beteckningar
1.
Efter att ha granskat Georgiens lagstiftning om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för varor av den
22 augusti 1999, drar unionen slutsatsen att lagstiftningen överensstämmer med bilaga XVII-A till detta avtal.
2.
Efter att ha granskat rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för
definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter, rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska
beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och dess genomförandebestämmelser i den
mån de avser registrering, kontroll och skydd av geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel
i Europeiska unionen, del II avdelning II kapitel I avsnitt I i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober
2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) och Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning
av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, drar Georgien slutsatsen att dessa lagar, regler och förä
faranden överensstämmer med bilaga XVII-A till detta avtal.
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3.
Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XVII-B till detta avtal och efter
att ha granskat en sammanfattning av specifikationerna för de jordbruksprodukter och livsmedel som motsvarar unionens
geografiska beteckningar i bilaga XVII-C till detta avtal och de geografiska beteckningar för viner, aromatiserade viner och
spritdrycker som anges i bilaga XVII-D till detta avtal, vilka unionen har registrerat i enlighet med den lagstiftning som
avses i punkt 2 i denna artikel, ska Georgien skydda dessa geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå som
fastställs i detta underavsnitt.
4.
Efter att ha genomfört ett invändningsförfarande i enlighet med kriterierna i bilaga XVII-B till detta avtal och efter
att ha granskat en sammanfattning av specifikationerna för de jordbruksprodukter och livsmedel som motsvarar Georä
giens geografiska beteckningar i bilaga XVII-C till detta avtal och de geografiska beteckningar för viner, aromatiserade
viner och spritdrycker som anges i bilaga XVII-D till detta avtal, vilka Georgien har registrerat i enlighet med den
lagstiftning som avses i punkt 1, ska unionen skydda dessa geografiska beteckningar i enlighet med den skyddsnivå
som fastställs i detta underavsnitt.
5.
De beslut som den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 11 i avtalet mellan Europeiska unionen och
Georgien fattar om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel när det gäller ändring av
bilagorna III och IV till det avtalet, och som fattas före ikraftträdandet av det här avtalet, ska anses vara beslut av
underkommittén för geografiska beteckningar, och de geografiska beteckningar som lagts till i bilagorna III och IV till det
avtalet ska anses vara en del av bilagorna XVII-C och XVII-D till det här avtalet. Parterna ska således skydda de geografiska
beteckningarna såsom fastställda geografiska beteckningar enligt detta avtal.
Artikel 171
Tillägg av nya geografiska beteckningar
1.
Parterna är överens om att det ska vara möjligt att i bilagorna XVII-C och XVII-D till detta avtal lägga till nya
geografiska beteckningar som ska skyddas; detta ska ske i enlighet med förfarandet i artikel 179.3 i detta avtal efter det att
ett invändningsförfarande och en granskning av en sammanfattning av specifikationerna enligt artikel 170.3 och 170.4 i
detta avtal har genomförts med ett för båda parter tillfredsställande resultat.
2.
En part ska inte vara skyldig att såsom geografisk beteckning skydda ett namn som kommer i konflikt med namnet
på en växtsort eller en djurras och därmed riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
Artikel 172
Omfattning av skyddet för geografiska beteckningar
1.
De geografiska beteckningar som anges i bilagorna XVII-C och XVII-D till detta avtal, inbegripet de som läggs till i
enlighet med artikel 171 i detta avtal, ska skyddas mot följande:
a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av den skyddade beteckningen
i) för produkter som är likartade, men som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet,
eller
ii) om ett sådant bruk innebär att det anseende som är kopplat till den geografiska beteckningen utnyttjas.
b) Varje obehörigt bruk, eller varje obehörig imitation eller anspelning (1), även när produktens verkliga ursprung anges
eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”,
”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.
c) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om härkomst, ursprung, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos
produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i
en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.
d) Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
(1) Begreppet anspelning avser särskilt alla former av användning i samband med produkter som omfattas av nummer 20.09 i HS, dock
endast i den mån de betecknas som viner enligt nummer 22.04, aromatiserade viner enligt nummer 22.05 och spritdrycker enligt nr
22.08 i HS.
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2.
När det förekommer geografiska beteckningar som är helt eller delvis homonyma ska skydd beviljas varje enskild
beteckning under förutsättning att beteckningen har använts i god tro och med visad hänsyn till lokalt och traditionellt
bruk samt till den reella risken för förväxling. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i Tripsavtalet ska parterna
ömsesidigt fastställa de praktiska villkor under vilka sådana homonyma geografiska beteckningar ska särskiljas från
varandra, med beaktande av behovet av att se till att berörda producenter behandlas lika och att konsumenterna inte
vilseleds. En homonym som felaktigt får konsumenten att tro att produkter kommer från ett annat område ska inte
registreras även om namnet är korrekt vad avser det område, den region eller den plats där produkterna i fråga har sitt
verkliga ursprung.
3.
Om en part i samband med förhandlingar med ett tredjeland föreslår att en geografisk beteckning med ursprung i
det landet ska skyddas och namnet i fråga är homonymt med en geografisk beteckning med ursprung i den andra parten,
ska den sistnämnda parten informeras och ges tillfälle att lämna synpunkter innan namnet blir skyddat.
4.
Ingenting i detta underavsnitt ska förplikta en part att skydda en till den andra parten hörande geografisk beteckä
ning som inte är eller som upphör att vara skyddad i det land där den har sitt ursprung. Parterna ska underrätta varandra
om en geografisk beteckning upphör att vara skyddad i sitt ursprungsland.
Artikel 173
Skydd av geografiska beteckningar i transkription
1.
Geografiska beteckningar som är skyddade enligt detta underavsnitt och som skrivs med bokstäverna i det georgiska
alfabetet och andra icke-latinska alfabet som används officiellt i medlemsstaterna, ska vara skyddade tillsammans med
beteckningen transkriberad med det latinska alfabetet. Transkriptionen kan även användas vid märkning av de aktuella
produkterna.
2.
På samma sätt ska geografiska beteckningar som är skyddade enligt detta underavsnitt och som skrivs med boksä
täverna i det latinska alfabetet vara skyddade tillsammans med beteckningen transkriberad med bokstäverna i det
georgiska alfabetet och andra icke-latinska alfabet som används officiellt i medlemsstaterna. Transkriptionen kan även
användas vid märkning av de aktuella produkterna.
Artikel 174
Rätt att använda geografiska beteckningar
1.
Ett namn som är skyddat enligt detta underavsnitt får användas av alla aktörer som saluför jordbruksprodukter,
livsmedel, viner, aromatiserade viner eller spritdrycker som överensstämmer med den motsvarande specifikationen.
2.
När en geografisk beteckning blivit skyddad enligt detta avtal ska det för användningen av det skyddade namnet inte
krävas någon registrering av användarna eller några ytterligare avgifter.
Artikel 175
Säkerställande av skydd
Parterna ska med hjälp av lämpliga administrativa åtgärder från myndigheternas sida se till att det skydd som föreskrivs i
artiklarna 170–174 i detta avtal verkställs. De ska även säkerställa ett sådant skydd på begäran av en berörd part.
Artikel 176
Förhållande till varumärken
1.
Parterna ska, på eget initiativ eller på en berörd parts begäran, i enlighet med respektive parts lagstiftning avslå
registrering av eller ogiltigförklara ett varumärke som, i förhållande till en skyddad geografisk beteckning för varor av
samma slag, svarar mot någon av situationerna i artikel 172.1 i detta avtal, förutsatt att ansökan om varumärkesä
registrering lämnas in efter den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen i det berörda området
lämnades in.
2.
För geografiska beteckningar enligt artikel 170 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara den 1 april
2012.
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3.
För geografiska beteckningar enligt artikel 171 i detta avtal ska dagen för ansökan om registrering vara den dag då
begäran om skydd av en geografisk beteckning översändes till den andra parten.
4.
Parterna ska inte vara skyldiga att skydda en geografisk beteckning om skyddet med hänsyn till ett renommerat eller
välkänt varumärke skulle kunna vilseleda konsumenterna om produktens rätta identitet.
5.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska parterna skydda geografiska beteckningar även när det finns ett
tidigare varumärke. Med ett tidigare varumärke avses ett varumärke vars användning motsvarar något av de fall som avses
i artikel 172.1 i detta avtal, och som varit föremål för en ansökan, registrerats eller förvärvats genom användning,
förutsatt att detta är möjligt enligt berörd lagstiftning, på en av parternas territorium före den dag då ansökan om skydd
av den geografiska beteckningen lämnades in till den andra parten inom ramen för detta underavsnitt. Sådana varumärä
ken får fortsätta att användas och förnyas trots skyddet av den geografiska beteckningen, såvida parternas varumärkeä
slagstiftning inte innehåller någon grund för att ogiltigförklara eller återkalla det aktuella varumärket.
Artikel 177
Allmänna regler
1.
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2.
Import, export och saluföring av produkter enligt artiklarna 170 och 171 i detta avtal ska ske i förenlighet med de
lagar och andra författningar som är tillämpliga på den importerande partens territorium.
3.
Alla frågor som uppstår med hänsyn till de tekniska specifikationerna för registrerade namn ska behandlas i den
underkommitté som inrättas genom artikel 179 i detta avtal.
4.
Geografiska beteckningar som skyddas enligt detta underavsnitt får endast avregistreras av den part där produkten
har sitt ursprung.
5.
En produktspecifikation enligt detta underavsnitt ska vara den specifikation som godkänts av myndigheterna i den
part på vars territorium produkten har sitt ursprung, inklusive eventuella likaledes godkända ändringar.
Artikel 178
Samarbete och öppenhet
1.
Parterna ska antingen direkt eller via den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättas enligt artikel 179
i detta avtal upprätthålla kontakt i alla frågor som rör genomförandet av detta underavsnitt samt dess funktion. I
synnerhet får en part begära information från den andra parten rörande produktspecifikationer och ändringar av dessa,
samt om kontaktpunkter för kontrollbestämmelser.
2.
Vardera parten får offentliggöra produktspecifikationerna eller en sammanfattning av dessa samt uppgifter om
kontaktpunkter för kontrollbestämmelser avseende den andra partens geografiska beteckningar som skyddas med stöd
av denna artikel.
Artikel 179
Underkommitté för geografiska beteckningar
1.
Härmed inrättas en underkommitté för geografiska beteckningar. Underkommittén ska bestå av företrädare för
unionen och Georgien och ha till uppgift att övervaka utvecklingen av detta underavsnitt samt att fördjupa samarbetet
och dialogen om geografiska beteckningar. Den ska regelbundet rapportera till associeringskommittén i dess konstellation
för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal.
2.
Underkommittén för geografiska beteckningar ska anta sina beslut i samförstånd. Den ska själv fastställa sin
arbetsordning. Den ska på endera partens begäran sammanträda senast 90 dagar efter begäran, omväxlande i EU och
Georgien, på en tid och plats och under förhållanden (inbegripet videokonferens) som ska avtalas gemensamt av parterna.
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3.
Underkommittén för geografiska beteckningar ska också se till att detta underavsnitt fungerar på ett korrekt sätt och
får pröva alla frågor som kan uppkomma i samband med dess genomförande och tillämpning. Den ska särskilt ansvara
för följande:
a) Ändringar av artikel 170.1 och 170.2 i detta avtal med avseende på hänvisningar till tillämplig lagstiftning i parterna.
b) Ändringar av bilagorna XVII-C och XVII-D till detta avtal avseende geografiska beteckningar.
c) Utbyte av information om lagstiftnings- och policyutveckling vad avser geografiska beteckningar och om alla andra
frågor av gemensamt intresse på området geografiska beteckningar.
d) Utbyte av information om geografiska beteckningar med sikte på att skydda dem i enlighet med detta underavsnitt.
Underavsnitt 4
Formgivning

Artikel 180
Internationella överenskommelser
Parterna bekräftar sitt engagemang för Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av induä
striella formgivningar från 1999.
Artikel 181
Skydd av registrerad formgivning
1.
Vardera parten ska tillhandahålla skydd för självständigt skapade industriella formgivningar som är nya och nysä
kapande (1). Skyddet ska tillhandahållas genom registrering, vilket ska ge ensamrätt till innehavaren av en registrerad
formgivning enligt bestämmelserna i denna artikel.
2.
En formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt ska endast
betraktas som ny och nyskapande i den mån
a) beståndsdelen, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna och
b) sådana synliga detaljer i beståndsdelen i sig uppfyller kraven på nyhet och nyskapande.
3.
Med normal användning enligt punkt 2 a avses slutanvändarens användning, dock inte underhåll, service och
reparationsarbeten.
4.
Innehavaren av en registrerad formgivning ska ha rätt att hindra tredje man som inte har innehavarens medgivande
åtminstone från att framställa, erbjuda, sälja, importera, exportera, lagra eller använda en produkt som försetts med eller
omfattar den skyddade formgivningen, om en sådan handling har kommersiellt syfte, otillbörligt strider mot ett normalt
utnyttjande av formgivningen eller är oförenlig med god affärssed.
5.
Skyddets giltighetstid ska vara upp till 25 år, räknat från den dag då ansökan om registrering lämnades in eller från
en dag som fastställs i enlighet med Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar,
utan att detta påverkar bestämmelserna i Pariskonventionen.
Artikel 182
Undantag och uteslutningar
1.
Vardera parten får fastställa begränsade undantag från formgivningsskydd, förutsatt att sådana undantag inte otillä
börligt strider mot ett normalt utnyttjande av skyddad formgivning och inte oskäligt inkräktar på de legitima intressen
som innehavaren av den skyddade formgivningen har, med beaktande av tredje parters legitima intressen.
(1) Vid tillämpningen av denna artikel får en part anse att en formgivning som har särprägel är nyskapande.
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2.
Skyddet ska inte utsträckas till formgivningar som huvudsakligen är betingade av tekniska eller funktionella ändaä
mål. Framför allt ska formskydd inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som måste återges exakt till
formen och dimensionerna för att den produkt som formgivningen ingår i eller används för ska gå att mekaniskt ansluta
till eller placera i, kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion.
Artikel 183
Förhållande till upphovsrätt
En formgivning ska också vara berättigad till skydd enligt en parts upphovsrättslagstiftning från och med den dag då
formgivningen skapades eller på något sätt fastställdes. Det ankommer på vardera parten att avgöra i vilken utsträckning
och på vilka villkor sådant skydd ska ges, samt även vilken nivå av nyskapande som ska krävas.
Underavsnitt 5
Patent

Artikel 184
Internationella överenskommelser
Parterna bekräftar sitt åtagande att följa Wipo-konventionen om patentsamarbete.
Artikel 185
Patent och folkhälsa
1.
Parterna erkänner betydelsen av förklaringen från WTO:s ministerkonferens om Tripsavtalet och folkhälsa som
antogs den 14 november 2001.
2.
Parterna ska respektera beslutet i WTO:s allmänna råd från den 30 augusti 2003 om punkt 6 i den förklaring som
avses i punkt 1 i denna artikel, och ska bidra till dess genomförande.
Artikel 186
Tilläggsskydd
1.
Parterna medger att läkemedel och växtskyddsmedel som skyddas av patent på deras respektive territorier får
genomgå ett administrativt godkännandeförfarande innan de släpps ut på deras marknader. De medger att den tidsrymd
som förflyter mellan det att en patentansökan görs och det att det första godkännandet lämnas för att saluföra produkten
på deras respektive marknader, enligt vad som fastställts i detta syfte i inhemsk lagstiftning, kan förkorta den period då
produkten åtnjuter faktiskt patentskydd.
2.
Vardera parten ska föreskriva att läkemedel eller växtskyddsmedel som skyddas av patent och som har genomgått
ett administrativt godkännandeförfarande ska skyddas under ytterligare en period, som är lika med den tidsrymd som
avses i punkt 1 andra meningen, minskad med fem år.
3.
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4.
När det gäller läkemedel som varit föremål för pediatriska studier ska, förutsatt att resultaten av studierna kommer
till uttryck i produktinformationen, parterna föreskriva en ytterligare förlängning på sex månader av den period under
vilken produkten är skyddad enligt punkt 2.
Artikel 187
Skydd av uppgifter som lämnas i syfte att erhålla godkännande för att släppa ut ett läkemedel på marknaden (1)
1.
Parterna ska tillämpa ett övergripande system för att garantera att uppgifter som lämnas in för att erhålla ett
godkännande för utsläppande av ett läkemedel på marknaden behandlas konfidentiellt, inte röjs eller används.
(1) Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av Georgiens statliga förordning nr 188 av den 22 oktober 2009 om upprättandet av
den förteckning över länder och behöriga myndigheter som kan omfattas av den förenklade ordningen för registrering av läkemedel i
Georgien. Den förteckning som fastställts genom den ovan nämnda förordningen hänvisar till följande länder och myndigheter: EMA
– Europeiska läkemedelsmyndigheten, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungä
ariket, Förenta staterna, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern,
Österrike.
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2.
Vardera parten ska i den egna lagstiftningen säkerställa att de uppgifter som lämnas in för att erhålla ett godkänä
nande för att släppa ut ett läkemedel på marknaden förblir konfidentiella och inte röjs för tredje parter samt omfattas av
skyddet mot otillbörlig kommersiell användning.
3.
För detta ändamål ska vardera parten, under en period på minst sex år från och med dagen för det första
godkännandet i en av parterna, inte tillåta andra sökande att saluföra samma eller en liknande produkt på grundval
av det godkännande för saluföring som beviljats den sökande som lämnat in testdata eller studier, såvida inte den sökande
som lämnat in testdata eller studier har gett sitt samtycke. Under en sådan period ska de testdata eller studier som
lämnades in för det första godkännandet inte användas till förmån för senare sökande som försöker erhålla ett godkänä
nande för saluföring av ett läkemedel, utom om den förste sökande har gett sitt samtycke.
4.
De sex år som avses i punkt 3 ska förlängas till högst sju år om innehavaren under de första sex åren efter att ha
erhållit det första godkännandet beviljas godkännande för en eller flera nya terapeutiska indikationer som anses ha
betydande kliniska fördelar jämfört med befintliga behandlingsmetoder.
5.
Georgien förbinder sig att anpassa sin lagstiftning om uppgiftsskydd för läkemedel till unionens lagstiftning vid en
tidpunkt som ska fastställas av associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta
avtal.
Artikel 188
Skydd av uppgifter för att få ett godkännande för saluföring av växtskyddsmedel
1.
Vardera parten ska fastställa krav på säkerhet och effektivitet före godkännande av utsläppande på marknaden av
växtskyddsmedel.
2.
Vardera parten ska se till att uppgifter som en sökande lämnar in för första gången för att få ett godkännande för
saluföring av växtskyddsmedel omfattas av skydd mot otillbörlig kommersiell användning och inte används till förmån
för någon annan person som försöker erhålla ett godkännande för saluföring, utom om det kan läggas fram bevis för att
den första sökanden uttryckligen gett sitt samtycke till att dessa uppgifter får användas.
3.
En test- eller studierapport som en sökande lämnar in för första gången i syfte att få ett godkännande för saluföring
ska uppfylla följande villkor:
a) Den ska vara nödvändig för godkännandet eller för en ändring i ett godkännande för att medlet ska få användas på en
annan gröda.
b) Den ska ha intygats vara i överensstämmelse med principerna för god laboratoriesed eller god försökssed.
4.
Perioden för uppgiftsskydd ska vara minst tio år från dagen för det första godkännandet för saluföring i den part
som berörs.
Artikel 189
Växtsorter
Parterna ska skydda växtförädlarrätten, i enlighet med internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter,
och ska samarbeta för att främja och genomföra denna rätt.
Avsnitt 3
Skerstllande av skydd fr immateriella rttigheter
Artikel 190
Allmänna skyldigheter
1.
Parterna bekräftar sina åtaganden enligt Tripsavtalet, särskilt del III i detta, och ska föreskriva de kompletterande
åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i detta avsnitt för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter (1).
(1) I detta avsnitt avses med immateriella rättigheter åtminstone följande rättigheter: upphovsrätt; upphovsrätten närstående rättigheter; en
databasframställares sui generis-rätt; rättigheter som tillhör framställaren av kretsmönster i halvledarprodukter; varumärkesrättigheter;
formskydd; patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från tilläggsskydd; geografiska beteckningar; bruksmodellskydd; växtä
förädlarrätt; firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i inhemsk lagstiftning.

30.8.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

2.
Dessa kompletterande åtgärder, förfaranden och sanktioner ska vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade
eller kostsamma och ska inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.
3.
Dessa kompletterande åtgärder och sanktioner ska också vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska
tillämpas så att hinder för laglig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.
Artikel 191
Berättigade sökande
Vardera parten ska tillerkänna följande personer och organ rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden
och sanktioner som avses i detta avsnitt och i del III i Tripsavtalet:
a) Innehavare av immateriella rättigheter, i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämplig lag.
b) Alla andra personer som har tillåtelse att utnyttja dessa rättigheter, i synnerhet licenstagare, i den mån detta tillåts i
och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.
c) Organ som förvaltar kollektiva immateriella rättigheter och som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av
immateriella rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.
d) Organ som tillvaratar branschintressen och som regelmässigt anses ha rätt att företräda innehavare av immateriella
rättigheter, i den mån detta tillåts i och överensstämmer med bestämmelserna i tillämplig lag.
Underavsnitt 1
Civilrättslig verkställighet

Artikel 192
Åtgärder för att skydda bevisning
1.
Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, redan innan prövningen av sakfrågan inletts och
på begäran av en part som har lagt fram skälig bevisning till stöd för sina påståenden att ett immaterialrättsintrång har
begåtts eller är omedelbart förestående, får besluta om omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra
relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas.
2.
Sådana åtgärder kan inbegripa en detaljerad beskrivning, med eller utan provexemplar, eller beslag av de påstådda
intrångsgörande varorna och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts för tillverkningen och/eller
distributionen av dessa varor samt tillhörande handlingar. Åtgärderna ska om nödvändigt vidtas utan att motparten hörs,
särskilt om ett dröjsmål kan antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk för
att bevisningen kan komma att förstöras.
3.
Om åtgärder för att skydda bevisning har beslutats utan att motparten har hörts, ska de berörda parterna underä
rättas om detta utan dröjsmål och senast efter det att åtgärderna har verkställts.
Artikel 193
Rätt till information
1.
Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, i samband med en rättegång om immaterialrättä
sintrång och som svar på en berättigad och proportionerlig begäran av käranden, får besluta att information om ursprung
och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna ska lämnas av intrångsgöraren och/eller annan person
som
a) har befunnits förfoga över de intrångsgörande varorna i kommersiell skala,
b) har befunnits använda de intrångsgörande tjänsterna i kommersiell skala,
c) har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsgörande verksamhet, eller
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d) har befunnits producera, tillverka eller distribuera intrångsgörande varor eller tillhandahålla tjänster genom uppgifter
från en person som avses i led a, b eller c.
2.

Informationen i punkt 1 ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta

a) namn och adress till producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive
använt varorna eller tjänsterna, samt tilltänkta grossister och detaljister, och
b) uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om erhållet pris på
varorna eller tjänsterna.
3.

Punkterna 1 och 2 ska inte påverka tillämpningen av andra lagbestämmelser som

a) ger rättighetshavaren rätt till ytterligare information,
b) reglerar hur information som lämnas enligt denna artikel får användas i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden,
c) reglerar ansvar för missbruk av rätten till information,
d) gör det möjligt att vägra lämna sådan information som skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge egen
eller nära anhörigs medverkan i ett immaterialrättsintrång, eller
e) reglerar sekretesskydd för informationskällor eller behandling av personuppgifter.
Artikel 194
Preliminära åtgärder
1.
Vardera parten ska se till att de rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden får utfärda ett interimistiskt
föreläggande mot den påstådda intrångsgöraren i syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller
tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med vite om så föreskrivs i inhemsk lagstiftning, en fortsättning av det påstådda
intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att det ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren. Ett interimistiskt
föreläggande får också utfärdas på samma villkor mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra
intrång i en immateriell rättighet.
2.
Ett interimistiskt föreläggande får även utfärdas i syfte att besluta om beslag eller överlämnande av varor som
misstänks göra intrång i en immateriell rättighet för att förhindra att de införs eller omsätts på marknaden.
3.
När det gäller ett påstått intrång som begås i kommersiell skala, ska parterna se till att de rättsliga myndigheterna,
om sökanden påvisar omständigheter som kan äventyra indrivningen av skadestånd, får belägga fast och rörlig egendom
som tillhör den person som påstås ha gjort intrånget med kvarstad, inbegripet frysning av dennes bankkonton och andra
tillgångar. I detta syfte får de behöriga myndigheterna besluta om lämplig tillgång till bank-, finans- eller affärshandlingar
som den person som påstås ha gjort intrånget förfogar över.
Artikel 195
Åtgärder efter beslut i sakfrågan
1.
Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på begäran av sökanden, utan att det påverkar det
skadestånd som kan utgå till rättighetshavaren på grund av intrånget och utan att någon form av ersättning utgår, får
besluta att varor som har konstaterats göra intrång i en immateriell rättighet åtminstone slutgiltigt ska avlägsnas från
marknaden eller förstöras. Om så är lämpligt får de behöriga rättsliga myndigheterna även besluta att material och
verktyg som huvudsakligen har använts för att skapa eller tillverka dessa varor ska förstöras.
2.
Parternas rättsliga myndigheter ska ha befogenhet att besluta om att dessa åtgärder ska bekostas av intrångsgöraren,
såvida det inte åberopas särskilda skäl mot detta.
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3.
Vardera parten ska se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en
immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren, samt mot eventuella mellanhänder vars tjänster
används av en tredje part för att göra immaterialrättsintrång, med förbud att fortsätta intrånget.
4.
Vardera parten får föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna, när detta är lämpligt och på begäran av den
person som kan bli föremål för sådana åtgärder som föreskrivs i denna artikel, får besluta att ekonomisk ersättning ska
utgå till den skadelidande parten istället för att tillämpa åtgärderna enligt denna artikel, om personen i fråga varken har
handlat uppsåtligt eller oaktsamt, om ett verkställande av åtgärderna i fråga skulle orsaka denne oproportionerligt stor
skada och om ekonomisk ersättning till den skadelidande parten framstår som rimligt tillfredsställande.
Artikel 196
Skadestånd
1.
Vardera parten ska se till att de rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den
som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt
intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska
skada som denne har orsakats till följd av intrånget. När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet
a) ska de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst,
för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigä
heter av annan än rent ekonomisk karaktär, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget,
eller
b) kan de, som ett alternativ till a där så är lämpligt, fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana
faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i upphovsrättslig ersättning eller avgift om intrångsgöraren
hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.
2.
I de fall då intrångsgöraren har gjort intrång i immateriella rättigheter utan att ha vetat eller utan att ha rimlig grund
till att veta det, får parterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får besluta om återbetalning till den skadelidande
parten av vinst eller betalning av ett skadestånd som kan vara fastställt i förväg.
Artikel 197
Kostnader för förfarandet
Vardera parten ska se till att rimliga och proportionerliga kostnader för förfarandet och andra kostnader som har
åsamkats den vinnande parten i allmänhet ersätts av den förlorande parten, om detta inte är oskäligt och utan att det
påverkar tillämpningen av undantag som fastställts genom inhemska förfaranderegler.
Artikel 198
Offentliggörande av domstolsavgöranden
Vardera parten ska se till att de rättsliga myndigheterna, antingen i rättsliga förfaranden rörande intrång i ett industriellt
rättsskydd eller i rättsliga förfaranden rörande intrång i en upphovsrätt, eller i båda fallen, på begäran av den sökande och
på intrångsgörarens bekostnad får besluta om lämpliga åtgärder för att sprida information om avgörandet, inbegripet att
avgörandet ska anslås och offentliggöras helt eller delvis.
Artikel 199
Presumtion om innehav av upphovs- eller äganderätt
Vid tillämpningen av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta underavsnitt gäller följande:
a) För att upphovsmannen till ett litterärt eller konstnärligt verk, om inte motsatsen bevisas, ska anses som sådan och
följaktligen ha rätt att föra talan om intrång, ska det vara tillräckligt att den personens namn på sedvanligt sätt finns
angivet på verket.
b) Bestämmelsen i led a ska efter nödvändiga ändringar också tillämpas på innehavare av upphovsrätten närstående
rättigheter i fråga om deras skyddade alster.

614
L 261/82

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

30.8.2014

Underavsnitt 3.2
Övriga bestämmelser

Artikel 200
Gränsåtgärder
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 75 i detta avtal och bilaga XIII till detta avtal fastställs i denna artikel
de allmänna principerna för detta avtal vad gäller tullmyndigheternas säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
och skyldigheterna för parternas tullmyndigheter att inleda samarbete.
2.
Vid genomförandet av gränsåtgärder som syftar till att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter ska parterna
sörja för överensstämmelse med sina skyldigheter enligt Gatt 1994 och Tripsavtalet.
3.
Bestämmelserna om gränsåtgärder i denna artikel är av procedurkaraktär. De fastställer villkor och förfaranden för
hur tullmyndigheterna ska agera när varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet är, eller borde ha varit,
under tullkontroll. Dessa bestämmelser ska inte på något sätt påverka den materiella rätt som parterna omfattas av i fråga
om immateriella rättigheter.
4.
För att underlätta ett effektivt säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tullmyndigheterna anta en
rad strategier för att kartlägga transporter innehållande varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. Dessa
strategier omfattar metoder för riskanalys som bland annat grundar sig på uppgifter från rättighetshavare, insamlade
uppgifter och godsinspektioner.
5.
Parterna är överens om att praktiskt genomföra artikel 69 i Tripsavtalet när det gäller internationell handel med
varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter. För detta ändamål ska parterna upprätta och till varandra
anmäla kontaktpunkter inom sina tullförvaltningar och vara beredda att utbyta uppgifter och information om handel med
sådana varor som berör båda parter. De ska särskilt främja informationsutbyte och samarbete mellan tullmyndigheter
beträffande handel med varumärkesförfalskade varor och upphovsrättsligt piratkopierade varor. Utan att det påverkar
bestämmelserna i protokoll II om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor till detta avtal ska tullmyndigheterna, om
så är lämpligt, utbyta sådan information snabbt och med vederbörlig hänsyn till parternas lagar om uppgiftsskydd.
6.
Tullmyndigheterna i vardera parten ska, på begäran eller på eget initiativ, samarbeta i syfte att förse tullmyndigä
heterna i den andra parten med relevant tillgänglig information, särskilt rörande varor som transiteras genom en parts
territorium och är avsedda för (eller har ursprung i) den andra parten.
7.
Den underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal ska fastställa de nödvändiga praktiska arrangemangen för
det utbyte av uppgifter och information som avses i denna artikel.
8.
Protokoll II till detta avtal, som rör ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor, ska vara tillämpligt vid överä
trädelser av immateriella rättigheter, utan att detta påverkar de former av samarbete som resulterar av tillämpningen av
punkterna 5–7 i denna artikel.
9.
Den underkommitté som avses i artikel 74 i detta avtal ska vara ansvarig för att denna artikel fungerar och
genomförs på ett korrekt sätt.
Artikel 201
Uppförandekoder
Parterna ska uppmuntra
a) att branschorganisationer eller branschsammanslutningar utarbetar uppförandekoder som ska bidra till att säkerställa
skyddet för immateriella rättigheter,
b) att utkast till uppförandekoder lämnas till respektive behöriga myndigheter tillsammans med eventuella utvärderingar
av tillämpningen av dessa uppförandekoder.
Artikel 202
Samarbete
1.
Parterna är överens om att samarbeta för att stödja genomförandet av åtagandena och skyldigheterna enligt detta
kapitel.
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Samarbetet omfattar, men inte är begränsat till

a) informationsutbyte om den rättsliga ramen för immateriella rättigheter samt relevanta bestämmelser om skydd och
säkerställande av skydd; utbyte av erfarenheter om lagstiftningsprocessen på dessa områden,

b) utbyte av erfarenheter av och information om skyddet av immateriella rättigheter,

c) utbyte av erfarenheter om genomförandet på central och underordnad nivå mellan tull och polis samt administrativa
och rättsliga organ; samordning, även med andra länder, för att hindra export av förfalskade varor,

d) kapacitetsuppbyggnad; personalutbyte och utbildning av personal,

e) främjande och spridning av information om immateriella rättigheter, bland annat i näringslivet och det civila samä
hället; ökad medvetenhet hos konsumenter och rättighetshavare,

f) stärkt institutionellt samarbete, till exempel mellan myndigheter för immateriella rättigheter,

g) aktivt ökande av medvetenheten och höjande av utbildningsnivån hos allmänheten i fråga om immateriella rättigheter:
utarbetande av ändamålsenliga strategier för att hitta de viktigaste målgrupperna och inrättande av kommunikationsä
program för att öka medvetenheten hos konsumenter och media om effekterna av kränkningar av immateriella
rättigheter, bland annat riskerna för hälsa och säkerhet och kopplingen till den organiserade brottsligheten.

KAPITEL 10

Konkurrens
Artikel 203
Principer
Parterna erkänner vikten av fri och icke snedvriden konkurrens i sina handelsförbindelser. Parterna medger att konä
kurrensbegränsande affärsmetoder och statliga ingripanden (inklusive subventioner) kan störa marknaderna och motverä
kar fördelarna med handelsliberaliseringen.

Artikel 204
Lagstiftning om antitrustfrågor och företagskoncentrationer samt genomförandet av denna
1.
Vardera parten ska på sitt respektive territorium bibehålla omfattande konkurrenslagstiftning som effektivt tar itu
med konkurrensbegränsande avtal, samordnade förfaranden och konkurrensbegränsande ensidiga åtgärder från företag
med dominerande marknadsinflytande och som effektivt kontrollerar företagskoncentrationer för att undvika betydande
hinder för effektiv konkurrens och missbruk av en dominerande ställning.

2.
Vardera parten ska upprätthålla en myndighet som har ansvar för och är lämpligt utrustad för att se till att
konkurrenslagstiftningen i punkt 1 genomförs i praktiken.

3.
Parterna erkänner vikten av att tillämpa sin respektive konkurrenslagstiftning på ett öppet och icke-diskriminerande
sätt med respekt för principerna för rättvisa förfaranden och berörda företags rätt att höras.

Artikel 205
Statliga monopol, statliga företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter
1.
Inget i detta kapitel hindrar en part från att utse eller bibehålla statliga monopol eller statliga företag, eller från att
ge företag särskilda eller exklusiva rättigheter i enlighet med sin respektive lagstiftning.
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2.
Vardera parten ska se till att statliga handelsmonopol, statliga företag och företag med särskilda eller exklusiva
rättigheter omfattas av den konkurrenslagstiftning som avses i artikel 204.1, i den mån tillämpningen av denna lagsä
tiftning inte hindrar det rättsliga eller faktiska genomförandet av dessa företags särskilda uppgifter av allmänt intresse.
Artikel 206
Subventioner
1.
I denna artikel ska en subvention vara en åtgärd som uppfyller villkoren i artikel 1 i subventionsavtalet oavsett om
den beviljas i samband med produktion av varor eller tillhandahållande av tjänster och som är specifik enligt artikel 2 i
det avtalet.
2.
Vardera parten ska sörja för öppenhet vad gäller subventioner. I detta syfte ska vardera parten vartannat år rapä
portera till den andra parten om den rättsliga grunden och formen för samt beloppet eller budgeten för, och om möjligt
mottagaren av, de subventioner som beviljats av regeringen eller av ett offentligt organ i samband med produktion av
varor. En sådan rapport ska anses ha lämnats om vardera parten gjort relevanta uppgifter tillgängliga på en allmänt
tillgänglig webbplats.
3.
På begäran av en part ska den andra parten omgående lämna information och svara på frågor om särskilda
subventioner som rör tillhandahållande av tjänster.
Artikel 207
Tvistlösning
Bestämmelserna om tvistlösningsmekanismen i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal ska inte gälla för artiklarna 203, 204 och 205 i detta avtal.
Artikel 208
Förhållande till WTO
Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte tillämpningen av en parts rättigheter och skyldigheter enligt WTO-avtalet,
särskilt subventionskoden samt överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.
Artikel 209
Konfidentialitet
Vid informationsutbyte enligt detta kapitel ska parterna beakta de begränsningar som följer av tystnadsplikten och
skyddet för företagshemligheter i deras respektive jurisdiktioner.
KAPITEL 11

Handelsrelaterade energibestmmelser
Artikel 210
Definitioner
I detta kapitel gäller följande definitioner:
a) energiprodukter: råolja (HS-nummer 27.09), naturgas (HS-nummer 27.11) och elektrisk energi (HS-nummer 27.16).
b) infrastruktur för energitransport: högtrycksledningar för överföring av naturgas; högspänningsnät eller högspänningsä
ledningar för elöverföring, inbegripet sammanlänkningar som används för att länka samman olika nätverk för gaseller elöverföring; rörledningar för överföring av råolja, järnvägar och annan fast infrastruktur för transitering av
energiprodukter.
c) transitering: transport av energiprodukter genom en parts territorium, med eller utan omlastning, lagring, uppdelning
av partier eller byte av transportmedel, där transporten endast utgör en del av en komplett färd som inleds och
avslutas bortom gränsen för den part genom vars territorium transporten sker.
d) otillåtet utnyttjande: all verksamhet som består i att olagligt utnyttja energiprodukter från infrastruktur för energitransä
port.
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Artikel 211
Transitering
Parterna ska sörja för att transitering sker i överensstämmelse med deras internationella åtaganden i enlighet med
bestämmelserna i Gatt 1994 och energistadgefördraget.
Artikel 212
Otillåtet utnyttjande av varor under transitering
Vardera parten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och hantera alla former av otillåtet utnyttjande av
energiprodukter som transiteras genom dess territorium med hjälp av en enhet som omfattas av den partens kontroll eller
jurisdiktion.
Artikel 213
Oavbruten transitering
1.
En part får inte utnyttja eller på annat sätt ingripa i transitering av energiprodukter genom dess territorium, utom
om ett sådant utnyttjande eller annat ingripande uttryckligen fastställs i ett kontrakt eller annat avtal som reglerar sådan
transitering eller om en fortsatt drift av infrastrukturen för energitransport utan omedelbara korrigerande åtgärder skapar
ett orimligt hot mot den allmänna säkerheten, kulturarvet, hälsa och säkerhet eller miljön, förutsatt att sådana åtgärder
inte utförs på ett sätt som skulle innebära godtycklig eller oberättigad diskriminering eller en förtäckt inskränkning av den
internationella handeln.
2.
I händelse av en tvist i en fråga som gäller parterna eller en eller flera enheter som omfattas av den ena partens
kontroll eller jurisdiktion, får en part genom vars territorium energiprodukter transiteras inte före slutförandet av ett
tvistlösningsförfarande enligt kontraktet i fråga eller ett förfarande vid nödsituationer enligt bilaga XVIII till detta avtal
eller enligt kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, avbryta eller minska
sådan transitering, eller tillåta att en enhet under dess kontroll eller jurisdiktion, inbegripet ett statligt handelsföretag,
avbryter eller minskar sådan transitering, utom under de omständigheter som anges i punkt 1.
3.
En part ska inte hållas ansvarig för ett avbrott eller en minskning av transitering enligt denna artikel om den parten
inte har möjlighet att leverera eller transitera energiprodukter på grund av handlingar som kan tillskrivas ett tredjeland
eller en enhet under ett tredjelands kontroll eller jurisdiktion.
Artikel 214
Transiteringsskyldighet för systemansvariga
Vardera parten ska se till att de systemansvariga för infrastrukturen för energitransport vidtar de åtgärder som är
nödvändiga för att
a) minimera risken för att transiteringen oavsiktligt avbryts eller minskas,
b) omgående se till att den transitering som oavsiktligt avbrutits eller minskat åter fungerar normalt.
Artikel 215
Tillsynsmyndigheter
1.
Vardera parten ska utse oberoende tillsynsmyndigheter med befogenhet att reglera gas- och elmarknaderna. Dessa
tillsynsmyndigheter ska vara juridiskt åtskilda från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga eller privata företag,
marknadsaktörer eller systemansvariga.
2.
Tillsynsmyndighetens beslut och de förfaranden som den tillämpar ska vara opartiska i förhållande till alla aktörer
på marknaden.
3.
En aktör som påverkas av en regleringsmyndighets beslut ska ha rätt att överklaga beslutet till en överklagandeä
instans som är oberoende av de berörda parterna. Om instansen i fråga inte har domstolskaraktär, ska den alltid lämna en
skriftlig motivering till sitt beslut, som dessutom ska granskas av en opartisk och oberoende rättslig myndighet. Beslut
som fattats av överklagandeinstanser ska verkställas.
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Artikel 216
Organisation av marknaderna
1.
Parterna ska sörja för konkurrenskraftiga, säkra och miljömässigt hållbara villkor på energimarknaderna och får inte
diskriminera mellan företag när det gäller rättigheter eller skyldigheter.

2.
Trots vad som sägs i punkt 1 får en part i allmänt ekonomiskt intresse ålägga företag skyldigheter som kan avse
följande områden: säkerhet, inbegripet försörjningstrygghet; leveransernas regelbundenhet, kvalitet och pris; miljöskydd,
inbegripet energieffektivitet, energi från förnybara källor och skydd av klimatet. Sådana skyldigheter ska vara klart
definierade, öppna, proportionella och kontrollerbara.

3.
Om en part reglerar det pris för vilket gas och el säljs på den inhemska marknaden ska den parten se till att
metoden för att beräkna det reglerade priset offentliggörs innan det reglerade priset börjar gälla.

Artikel 217
Tillträde till infrastruktur för energitransport
1.
Vardera parten ska inom sitt territorium se till att det införs ett system för tredje parts tillträde till infrastruktur för
energitransport, anläggningar för kondenserad naturgas (LNG-anläggningar) och lagringsanläggningar som är tillgängligt
för samtliga användare och tillämpas på ett öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt.

2.
Vardera parten ska se till att avgifter för tillträde till infrastruktur för energitransport och alla andra villkor som rör
tillträde till en infrastruktur för energitransport är objektiva, skäliga och öppna och inte innebär diskriminering på
grundval av energiproduktens ursprung, ägande eller destination.

3.
Vardera parten ska se till att all teknisk och avtalsenlig kapacitet, såväl fysisk som virtuell, tilldelas genom öppna
och icke-diskriminerande kriterier och förfaranden.

4.
Om tredje part nekas tillträde ska parterna sörja för att de systemansvariga för infrastrukturen för energitransport på
begäran ger den ansökande parten en motiverad förklaring som kan bli föremål för rättslig prövning.

5.
En part får i undantagsfall avvika från bestämmelserna i punkterna 1–4 i enlighet med objektiva kriterier som
fastställs i dess lagstiftning. Framför allt får en part i sin lagstiftning införa en möjlighet att efter en bedömning från fall
till fall, för en begränsad tidsperiod, bevilja undantag från reglerna för tredjepartstillträde när det gäller större nya
infrastrukturer för energitransport.

Artikel 218 (1)
Förhållande till fördraget om energigemenskapen
1.
Om bestämmelserna i detta kapitel skulle strida mot bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen eller de
bestämmelser i unionslagstiftningen som är tillämpliga enligt fördraget om energigemenskapen, ska bestämmelserna i
fördraget om energigemenskapen eller de bestämmelser i unionslagstiftningen som är tillämpliga enligt fördraget om
energigemenskapen ha företräde i de avseenden som konflikten gäller.

2.
Vid genomförandet av detta kapitel ska företräde ges till antagande av lagstiftning eller andra akter som är förenliga
med fördraget om energigemenskapen eller som bygger på den lagstiftning som är tillämplig i unionen. Vid en eventuell
tvist som rör detta kapitel ska lagstiftning eller andra akter som uppfyller dessa kriterier antas vara förenliga med detta
kapitel. Vid bedömningen av huruvida lagstiftning eller andra akter uppfyller dessa kriterier ska alla relevanta beslut som
fattats enligt artikel 91 i fördraget om energigemenskapen beaktas.
(1) Vad beträffar Georgiens genomförande av detta kapitel ska denna artikel endast gälla om och när Georgien har blivit part i fördraget
om energigemenskapen och i den mån de särskilda bestämmelserna i fördraget om energigemenskapen eller de särskilda bestämä
melser i unionens lagstiftning som är tillämpliga enligt fördraget om energigemenskapen är tillämpliga för Georgien.
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KAPITEL 12

Öppenhet
Artikel 219
Definitioner
I detta kapitel gäller följande definitioner:
a) åtgärd med allmän tillämpning: omfattar lagar, förordningar, rättsliga avgöranden, förfaranden och administrativa
avgöranden som kan ha konsekvenser för frågor som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor)
i detta avtal. Definitionen omfattar inte åtgärder som riktar sig till en viss person eller en grupp av personer.
b) berörd person: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad på en parts territorium och kan påverkas direkt av en
åtgärd med allmän tillämpning.
Artikel 220
Mål
Parterna erkänner den betydelse som deras regelverk kan ha för handel och investeringar mellan dem och ska tillä
handahålla en förutsägbar lagstiftning för ekonomiska aktörer och effektiva förfaranden, inbegripet för små och medelsä
tora företag, med vederbörlig hänsyn till rättssäkerhet och proportionalitet.
Artikel 221
Offentliggörande
1.

Vardera parten ska se till att åtgärder med allmän tillämpning

a) omedelbart görs lättillgängliga via ett officiellt angivet medium, och om möjligt elektroniskt, på ett sätt som gör att
vem som helst kan sätta sig in i dem,
b) innehåller en förklaring av målet för och motiveringen till sådana åtgärder, och
c) medger tillräcklig tid mellan offentliggörandet av sådana åtgärder och deras ikraftträdande, utom i vederbörligen
motiverade fall som inbegriper säkerhetsfrågor eller en nödsituation.
2.
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Vardera parten ska

a) sträva efter att på ett tidigt stadium som förefaller lämpligt offentliggöra alla förslag till antagande eller till ändring av
en åtgärd med allmän tillämpning, inbegripet en förklaring av målet för och motiveringen till förslaget,
b) ge berörda personer rimlig möjlighet att framföra synpunkter på ett sådant förslag, och i så god tid att de berörda
personerna hinner lämna sådana synpunkter, och
c) sträva efter att beakta berörda personers synpunkter på föreslaget.
Artikel 222
Förfrågningar och kontaktpunkter
1.
För att underlätta kommunikationen mellan parterna i alla frågor som omfattas av avdelning IV (Handel och
handelsrelaterade frågor) i detta avtal ska vardera parten utse en kontaktpunkt som fungerar som samordnare.
2.
Vardera parten ska upprätta eller upprätthålla lämpliga mekanismer för att svara på förfrågningar vad gäller åtgärder
med allmän tillämpning som har föreslagits eller trätt i kraft, och hur de ska tillämpas. Förfrågningar kan riktas till den
kontaktpunkt som inrättas enligt punkt 1 eller till andra mekanismer, beroende på vad som är lämpligt.
3.
Parterna erkänner att alla svar enligt punkt 2 inte är definitiva eller rättsligt bindande utan endast ges upplysningsä
vis, om inte annat föreskrivs i deras respektive lagar och andra författningar.
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4.
På begäran av en part ska den andra parten omedelbart lämna information och svara på frågor som gäller en åtgärd
med allmän tillämpning eller ett förslag till antagande eller ändring av en åtgärd med allmän tillämpning som den
begärande parten anser kan påverka funktionen hos avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal,
oavsett om den begärande parten tidigare underrättats om åtgärden eller inte.

Artikel 223
Förvaltning av åtgärder med allmän tillämpning
1.

Vardera parten ska på ett objektivt, opartiskt och skäligt sätt förvalta alla åtgärder med allmän tillämpning.

2.
I detta syfte ska vardera parten, när sådana åtgärder i specifika fall tillämpas på enskilda personer, varor eller tjänster
i den andra parten

a) sträva efter att, i enlighet med sina egna förfaranden, ge de personer som direkt berörs av ett förfarande rimligt varsel
när ett förfarande inleds, inbegripet en beskrivning av förfarandets art, en redogörelse för den rättsliga grund enligt
vilken förfarandet inletts och en allmän beskrivning av tvistefrågorna,

b) ge sådana berörda personer rimlig möjlighet att lägga fram fakta och argument till stöd för sin ståndpunkt innan en
slutgiltig administrativ åtgärd vidtas, i den mån tiden, förfarandets art och allmänintresset tillåter det, och

c) se till att förfarandena grundar sig på och överensstämmer med partens lagstiftning.

Artikel 224
Överprövning och överklagande
1.
Vardera parten ska inrätta eller upprätthålla domstolar, skiljedomstolar eller förvaltningsdomstolar eller motsvarande
förfaranden som snabbt kan pröva och vid behov vidta korrigerande administrativa åtgärder i frågor som omfattas av
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Sådana domstolar eller förfaranden ska vara opartiska och
oberoende av den instans eller myndighet som svarar för den administrativa tillsynen, och de som är ansvariga för dem
får inte ha ett väsentligt intresse i ärendets utgång.

2.

Vardera parten ska se till att parterna i målet i alla sådana domstolar eller förfaranden har rätt till

a) en rimlig möjlighet att stödja eller försvara sin ståndpunkt, och

b) ett beslut som bygger på bevisning och inlämnade handlingar eller, när så krävs i partens lagstiftning, handlingar som
den administrativa myndigheten sammanställt.

3.
Med förbehåll för överklagande eller ytterligare överprövning i enlighet med dess lagstiftning ska vardera parten se
till att den instans eller myndighet som ansvarar för den administrativa åtgärden i fråga genomför beslutet och rättar sig
efter det i sin praxis.

Artikel 225
Lagstiftningens kvalitet och effektivitet samt god förvaltningssed
1.
Parterna är överens om att samarbeta för att främja god kvalitet och effektivitet i lagstiftningen, bland annat genom
utbyte av information och bästa praxis rörande sin respektive regleringspolitik och sina respektive konsekvensutredningar.
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2.
Parterna erkänner vikten av principerna för god förvaltningssed (1) och är överens om att samarbeta för att främja
sådana principer, bland annat genom utbyte av information och bästa praxis.

Artikel 226
Särskilda regler
Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas utan att det påverkar särskilda regler om öppenhet som fastställs i andra
kapitel i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

KAPITEL 13

Handel och hllbar utveckling
Artikel 227
Bakgrund och mål
1.
Parterna erinrar om Agenda 21 från Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling från 1992, Internaä
tionella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998,
genomförandeplanen från Johannesburg om hållbar utveckling från 2002, FN:s ekonomiska och sociala råds ministerä
deklaration från 2006 om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla, och ILO:s förklaring om social rättvisa
för en rättvis globalisering från 2008. Parterna bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av den internationella
handeln på ett sätt som bidrar till målet om hållbar utveckling, för nuvarande och kommande generationers välfärd, samt
att se till att detta mål integreras i och avspeglas på alla nivåer av deras handelsförbindelser.

2.
Parterna bekräftar sitt åtagande att uppnå en hållbar utveckling och erkänner att ekonomisk utveckling, social
utveckling och miljöskydd är dess av varandra avhängiga och ömsesidigt förstärkande grundpelare. Parterna understryker
fördelen av att betrakta handelsrelaterade arbetsmarknadsfrågor (2) och miljöfrågor som en del av en övergripande strategi
för handel och hållbar utveckling.

Artikel 228
Rätt att reglera och skyddsnivåer
1.
Parterna erkänner vardera partens rättighet att själv besluta om sin politik och sina prioriteringar vad gäller hållbar
utveckling, att fastställa den egna inhemska nivån för miljö- och arbetarskydd samt att anta eller ändra relevant lagsä
tiftning och politik, med hänsyn tagen till de internationellt erkända standarder och överenskommelser som det hänvisas
till i artiklarna 229 och 230 i detta avtal.

2.
I detta sammanhang ska vardera parten sträva efter att se till att dess lagstiftning och politik säkrar och främjar höga
nivåer av miljö- och arbetarskydd och sträva efter att fortsätta att förbättra sin lagstiftning och politik och de underligä
gande skyddsnivåerna.

Artikel 229
Multilaterala arbetsnormer och avtal
1.
Parterna erkänner att full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla är grundläggande för att
hantera globaliseringen och bekräftar sitt åtagande att främja utvecklingen av internationell handel på ett sätt som leder
till full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. I detta sammanhang åtar sig parterna att vid
behov samråda och samarbeta när det gäller handelsrelaterade arbetsmarknadsfrågor av gemensamt intresse.

2.
Parterna åtar sig, i enlighet med sina skyldigheter såsom medlemmar i ILO och enligt ILO:s förklaring om grundä
läggande principer och rättigheter i arbetslivet, samt uppföljningen av denna som antogs vid internationella arbetskonä
ferensens åttiosjätte möte 1998, att respektera, främja och i sin lagstiftning och praxis på hela sitt territorium införa de
internationellt erkända grundläggande arbetsnormer som fastställs i de grundläggande ILO-konventionerna, särskilt
(1) I enlighet med rekommendation CM/Rec(2007)7 av den 20 juni 2007 från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om
god förvaltning.
(2) Hänvisningarna till arbete i detta kapitel inbegriper de frågor av betydelse för ILO:s strategiska mål som ligger till grund för agendan
för anständigt arbete, i enlighet med ILO:s förklaring från 2008 om social rättvisa för en rättvis globalisering.
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a) föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar,
b) avskaffande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete,
c) faktiskt avskaffande av barnarbete, och
d) undanröjande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
3.
Parterna bekräftar sitt åtagande att i sin lagstiftning och praxis faktiskt genomföra de grundläggande och prioriterade
ILO-konventionerna samt andra ILO-konventioner som ratificerats av Georgien respektive medlemsstaterna.
4.
Parterna kommer också att överväga att ratificera de återstående prioriterade konventionerna samt andra konvenä
tioner som ILO klassificerat som uppdaterade. Parterna ska regelbundet utbyta information om sin respektive situation
och utvecklingen i detta avseende.
5.
Parterna erkänner att överträdelser av de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet inte får åberopas
eller på annat sätt användas som en legitim komparativ fördel och att arbetsnormer inte bör användas i handelsproä
tektionistiskt syfte.
Artikel 230
Multilateral miljöförvaltning och multilaterala miljöavtal
1.
Parterna erkänner värdet av multilateral miljöförvaltning och multilaterala miljöavtal som det internationella samä
fundets svar på globala och regionala miljöproblem, och betonar behovet av att öka det ömsesidiga stödet mellan
handelspolitik och miljöpolitik. Parterna åtar sig i detta sammanhang att på lämpligt sätt samråda och samarbeta rörande
förhandlingar om handelsrelaterade miljöproblem och andra handelsrelaterade miljöfrågor av gemensamt intresse.
2.
Parterna bekräftar åtagandet att i sin lagstiftning och praxis faktiskt genomföra de multilaterala miljöavtal i vilka de
är parter.
3.
Parterna ska regelbundet utbyta information om sin respektive situation och sina respektive framsteg när det gäller
ratificeringen av de multilaterala miljöavtalen eller ändringar av sådana avtal.
4.
Parterna bekräftar sitt åtagande att uppnå slutmålet i FN:s ramkonvention om klimatförändringen och protokollet
till denna (Kyotoprotokollet). De åtar sig att samarbeta vid utarbetandet av framtida internationella ramverk om kliä
matförändringen enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringen och därtill hörande avtal och beslut.
5.
Inget i detta avtal ska hindra parterna från att anta eller bibehålla åtgärder för att genomföra de multilaterala
miljöavtal som de är parter i, under förutsättning att sådana åtgärder inte tillämpas på ett sätt som skulle utgöra ett medel
för godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan parterna eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln.
Artikel 231
Handel och investeringar som främjar hållbar utveckling
Parterna bekräftar sitt åtagande att förstärka handelns bidrag till att nå målet om hållbar utveckling i dess ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter. Sålunda gäller följande:
a) Parterna erkänner den betydelse som grundläggande arbetsnormer och anständiga arbetsvillkor kan ha för ekonomisk
effektivitet, innovation och produktivitet, och ska verka för större politisk samstämmighet mellan handelspolitiken å
ena sidan och sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken å den andra.
b) Parterna ska sträva efter att underlätta och främja handel och investeringar i miljövaror och miljötjänster, bland annat
genom att ta itu med icke-tariffära handelshinder.
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c) Parterna ska sträva efter att underlätta avlägsnandet av hinder för handel eller investeringar rörande varor och tjänster
av särskild betydelse för att begränsa klimatförändringen, till exempel hållbara och förnybara energikällor samt
energieffektiva produkter och tjänster. Detta kan inbegripa antagande av lämplig teknik och främjande av standarder
som fullgör miljömässiga och ekonomiska behov och minimerar tekniska handelshinder.
d) Parterna är överens om att främja handel med varor som bidrar till bättre sociala villkor och miljövänliga metoder,
inbegripet varor som ingår i frivilliga system för hållbar utveckling såsom system för rättvis och etisk handel och
miljömärkning.
e) Parterna är överens om att främja företagens sociala ansvar, bland annat genom informationsutbyte och bästa praxis.
Parterna hänvisar i detta avseende till relevanta internationellt erkända principer och riktlinjer, särskilt OECD:s riktlinjer
för multinationella företag.
Artikel 232
Biologisk mångfald
1.
Parterna erkänner vikten av att sörja för bevarandet och den hållbara användningen av biologisk mångfald som en
viktig faktor för att uppnå hållbar utveckling, och bekräftar sitt åtagande att bevara och hållbart använda den biologiska
mångfalden i överensstämmelse med konventionen om biologisk mångfald och andra relevanta internationella instrument
i vilka de är parter.
2.

För detta ändamål åtar sig parterna att

a) främja handel med produkter som bygger på naturresurser och som framställts genom hållbar användning av bioä
logiska resurser, samt bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden,
b) utbyta information om åtgärder rörande handel med produkter som bygger på naturresurser vilka syftar till att stoppa
förlusten av biologisk mångfald och minska trycket på den biologiska mångfalden samt, i tillämpliga fall, samarbeta
för att maximera effekterna av och sörja för ömsesidigt stöd mellan sina respektive strategier,
c) främja förteckning av arter enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och
växter (Cites) om dessa arters bevarandestatus anses vara i riskzonen, och
d) samarbeta på regional och global nivå i syfte att främja bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald i
naturliga ekosystem eller jordbruksekosystem, inbegripet utrotningshotade arter och deras livsmiljö, särskilt skyddade
naturområden och genetisk mångfald, samt främja återställande av ekosystem och undanröjande eller minskning av
negativa miljöeffekter som härrör från användning av levande och icke-levande naturresurser eller av ekosystem.
Artikel 233
Hållbar förvaltning av skogar och handel med skogsprodukter
1.
Parterna erkänner vikten av att sörja för bevarande och hållbar förvaltning av skogar och skogarnas bidrag till
parternas ekonomiska, miljörelaterade och sociala mål.
2.
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För detta ändamål åtar sig parterna att

a) främja handeln med skogsprodukter som härrör från hållbart förvaltade skogar och som skördats i enlighet med den
inhemska lagstiftningen i avverkningslandet, vilken kan omfatta bilaterala eller regionala avtal för detta ändamål,
b) utbyta information om åtgärder för att främja konsumtionen av timmer och timmerprodukter från hållbart förvaltade
skogar och i tillämpliga fall samarbeta för att utveckla sådana åtgärder,
c) anta åtgärder för att främja bevarande av skogarna samt bekämpa olaglig skogsavverkning och den därmed sammanä
hängande handeln, inbegripet, i lämpliga fall, med avseende på tredjeländer,
d) utbyta information om åtgärder för att förbättra skogsförvaltningen och i tillämpliga fall samarbeta för att maximera
effekterna av och sörja för ömsesidigt stöd mellan sina respektive strategier för att utesluta olagligt avverkat timmer
och timmerprodukter från handelsflödena,
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e) främja förteckning av träslag enligt konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur
och växter (Cites) om dessa träslags bevarandestatus anses vara i riskzonen, och
f) samarbeta på regional och global nivå för att främja bevarandet av skogarna och hållbar förvaltning av alla typer av
skog.
Artikel 234
Handel med fiskeriprodukter
Med hänsyn till vikten av att sörja för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av fiskbestånd och främja god förvaltning när
det gäller handel åtar sig parterna att
a) främja bästa praxis inom fiskeriförvaltning för att se till att fiskbestånden bevaras och förvaltas på ett hållbart sätt,
utifrån en ekosystembaserad strategi,
b) vidta effektiva åtgärder för att övervaka och kontrollera fiskbestånd och andra akvatiska resurser,
c) följa åtgärder för långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av levande marina resurser i enlighet med de främsta
FN- och FAO-instrumenten på dessa områden,
d) främja samordnade system för datainsamling och vetenskapligt samarbete mellan parterna i syfte att förbättra de
nuvarande vetenskapliga rönen om fiskeriförvaltning,
e) i så vid omfattning som möjligt samarbeta med och inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, och
f) samarbeta för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) och fiskerirelaterad verksamhet med hjälp av
omfattande, effektiva och öppna åtgärder. Parterna ska också genomföra strategier och åtgärder för att utesluta IUUprodukter från handelsflödena och sina marknader.
Artikel 235
Upprätthållande av skyddsnivåer
1.
Parterna erkänner att det är olämpligt att främja handel eller investeringar genom att sänka skyddsnivåerna i den
inhemska miljö- eller arbetslagstiftningen.
2.
En part får inte åsidosätta eller göra undantag från, eller erbjuda sig att åsidosätta eller göra undantag från, sin miljöeller arbetslagstiftning för att uppmuntra till handel eller för att främja etablering, förvärv, utvidgning eller kvarhållande av
en investering eller en investerare på sitt territorium.
3.
En part får inte genom att kontinuerligt eller återkommande agera eller avstå från att agera underlåta att effektivt
genomdriva sin miljö- och arbetslagstiftning för att uppmuntra till handel eller investeringar.
Artikel 236
Vetenskaplig information
Vid utformning och genomförande av åtgärder för skydd av miljön eller arbetsförhållandena som kan påverka handel eller
investeringar ska parterna ta hänsyn till tillgänglig vetenskaplig och teknisk information samt relevanta internationella
normer, riktlinjer eller rekommendationer om sådana finns. I detta sammanhang får parterna också använda försiktighetsä
principen.
Artikel 237
Öppenhet
Vardera parten ska i enlighet med sin inhemska lagstiftning och kapitel 12 (Öppenhet) i avdelning IV (Handel och
handelsrelaterade frågor) i detta avtal sörja för att alla åtgärder som syftar till att skydda miljön eller arbetsförhållandena
och som kan påverka handel eller investeringar utarbetas, införs och tillämpas på ett öppet sätt, efter vederbörlig
underrättelse och ett offentligt samråd, samt efter att i god tid ha meddelat och samrått med icke-statliga aktörer.
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Artikel 238
Översyn av hållbarhetseffekter

Parterna åtar sig att se över, övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avdelning IV (Handel och handelsä
relaterade frågor) i detta avtal på hållbar utveckling genom sina respektive förfaranden och institutioner för medinflytande,
liksom dem som inrättas genom detta avtal, till exempel genom handelsrelaterade bedömningar av konsekvenserna för
hållbar utveckling.
Artikel 239
Samarbete om handel och hållbar utveckling
Parterna erkänner vikten av att samarbeta om handelsrelaterade aspekter av miljö- och arbetsmarknadspolitik för att
uppnå målen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Samarbetet kan bland annat omfatta
följande områden:
a) Arbetsrelaterade eller miljömässiga aspekter av handel och hållbar utveckling i internationella forum, särskilt Världsä
handelsorganisationen (WTO), Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s miljöprogram och multilaterala miljöä
avtal.
b) Metoder och indikatorer för att bedöma konsekvenserna av hållbar handel.
c) Inverkan på handeln av lagstiftning, normer och standarder på arbetsmarknads- och miljöområdet samt inverkan av
handels- och investeringsregler på arbetsmarknads- och miljölagstiftningen, inbegripet på utformningen av bestämä
melser och politik på arbetsmarknads- och miljöområdet.
d) De positiva och negativa effekterna av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal på hållbar
utveckling och olika sätt att stärka, förhindra eller mildra dessa, också med hänsyn till de bedömningar av konä
sekvenserna för hållbar utveckling som utförs av antingen en eller båda parter.
e) Utbyte av åsikter och bästa praxis när det gäller främjande av ratificering och ett effektivt genomförande av grundä
läggande, prioriterade och andra uppdaterade ILO-konventioner och multilaterala miljöavtal av betydelse för handeln.
f)

Främjande av privata och offentliga system för certifiering, spårbarhet och märkning, inbegripet miljömärkning.

g) Främjande av företagens sociala ansvar, exempelvis genom åtgärder för ökad medvetenhet, genomförande och
spridning av internationellt erkända riktlinjer och principer.
h) Handelsrelaterade aspekter på ILO:s agenda för anständigt arbete, inbegripet kopplingar mellan handel och full och
produktiv sysselsättning, anpassning av arbetsmarknaden, grundläggande arbetsnormer, arbetsmarknadsstatistik, komä
petensutveckling och livslångt lärande, socialt skydd och social inkludering, social dialog och jämställdhet.
i)

Handelsrelaterade aspekter på multilaterala miljöavtal, inbegripet tullsamarbete.

j)

Handelsrelaterade aspekter på nuvarande och framtida internationella klimatförändringsstrategier, inbegripet sätt att
främja koldioxidsnål teknik och energieffektivitet.

k) Handelsrelaterade åtgärder för att främja bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald.
l)
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Handelsrelaterade åtgärder för att främja bevarande och hållbar förvaltning av skogar, vilket minskar trycket på
avskogning, inbegripet olaglig skogsavverkning.

m) Handelsrelaterade åtgärder för att främja hållbara fiskemetoder och handel med hållbart förvaltade fiskeriprodukter.
Artikel 240
Institutionell struktur och övervakningsmekanismer
1.
Vardera parten ska utse en kontaktpunkt inom sin förvaltning som ska fungera som kontaktpunkt för den andra
parten för genomförandet av detta kapitel.
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2.
Härmed inrättas en underkommitté för handel och hållbar utveckling. Den ska regelbundet rapportera om sin
verksamhet till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal. Underä
kommittén ska bestå av högre tjänstemän från vardera partens förvaltningar.

3.
Underkommittén för handel och hållbar utveckling ska sammanträda inom ett år efter detta avtals ikraftträdande,
och därefter vid behov, för att övervaka genomförandet av detta kapitel, bland annat samarbete enligt artikel 239 i detta
avtal. Underkommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.
Vardera parten ska sammankalla nya eller samråda med befintliga inhemska rådgivande grupper för hållbar utä
veckling som har till uppgift att ge råd om frågor som rör detta kapitel. En sådan grupp eller sådana grupper kan lämna
synpunkter eller rekommendationer om genomförandet av detta kapitel, bland annat på eget initiativ.

5.
En inhemsk rådgivande grupp ska omfatta oberoende representativa organisationer för det civila samhället som på
ett balanserat sätt företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet, bland annat arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer, icke-statliga organisationer, företagsgrupper och andra berörda parter.

Artikel 241
Gemensamt forum för dialog med det civila samhället
1.
Parterna ska underlätta upprättandet av ett gemensamt forum med organisationer i det civila samhället som är
etablerade inom deras territorier, inbegripet medlemmar i deras inhemska rådgivande grupp eller grupper och allmänä
heten, för att föra en dialog om olika aspekter av hållbar utveckling i detta avtal. Parterna ska främja en balanserad
avvägning mellan berörda intressen, inbegripet oberoende organisationer som företräder arbetsgivare, arbetstagare, miljöä
intressen och företagsgrupper samt andra relevanta aktörer där detta är lämpligt.

2.
Forumet för dialog med det civila samhället ska sammankallas en gång per år, om inte parterna kommer överens
om något annat. Parterna ska komma överens om verksamheten i det gemensamma forumet för dialog med det civila
samhället senast ett år efter detta avtals ikraftträdande.

3.
Parterna ska lägga fram en uppdatering av genomförandet av detta kapitel för det gemensamma forumet för dialog
med det civila samhället. Synpunkter och yttranden från det gemensamma forumet för dialog med det civila samhället ska
överlämnas till parterna och offentliggöras.

Artikel 242
Samråd på myndighetsnivå
1.
För alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel ska parterna endast kunna tillgripa de förfaranden
som fastställs i denna artikel och artikel 243 i detta avtal.

2.
En part får begära samråd med den andra parten i alla frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel genom
att sända en skriftlig begäran till den andra partens kontaktpunkt. Begäran ska vara tydlig och omfatta en beskrivning av
problemet i fråga samt en kort sammanfattning av kraven enligt detta kapitel. Samråd ska äga rum omedelbart efter det
att en part lämnat en begäran om samråd.

3.
Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en lösning i frågan som är tillfredsställande för båda. Parterna ska ta hänsyn
till ILO:s eller relevanta multilaterala miljöorganisationers eller miljöorgans verksamhet för att öka samarbetet och
samstämmigheten mellan parterna och dessa organisationer. I tillämpliga fall får parterna rådfråga dessa organisationer
eller organ, eller en person eller ett organ som de anser lämpliga, för att till fullo utreda frågan.

4.
Om en part anser att en fråga behöver diskuteras närmare kan den parten, genom att sända en skriftlig begäran till
den andra partens kontaktpunkt, begära att underkommittén för handel och hållbar utveckling sammankallas för att
behandla frågan. Underkommittén ska genast sammankallas och sträva efter att nå en lösning i frågan.
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5.
När så är lämpligt får underkommittén rådfråga den eller de inhemska rådgivande grupperna i någondera parten
eller båda parterna eller söka annan experthjälp.

6.
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Varje beslut som de samrådande parterna fattar i frågan ska offentliggöras.

Artikel 243
Expertpanel
1.
Vardera parten får efter 90 dagar från det att begäran om samråd ingavs i enlighet med artikel 242.2 i detta avtal
begära att en expertpanel sammankallas för att undersöka en fråga som inte har lösts på ett tillfredsställande sätt genom
samråd på myndighetsnivå.

2.
Bestämmelserna i underavsnitten 1 (Skiljeförfarande) och 3 (Gemensamma bestämmelser) i avsnitt 3 (Förfaranden
för tvistlösning) och i artikel 270 i kapitel 14 (Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta
avtal, samt arbetsordningen i bilaga XX till detta avtal och uppförandekoden för skiljemän och medlare (nedan kallad
uppförandekoden) i bilaga XXI till detta avtal ska gälla, om inte annat anges i denna artikel.

3.
Underkommittén för handel och hållbar utveckling ska vid sitt första möte efter detta avtals ikraftträdande upprätta
en förteckning över minst 15 personer som är villiga och har möjlighet att fungera som experter i panelförfaranden.
Vardera parten ska föreslå minst fem personer som kan fungera som experter. Parterna ska också utse minst fem personer
som inte är medborgare i endera parten och som kan fungera som ordförande för expertpanelen. Underkommittén för
handel och hållbar utveckling ska se till att förteckningen alltid omfattar detta antal personer.

4.
Den förteckning som avses i punkt 3 i denna artikel ska omfatta personer med specialkunskaper eller expertkunskap
inom juridik, arbetsfrågor eller miljöfrågor som behandlas i detta kapitel, eller lösning av tvister som uppstår i samband
med internationella avtal. De ska vara oberoende, uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ta emot instruktioner
från någon organisation eller regering vad gäller frågor som rör ärendet eller ha anknytning till någon av parternas
regeringar, samt följa bilaga XXI till detta avtal.

5.
När det gäller frågor som uppkommer inom ramen för detta kapitel ska expertpanelen vara sammansatt av experter
från den förteckning som avses i punkt 3 i denna artikel, i enlighet med artikel 249 i detta avtal och punkt 8 i
arbetsordningen i bilaga XX till detta avtal.

6.
Expertpanelen får söka information och råd hos endera parten, den eller de nationella rådgivande grupperna eller
någon annan källa den anser lämplig. I frågor som rör iakttagandet av de multilaterala avtal som anges i artiklarna 229
och 230 i detta avtal bör expertpanelen söka information och råd från organ inom Internationella arbetsorganisationen
(ILO) eller multilaterala miljöavtal.

7.
Expertpanelen ska lägga fram sin rapport för parterna, i enlighet med de förfaranden som anges i kapitel 14
(Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, som ska innehålla en redogörelse för
sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste skälen till panelens undersökningsä
resultat och rekommendationer. Parterna ska offentliggöra rapporten inom 15 dagar från det att den lagts fram.

8.
Parterna ska diskutera lämpliga åtgärder med hänsyn till expertpanelens rapport och rekommendationer. Den
berörda parten ska senast tre månader efter det att rapporten offentliggjorts underrätta sina rådgivande grupper och
den andra parten om alla eventuella beslut om insatser eller åtgärder som ska genomföras. Uppföljningen av expertä
gruppens rapport och rekommendationer ska övervakas av underkommittén för handel och hållbar utveckling. De
rådgivande organen och det gemensamma forumet för dialog med det civila samhället får lämna synpunkter till underä
kommittén för handel och hållbar utveckling i detta avseende.
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KAPITEL 14

Tvistlsning
Avsnitt 1
Syfte och tillmpningsomrde
Artikel 244
Syfte
Syftet med detta kapitel är att fastställa en ändamålsenlig och effektiv mekanism för undvikande och lösning av tvister
mellan parterna i fråga om tolkning och tillämpning av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal
för att om möjligt finna en ömsesidigt godtagbar lösning.

Artikel 245
Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta kapitel ska gälla för alla tvister i fråga om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i avdelning
IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, om inte annat anges.

Avsnitt 2
Samrd och medling
Artikel 246
Samråd
1.
Parterna ska sträva efter att lösa alla tvister som avses i artikel 245 i detta avtal genom att inleda samråd i god tro i
syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

2.
Samråd ska inledas genom att en part sänder en skriftlig begäran till den andra parten med kopia till associeringsä
kommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, med angivande av skälen för begäran;
det ska bland annat framgå vilken åtgärd det rör sig om och vilka av de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal
som parten anser tillämpliga.

3.
Samråden ska hållas inom 30 dagar från det att begäran mottogs och ska, om parterna inte kommer överens om
något annat, hållas i den part till vilken begäran inges. Samråden ska anses ha avslutats inom 30 dagar från den dag då
begäran om samråd mottogs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden. Samråden, särskilt alla
uppgifter som läggs fram och de ståndpunkter som parterna i tvisten intar under samråden, ska vara konfidentiella och
får inte påverka någondera partens rättigheter i eventuella framtida förfaranden.

4.
Samråd om brådskande ärenden, bland annat ärenden som gäller lättfördärvliga varor, säsongsvaror eller säsongsä
tjänster, ska hållas inom 15 dagar från den dag då begäran mottogs av den mottagande parten och anses vara avslutade
inom dessa 15 dagar, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden.

5.
Om den part till vilken begäran inges inte svarar på begäran om samråd inom tio dagar från den dag då begäran
mottogs, eller om samråden inte genomförs inom de tidsfrister som fastställs i punkt 3 eller punkt 4 i denna artikel, eller
om parterna är överens om att inte samråda, eller om samråden har avslutats men ingen ömsesidigt godtagbar lösning
har nåtts, får den part som begärt samråd tillgripa artikel 248 i detta avtal.

6.
Under samråden ska parterna överlämna de faktauppgifter som krävs för att en fullständig utredning ska kunna
göras av de sätt på vilket åtgärden i fråga kan påverka genomförandet och tillämpningen av detta avtal.
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7.
När samråden gäller transport av energiprodukter genom nät och en part anser att lösningen av tvisten brådskar på
grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits, ska samråden hållas inom
tre dagar från den dag då begäran om samråd ingavs och anses avslutade tre dagar efter den dag då begäran om samråd
ingavs, såvida inte båda parterna är överens om att fortsätta samråden.

Artikel 247
Medling
Vardera parten får begära att den andra parten deltar i ett medlingsförfarande enligt bilaga XIX till detta avtal i fråga om
samtliga åtgärder som inverkar negativt på dess handelsintressen.

Avsnitt 3
Tvistlsningsfrfaranden
Underavsnitt 1
Skiljeförfarande

Artikel 248
Inledande av skiljeförfarandet
1.
Om parterna inte lyckas lösa tvisten genom samråd i enlighet med artikel 246 i detta avtal får den part som bad om
samråd begära att det tillsätts en skiljenämnd i enlighet med denna artikel.

2.
Begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska lämnas skriftligen till den andra parten och till associeringskomä
mittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal. Den klagande parten ska i sin begäran ange
vilken åtgärd det gäller och förklara på vilket sätt denna åtgärd är oförenlig med bestämmelserna i artikel 245 i detta
avtal, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt framgår.

Artikel 249
Tillsättande av skiljenämnden
1.
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En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän.

2.
Vid mottagandet av begäran om tillsättande av en skiljenämnd ska parterna omgående samråda och sträva efter att
enas om skiljenämndens sammansättning. Utan hinder av punkterna 3 och 4 i denna artikel får parterna när som helst
före tillsättandet av skiljenämnden besluta att fastställa skiljenämndens sammansättning efter överenskommelse.

3.
Om ingen överenskommelse nås avseende skiljenämndens sammansättning får endera parten efter fem dagar från
dagen för begäran om tillsättande av en skiljenämnd begära att få tillämpa förfarandet för skiljenämndens sammansättä
ning enligt denna punkt. Vardera parten får inom tio dagar från dagen för begäran om tillämpning av det förfarande som
beskrivs i denna punkt utse en skiljeman från den förteckning som upprättats enligt artikel 268 i detta avtal. Om någon
av parterna underlåter att utse en skiljeman ska denne, på den andra partens begäran, av ordföranden eller medordföä
randena i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, eller av deras
ställföreträdare, utses genom lottning från den partens delförteckning i den förteckning som upprättats i enlighet med
artikel 268 i detta avtal. Såvida inte parterna har nått en överenskommelse om skiljenämndens ordförande ska, på
begäran av någon av parterna, ordföranden eller medordförandena i associeringskommittén i dess konstellation för
handelsfrågor eller deras ställföreträdare genom lottning välja ut skiljenämndens ordförande från den delförteckning
över ordförande som ingår i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 268 i detta avtal.

4.
Vid val genom lottning av en eller flera skiljemän ska lottdragningen äga rum inom fem dagar från begäran om val
genom lottning som avses i punkt 3.

5.
Dagen för tillsättandet av skiljenämnden ska vara den dag då den sista av de tre utvalda skiljemännen godtagit detta
uppdrag i enlighet med arbetsordningen i bilaga XX till detta avtal.
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6.
Om någon av de förteckningar som anges i artikel 268 i detta avtal inte har upprättats eller inte innehåller
tillräckligt många namn vid den tidpunkt då en begäran inges enligt punkt 3 ska skiljemännen utses genom lottning.
Lottdragningen ska göras bland de personer som har föreslagits formellt av vardera parten eller, om en part har underlåtit
att lämna ett sådant förslag, bland de personer som föreslagits av den andra parten.

7.
Såvida inte parterna kommer överens om något annat ska, om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsä
relaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal som av en part anses brådskande på
grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas,
urvalsförfarandet genom lottning enligt punkt 3 i denna artikel gälla utan tillämpning av punkt 2 första meningen i
denna artikel, och den period som anges i punkt 4 i denna artikel ska vara två dagar.

Artikel 250
Preliminärt avgörande om brådskande fall
Om en part begär det ska skiljenämnden inom tio dagar från den dag då den tillsattes lämna ett preliminärt avgörande i
frågan om huruvida den anser fallet vara brådskande.

Artikel 251
Skiljenämndens rapport
1.
Senast 90 dagar efter det att skiljenämnden tillsattes ska den för parterna lägga fram en interimsrapport som ska
innehålla en redogörelse för sakförhållandena, tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna samt de viktigaste skälen
till nämndens undersökningsresultat och rekommendationer. Om skiljenämnden anser att denna tidsfrist inte kan hållas,
ska nämndens ordförande skriftligen meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor
enligt artikel 408.4 i detta avtal detta och ange skälen till förseningen samt det datum då nämnden planerar att lägga
fram sin interimsrapport. Under inga omständigheter bör interimsrapporten läggas fram senare än 120 dagar efter den
dag då skiljenämnden tillsattes. Interimsrapporten ska inte offentliggöras.

2.
En part får inom fjorton dagar från det att interimsrapporten lades fram lämna in en skriftlig begäran till skiljeä
nämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i rapporten.

3.
I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor, säsongsvaror eller säsongstjänster, ska skiljenämnä
den göra sitt yttersta för att lägga fram sin interimsrapport inom 45 dagar och inte i något fall senare än 60 dagar efter
den dag då nämnden tillsattes. En part får inom sju dagar från det att interimsrapporten lades fram lämna in en skriftlig
begäran till skiljenämnden om att den ska ompröva särskilda aspekter i interimsrapporten.

4.
Efter att ha övervägt parternas skriftliga synpunkter på interimsrapporten, får skiljenämnden ändra sin rapport och
företa ytterligare utredningar som den anser motiverade. Nämndens slutliga avgörande ska innehålla en tillfredsställande
diskussion om de argument som förts fram i samband med interimsöversynen och ska tydligt besvara de båda parternas
frågor och anmärkningar.

5.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna
helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska interimsrapporten läggas fram 20 dagar efter den dag då
skiljenämnden tillsattes, och varje begäran enligt punkt 2 i denna artikel ska lämnas in inom fem dagar efter det att den
skriftliga rapporten lagts fram. Skiljenämnden får också besluta att inte lägga fram någon interimsrapport.
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Artikel 252
Förlikning vid brådskande energitvister

1.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna
helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, får endera parten begära att ordföranden i skiljenämnden ska
fungera som förlikningsman i alla frågor i samband med tvisten genom att lämna in en begäran om detta till nämnden.

2.
Förlikningsmannen ska försöka finna en gemensamt godtagbar lösning på tvisten eller nå en överenskommelse om
ett förfarande för att nå en sådan lösning. Om förlikningsmannen inte lyckas få till stånd en sådan överenskommelse
inom 15 dagar efter sin utnämning ska han eller hon rekommendera en lösning på tvisten eller ett förfarande för att nå
en sådan lösning, och ska besluta vilka villkor och bestämmelser som ska gälla från och med en dag som han eller hon
fastställer till dess att tvisten är löst.

3.
Parterna och de enheter som står under deras kontroll eller jurisdiktion ska under tre månader efter förlikningsä
mannens beslut eller till dess att tvisten är löst, om detta sker tidigare, följa rekommendationerna enligt punkt 2 om de
villkor och bestämmelser som ska gälla.

4.
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Förlikningsmannen ska respektera uppförandekoden i bilaga XXI till detta avtal.

Artikel 253
Meddelande om skiljenämndens avgörande
1.
Skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt arä
tikel 408.4 i detta avtal sitt slutgiltiga avgörande inom 120 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Om skiljenämnden
anser att denna tidsfrist inte kan hållas, ska dess ordförande skriftligen meddela parterna och associeringskommittén i dess
konstellation för handelsfrågor detta och ange skälen till förseningen samt det datum då nämnden planerar att meddela
sitt avgörande. Under inga omständigheter får avgörandet meddelas senare än 150 dagar efter den dag då nämnden
tillsattes.

2.
I brådskande fall, inbegripet fall som gäller lättfördärvliga varor, säsongsvaror eller säsongstjänster ska skiljenämnä
den göra sitt yttersta för att meddela sitt avgörande inom 60 dagar från den dag då nämnden tillsattes. Under inga
omständigheter får avgörandet meddelas senare än 75 dagar efter den dag då nämnden tillsattes.

3.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal, som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna
helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska skiljenämnden meddela sitt avgörande inom 40 dagar från den
dag då den tillsattes.

Underavsnitt 2
Efterlevnad

Artikel 254
Efterlevnad av skiljenämndens avgörande
Den svarande parten ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att snabbt och i god tro följa skiljenämndens
avgörande.

Artikel 255
Rimlig tidsperiod för att följa skiljenämndens avgörande
1.
Om omedelbar efterlevnad inte är möjlig ska parterna sträva efter att komma överens om den tid som krävs för att
följa avgörandet. Den svarande parten ska i ett sådant fall senast 30 dagar efter den dag då skiljenämndens avgörande
meddelades parterna, till den klagande parten och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt
artikel 408.4 i detta avtal anmäla den tidsperiod (nedan kallad rimlig tidsperiod) som den anser att den kommer att behöva
för att följa avgörandet.
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2.
Om parterna inte kan enas om vilken tidsperiod som är rimlig för att följa skiljenämndens avgörande, ska den
klagande parten inom 20 dagar från dagen för mottagandet av den anmälan som den svarande parten gjort enligt punkt
1, skriftligen begära att den ursprungliga skiljenämnden fastställer den rimliga tidsperiodens längd. En sådan begäran ska
samtidigt anmälas till den andra parten och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor. Den
ursprungliga skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor sitt
avgörande inom 20 dagar från den dag då begäran ingavs.

3.
Den svarande parten ska minst en månad innan den rimliga tidsperioden löper ut skriftligen meddela den klagande
parten om vilka framsteg den har gjort med att följa skiljenämndens avgörande.

4.

Den rimliga tidsperioden kan förlängas genom överenskommelse mellan parterna.

Artikel 256
Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande
1.
Den svarande parten ska före utgången av den rimliga tidsperioden till den klagande parten och associeringsä
kommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal anmäla vilka åtgärder den har vidtagit
för att följa skiljenämndens avgörande.

2.
Om det råder oenighet mellan parterna om huruvida en åtgärd enligt punkt 1 som har vidtagits för att följa
skiljenämndens avgörande har genomförts eller är förenlig med bestämmelserna i artikel 245 i detta avtal, får den
klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. I en sådan
begäran ska det anges vilken särskild åtgärd det gäller och förklaras på vilket sätt denna åtgärd är oförenlig med de
bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal, på ett sådant sätt att den rättsliga grunden för klagomålet tydligt
framgår. Den ursprungliga skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för
handelsfrågor sitt avgörande inom 45 dagar från den dag då begäran ingavs.

Artikel 257
Provisoriska åtgärder om skiljenämndens avgörande inte följs
1.
Om den svarande parten inte anmäler de åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande innan
den rimliga tidsperioden har löpt ut, eller om skiljenämnden fastställer att inga åtgärder vidtagits för att följa avgörandet
eller att de åtgärder som anmälts enligt artikel 256.1 i detta avtal inte är förenliga med den partens skyldigheter enligt
bestämmelserna i artikel 245 i detta avtal ska den svarande parten, om den klagande parten begär detta och efter samråd
med den parten, erbjuda provisorisk kompensation.

2.
Om den klagande parten beslutar att inte begära provisorisk kompensation enligt punkt 1 i denna artikel eller, i det
fall en sådan begäran görs, om ingen överenskommelse om kompensation har nåtts inom 30 dagar från utgången av den
rimliga tidsperioden, eller från meddelandet om skiljenämndens avgörande enligt artikel 256 i detta avtal om att inga
åtgärder vidtagits för att följa avgörandet eller att en åtgärd som vidtagits för att följa avgörandet är oförenlig med de
bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal, ska den klagande parten ha rätt att efter anmälan till den andra parten
och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal tillfälligt upphäva
skyldigheter som följer av de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal i en lämplig omfattning som motsvarar
det upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden. I anmälan ska omfattä
ningen av sådant tillfälligt upphävande av skyldigheter anges. Den klagande parten får börja tillämpa upphävandet vid
vilken tidpunkt som helst med början tio dagar efter den dag då anmälan mottogs av den svarande parten, såvida inte den
svarande parten har begärt skiljeförfarande enligt punkt 4 i denna artikel.

3.
I samband med det tillfälliga upphävandet av skyldigheter kan den klagande parten välja att höja sina tullsatser till
den nivå som gäller för andra WTO-medlemmar på en handelsvolym som ska fastställas på ett sådant sätt att handelsä
volymen multiplicerad med ökningen av tullsatserna motsvarar värdet på det upphävande eller den minskning av
förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden.
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4.
Om den svarande parten anser att omfattningen av det tillfälliga upphävandet av skyldigheterna inte motsvarar det
upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av den bristande efterlevnaden, får den inge en skriftlig
begäran om att den ursprungliga skiljenämnden ska avgöra frågan. En sådan begäran ska anmälas till den klagande parten
och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor före utgången av den tiodagarsperiod som fastställs i
punkt 2. Den ursprungliga skiljenämnden ska meddela parterna och associeringskommittén i dess konstellation för
handelsfrågor sitt avgörande om omfattningen av det tillfälliga upphävandet av skyldigheter inom 30 dagar från den
dag då begäran ingavs. Skyldigheter får inte upphävas förrän den ursprungliga skiljenämnden har meddelat sitt avgörande,
och upphävandet ska vara förenligt med nämndens avgörande.

5.
Det upphävande av skyldigheter och den kompensation som föreskrivs i denna artikel ska vara tillfälliga och får inte
tillämpas efter det att

a) parterna har nått en ömsesidigt godtagbar lösning i enlighet med artikel 262 i detta avtal, eller

b) parterna har enats om att den åtgärd som anmälts i enlighet med artikel 256.1 i detta avtal innebär att den svarande
parten kan anses uppfylla de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal, eller

c) en åtgärd som konstaterats strida mot de bestämmelser som avses i artikel 245 har upphävts eller ändrats på ett
sådant sätt att den blivit förenlig med dessa bestämmelser, i enlighet med artikel 256.2 i detta avtal.

Artikel 258
Åtgärder vid brådskande energitvister
1.
Om en tvist uppkommer rörande kapitel 11 (Handelsrelaterad energi) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal, som av en part anses brådskande på grund av att transporten av naturgas, olja eller el mellan parterna
helt eller delvis har avbrutits eller riskerar att avbrytas, ska bestämmelserna om åtgärder i denna artikel gälla.

2.
Genom undantag från artiklarna 255, 256 och 257 i detta avtal får den klagande parten tillfälligt upphäva de
skyldigheter som följer av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal i en lämplig omfattning som
motsvarar det upphävande eller den minskning av förmåner som orsakats av att en part inte följt skiljenämndens
avgörande inom 15 dagar efter att det meddelats. Detta tillfälliga upphävande får börja gälla omedelbart. Ett sådant
tillfälligt upphävande får bibehållas så länge som den svarande parten underlåter att följa skiljenämndens avgörande.

3.
Om den svarande parten bestrider att den underlåtit att följa skiljenämndens avgörande eller bestrider omfattningen
av det tillfälliga upphävandet på grund av underlåtenheten att följa skiljenämndens avgörande, får den inleda ett förä
farande enligt artiklarna 257.4 och 259 i detta avtal vilket ska handläggas snabbt. Den klagande parten ska inte anmodas
att avsluta eller anpassa det tillfälliga upphävandet förrän skiljenämnden har fattat beslut i ärendet, och får bibehålla det
tillfälliga upphävandet i avvaktan på att förfarandena avslutas.

Artikel 259
Översyn av åtgärder som har vidtagits för att följa skiljenämndens avgörande efter antagandet av tillfälliga
åtgärder rörande underlåtenhet att följa detta avgörande
1.
Den svarande parten ska till den klagande parten och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor
enligt artikel 408.4 i detta avtal anmäla vilka åtgärder den har vidtagit för att följa skiljenämndens avgörande efter det
tillfälliga upphävandet av medgivanden eller efter tillämpning av provisorisk kompensation, alltefter omständigheterna.
Med undantag för fall enligt punkt 2 i denna artikel ska den klagande parten avsluta det tillfälliga upphävandet av
medgivanden inom 30 dagar från mottagandet av anmälan. I fall där kompensation har tillämpats, och med undantag för
fall enligt punkt 2 i denna artikel, får den svarande parten avsluta tillämpningen av sådan kompensation inom 30 dagar
från anmälan att den har följt skiljenämndens avgörande.
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2.
Om parterna inte når en överenskommelse om huruvida den anmälda åtgärden gör att den svarande parten kan
anses uppfylla de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal inom 30 dagar från den dag då anmälan mottogs, ska
den klagande parten skriftligen begära att frågan hänskjuts till den ursprungliga skiljenämnden för avgörande. En sådan
begäran ska samtidigt anmälas till den andra parten och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.
Skiljenämndens avgörande ska anmälas till parterna och associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor
inom 45 dagar från den dag då begäran ingavs. Om skiljenämnden fastställer att den vidtagna åtgärden är förenlig med de
bestämmelser som avses i artikel 245, ska upphävandet av skyldigheter eller kompensationen, alltefter omständigheterna,
avslutas. I tillämpliga fall ska den klagande parten anpassa omfattningen av det tillfälliga upphävandet av medgivandena
till en omfattning som fastställs av skiljenämnden.

Artikel 260
Ersättning av skiljemän
Om, i ett skiljeförfarande enligt detta kapitel, den ursprungliga skiljenämnden eller några av dess medlemmar inte kan
delta, drar sig tillbaka eller måste ersättas därför att de inte uppfyller kraven i uppförandekoden i bilaga XXI till detta
avtal, ska det förfarande som fastställs i artikel 249 i detta avtal tillämpas. Tidsfristen för anmälan av skiljenämndens
avgörande ska förlängas med 20 dagar, utom vid de brådskande tvister som avses i artikel 249.7, då tidsfristen ska
förlängas med fem dagar.

Underavsnitt 3
Gemensamma bestämmelser

Artikel 261
Uppskjutande och avslutande av skilje- och efterlevnadsförfarandena
Skiljenämnden ska, på skriftlig begäran av båda parterna, när som helst skjuta upp sitt arbete under en period som
parterna har enats om, dock under högst tolv på varandra följande månader. Skiljenämnden ska återuppta sitt arbete före
utgången av denna period på skriftlig begäran från parterna eller vid utgången av denna period på skriftlig begäran av
någon av parterna. Den begärande parten ska underrätta ordföranden eller medordförandena i associeringskommittén i
dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, och den andra parten i enlighet med detta. Om en
part inte begär att skiljenämnden återupptar sitt arbete när den överenskomna perioden har löpt ut, ska förfarandet vara
avslutat. Uppskjutandet och avslutandet av skiljenämndens arbete ska inte påverka någondera partens rättigheter i ett
annat förfarande enligt artikel 269 i detta avtal.

Artikel 262
Ömsesidigt godtagbar lösning
Parterna får när som helst komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning på tvister som omfattas av avdelning IV
(Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. De ska gemensamt anmäla en sådan lösning till associeringskommittén
i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal, och i tillämpliga fall till skiljenämndens ordförande.
Om lösningen måste godkännas enligt relevanta inhemska förfaranden i endera parten ska detta krav anges i anmälan,
och tvistlösningsförfarandet tillfälligt avbrytas. Om det inte krävs något sådant godkännande, eller om det anmäls att de
inhemska godkännandeförfarandena slutförts, ska tvistlösningsförfarandet avslutas.

Artikel 263
Arbetsordning
1.
Tvistlösningsförfarandena enligt detta kapitel ska styras av den arbetsordning som fastställs i bilaga XX till detta
avtal och den uppförandekod som fastställs i bilaga XXI till detta avtal.

2.

Utfrågningarna i skiljenämnden ska vara öppna för allmänheten om inte annat föreskrivs i arbetsordningen.
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Artikel 264
Upplysningar samt råd i sakfrågor
Skiljenämnden får på begäran av en part eller på eget initiativ inhämta upplysningar som den anser lämpliga för
förfarandet i skiljenämnden från alla källor, bland annat från parterna i tvisten. Skiljenämnden ska också ha rätt att
begära expertutlåtanden om den finner det lämpligt. Skiljenämnden ska samråda med parterna innan den väljer sådana
experter. Fysiska eller juridiska personer som är etablerade på en parts territorium har rätt att i egenskap av sakkunniga
(amicus curiae) informera nämnden i enlighet med arbetsordningen. Alla upplysningar som inhämtas enligt denna artikel
ska delges båda parter, som ska kunna lämna synpunkter.

Artikel 265
Tolkningsregler
Skiljenämnden ska tolka de bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal i enlighet med sedvanliga folkrättsliga
tolkningsregler, inbegripet de regler som fastställs i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Skiljenämnden ska
också ta hänsyn till relevanta tolkningar som fastställts i rapporter från paneler och överprövningsorganet vilka antagits
av WTO:s tvistlösningsorgan. Skiljenämndens avgöranden kan inte utvidga eller begränsa parternas rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal.

Artikel 266
Beslut och avgöranden av skiljenämnden
1.
Skiljenämnden ska göra sitt yttersta för att fatta beslut i samförstånd. Om det inte går att uppnå enhällighet, ska
frågan avgöras genom enkel majoritet. Panelens överläggningar ska vara konfidentiella och avvikande meningar ska inte
offentliggöras.

2.
Skiljenämndens avgöranden ska villkorslöst godtas av parterna. De ska inte ge upphov till några rättigheter eller
skyldigheter för fysiska eller juridiska personer. Skiljenämnden ska i sitt avgörande redovisa sakförhållandena, tillämpligä
heten av de relevanta bestämmelser som avses i artikel 245 i detta avtal samt de viktigaste skälen till nämndens
undersökningsresultat och slutsatser. Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4
i detta avtal ska offentliggöra skiljenämndens avgöranden i sin helhet inom tio dagar efter det att de meddelats, såvida den
inte beslutar att inte offentliggöra dem för att skydda konfidentiella upplysningar som betecknas som konfidentiella av
den part som lämnat dem, på grundval av dess lagstiftning.

Artikel 267
Hänskjutanden till Europeiska unionens domstol
1.
De förfaranden som fastställs i denna artikel ska tillämpas på tvister om tolkning och tillämpning av en bestämä
melse i detta avtal som ålägger en part en skyldighet som definieras med hänvisning till en bestämmelse i unionsrätten.

2.
När det i en tvist uppstår en fråga om tolkningen av en sådan bestämmelse i unionsrätten som avses i punkt 1 ska
skiljenämnden inte besluta i frågan utan begära att frågan hänskjuts till Europeiska unionens domstol för avgörande. I
sådana fall ska de tidsfrister som gäller för skiljenämndens avgöranden skjutas upp till dess att Europiska unionens
domstol har meddelat sitt avgörande. Domstolens avgörande ska vara bindande för skiljenämnden.

Avsnitt 4
Allmnna bestmmelser
Artikel 268
Förteckning över skiljemän
1.
Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal ska senast sex
månader efter detta avtals ikraftträdande sammanställa en förteckning över 15 personer som är villiga och har möjlighet
att tjänstgöra som skiljemän. Förteckningen ska bestå av tre delförteckningar: en delförteckning för vardera parten och en
delförteckning över personer som inte är medborgare i någondera parten och som kan tjänstgöra som ordförande för
skiljenämnden. Varje delförteckning ska omfatta minst fem personer. Associeringskommittén i dess konstellation för
handelsfrågor ska se till att förteckningen alltid omfattar detta antal personer.
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2.
Skiljemännen ska ha specialkunskaper och erfarenhet inom juridik och internationell handel. De ska vara oberoende,
uppträda i egenskap av enskilda individer och inte ta emot instruktioner från någon organisation eller regering eller ha
anknytning till någon av parternas regeringar samt följa den uppförandekod som fastställs i bilaga XXI till detta avtal.
3.
Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor får upprätta ytterligare förteckningar över 12 personer
med kunskap och erfarenhet inom specifika sektorer som omfattas av detta avtal. Efter överenskommelse mellan parterna
ska sådana ytterligare förteckningar användas för att sammanställa skiljenämnden i enlighet med förfarandet i artikel 249
i detta avtal.
Artikel 269
Förhållande till skyldigheter enligt WTO
1.
Tillämpningen av bestämmelserna om tvistlösning i detta kapitel ska inte utgöra något hinder för eventuella
åtgärder inom ramen för WTO, inklusive tvistlösningsförfaranden.
2.
Om en part har inlett ett tvistlösningsförfarande avseende en viss åtgärd, antingen i enlighet med detta kapitel eller i
enlighet med WTO-avtalet, får den emellertid inte inleda ett tvistlösningsförfarande avseende samma åtgärd i det andra
forumet förrän det första förfarandet har avslutats. När det gäller en skyldighet som är densamma enligt detta avtal och
enligt WTO-avtalet, får en part inte heller hävda sina rättigheter i båda dessa forum. När ett tvistlösningsförfarande väl har
inletts i ett sådant fall ska parterna uteslutande använda det valda forumet, såvida inte det valda forumet av skäl som rör
förfarandet eller juridisk behörighet misslyckas med att få fram ett undersökningsresultat för de rättigheter som hävdas
enligt den skyldigheten.
3.

Vid tillämpningen av punkt 2 i denna artikel gäller följande:

a) Tvistlösningsförfaranden enligt WTO-avtalet anses ha inletts genom att en part begär att en panel ska tillsättas i
enlighet med artikel 6 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning i bilaga 2 i WTO-avtalet,
och anses ha avslutats när tvistlösningsorganet antar panelens rapport eller, i vissa fall, överprövningsorganets rapport,
i enlighet med artiklarna 16 och 17.14 i WTO-överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning.
b) Tvistlösningsförfaranden enligt detta kapitel anses ha inletts genom att en part begär att en skiljenämnd ska tillsättas i
enlighet med artikel 248 i detta avtal och anses ha avslutats när skiljenämnden har anmält sitt avgörande enligt
artikel 253 till parterna och till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta
avtal.
4.
Inget i detta avtal ska hindra en part från att genomföra ett upphävande av skyldigheter som godkänts av tvistlösä
ningsorganet. WTO-avtalet får inte åberopas för att hindra en part från att upphäva skyldigheter enligt detta kapitel.
Artikel 270
Tidsfrister
1.
Alla tidsfrister som fastställs i detta kapitel, inbegripet skiljenämndens tidsfrister för att meddela sina avgöranden,
ska, om inte annat anges, räknas i kalenderdagar från och med dagen efter den dag då den åtgärd eller händelse de avser
inträffade.
2.
Tidsfristerna i detta kapitel får ändras genom överenskommelse mellan parterna i tvisten. Skiljenämnden får när som
helst föreslå parterna att ändra de tidsfrister som avses i detta kapitel, med angivande av skälen till detta förslag.
KAPITEL 15

Allmnna bestmmelser fr tillnrmning inom ramen fr avdelning iv
Artikel 271
Framsteg när det gäller tillnärmning på handelsrelaterade områden
1.
För att underlätta bedömningen av närmande, i den mening som avses i artikel 419 detta avtal, av georgisk
lagstiftning till unionslagstiftningen på de handelsrelaterade områden som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsä
relaterade frågor) i detta avtal, ska parterna regelbundet och minst en gång om året i associeringskommittén i dess
konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal eller i någon av dess underkommittéer som inrättas enligt
detta avtal diskutera framstegen i tillnärmningen enligt de överenskomna tidsramar som fastställs i kapitlen 3, 4, 5, 6 och
8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
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2.
På begäran av unionen ska Georgien, som underlag för denna diskussion, till associeringskommittén i dess konä
stellation för handelsfrågor eller en av dess underkommittéer, beroende på vad som är lämpligt, skriftligen lämna uppä
gifter om framstegen i fråga om tillnärmning och om genomförandet och efterlevnaden av tillnärmad inhemsk lagsä
tiftning i förhållande till de berörda kapitlen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
3.
Georgien ska underrätta unionen när landet anser att man har slutfört den tillnärmning som föreskrivs i något av de
kapitel som avses i punkt 1.
Artikel 272
Upphävande av inkonsekvent inhemsk lagstiftning
Som en del av tillnärmningen ska Georgien upphäva bestämmelser i sin inhemska lagstiftning eller avskaffa administrativ
praxis som är oförenliga med den unionslagstiftning som är föremål för tillnärmningsbestämmelser inom ramen för
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal eller med inhemsk lagstiftning som har tillnärmats
unionslagstiftningen i enlighet med detta.
Artikel 273
Bedömning av tillnärmning på handelsrelaterade områden
1.
Unionens bedömning av tillnärmningen inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta
avtal ska inledas när Georgien har underrättat unionen i enlighet med artikel 271.3 i detta avtal, såvida inte annat
föreskrivs i kapitlen 4 och 8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
2.
Unionen ska bedöma om Georgiens lagstiftning har tillnärmats unionens lagstiftning och om den genomförs och
efterlevs i praktiken. Georgien ska förse unionen med alla uppgifter som behövs för en sådan bedömning, på ett språk
som parterna gemensamt kommit överens om.
3.
Unionen ska vid sin bedömning enligt punkt 2 ta hänsyn till om Georgien förfogar över den relevanta och
fungerade infrastruktur och de relevanta och fungerande organ och förfaranden som är nödvändiga för att effektivt
genomföra och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen i Georgien.
4.
Unionen ska vid sin bedömning enligt punkt 2 ta hänsyn till alla bestämmelser i inhemsk lagstiftning eller
administrativ praxis som är oförenliga med den unionslagstiftning som är föremål för tillnärmningsbestämmelserna i
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal eller med inhemsk lagstiftning som har tillnärmats
unionslagstiftningen i enlighet med detta.
5.
Unionen ska underrätta Georgien inom en tidsfrist som ska fastställas i enlighet med artikel 276.1 i detta avtal om
resultaten av sin bedömning, om inte annat föreskrivs. Parterna får diskutera bedömningen i associeringskommittén i dess
konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal eller i dess behöriga underkommittéer i enlighet med
artikel 419.4 i detta avtal, om inte annat föreskrivs.
Artikel 274
Utveckling som är relevant för tillnärmningen
1.
Georgien ska sörja för ett faktiskt genomförande av den inhemska lagstiftning som tillnärmas inom ramen för
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att avspegla
förändringar i unionens lagstiftning i sin inhemska lagstiftning, i enlighet med artikel 418 i detta avtal.
2.
Unionen ska underrätta Georgien om alla slutgiltiga förslag om att anta eller ändra unionslagstiftning som är
relevant för Georgiens tillnärmningsskyldigheter inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i
detta avtal.
3.
Georgien ska underrätta unionen om åtgärder, inbegripet lagstiftningsförslag och administrativ praxis, som kan
påverka fullgörandet av Georgiens tillnärmningsskyldigheter inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal.
4.
Parterna ska på begäran diskutera effekterna av förslag eller åtgärder enligt punkterna 2 och 3 på Georgiens
lagstiftning eller på efterlevnaden av skyldigheterna enligt avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
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5.
Om Georgien efter en bedömning enligt artikel 273 i detta avtal ändrar sin inhemska lagstiftning för att ta hänsyn
till ändringar rörande tillnärmning i kapitlen 3, 4, 5, 6 och 8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta
avtal ska unionen göra en ny bedömning i enlighet med artikel 273 i detta avtal. Om Georgien vidtar någon annan åtgärd
som kan påverka genomförandet och efterlevnaden av den tillnärmade inhemska lagstiftningen får unionen göra en ny
bedömning i enlighet med artikel 273 detta avtal.
6.
Om omständigheterna kräver det kan särskilda förmåner, som unionen beviljat på grundval av bedömningen att
Georgiens lagstiftning tillnärmats unionslagstiftningen och genomförs och efterlevs i praktiken, tillfälligt upphävas, om
Georgien inte tillnärmar sin inhemska lagstiftning för att ta hänsyn till förändringar i avdelning IV (Handel och handelsä
relaterade frågor) i detta avtal vilka rör tillnärmningen, om den bedömning som avses i punkt 5 i denna artikel visar att
Georgiens lagstiftning inte längre tillnärmas unionslagstiftningen eller om associeringsrådet underlåter att besluta om
uppdatering av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i linje med förändringar i unionslagstiftningen.
7.
Om unionen har för avsikt att genomföra ett sådant upphävande ska den omedelbart underrätta Georgien om detta.
Georgien får hänskjuta frågan till associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta
avtal inom tre månader från underrättelsen, med ett skriftligt angivande av skälen. Associeringskommittén i dess konä
stellation för handelsfrågor ska diskutera frågan inom tre månader från det att den hänsköts. Om frågan inte hänskjuts till
associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor, eller om den inte kan lösas av kommittén inom tre månader
från hänskjutandet, får unionen börja tillämpa upphävandet av förmåner. Upphävandet ska omedelbart upphöra om
associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor därefter löser frågan.
Artikel 275
Informationsutbyte
Informationsutbyte rörande tillnärmning inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal
ska ske genom de kontaktpunkter som inrättats enligt artikel 222.1 i detta avtal.
Artikel 276
Allmän bestämmelse
1.
Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal ska anta förfaranden
för att underlätta bedömningen av tillnärmningen och sörja för informationsutbyte rörande tillnärmning, inbegripet
tidsramar för bedömning och form, innehåll och språk i den information som utbyts.
2.
Alla hänvisningar till en viss unionsakt i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal omfattar de
ändringar, tillägg och ersättningsåtgärder som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning före den 29 november
2013.
3.
I händelse av konflikt ska bestämmelserna i kapitlen 3, 4, 5, 6 och 8 i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal ha företräde framför bestämmelserna i detta kapitel.
4.
Påståenden om överträdelse av bestämmelserna i detta kapitel ska inte behandlas inom ramen för kapitel 14
(Tvistlösning) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
AVDELNING V
EKONOMISKT SAMARBETE
KAPITEL 1

Ekonomisk dialog
Artikel 277
1.
EU och Georgien ska underlätta den ekonomiska reformprocessen genom att förbättra förståelsen för grunddragen i
deras respektive ekonomier och för hur den ekonomiska politiken utformas och genomförs.
2.
Georgien ska sträva efter att upprätta en fungerande marknadsekonomi och efter att gradvis närma sina ekonomiska
och finansiella bestämmelser till EU:s bestämmelser, samtidigt som man säkerställer en sund makroekonomisk politik.
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Artikel 278
I detta syfte är parterna överens om att föra en regelbunden ekonomisk dialog som syftar till att
a) utbyta information om makroekonomiska trender och strategier samt om strukturella reformer, bland annat strategier
för ekonomisk utveckling,
b) utbyta sakkunskap och bästa praxis på områden som offentliga finanser, penning- och valutapolitiska ramar, finansä
politik och ekonomisk statistik,
c) utbyta information och erfarenhet om regional ekonomisk integration, inbegripet genomförandet av EU:s ekonomiska
och monetära union,
d) se över det bilaterala samarbetet på de ekonomiska, finansiella och statistiska områdena.
KAPITEL 2

Frvaltning av de offentliga finanserna och finansiell kontroll
Artikel 279
Parterna ska samarbeta på området för intern finansiell kontroll och extern revision inom den offentliga sektorn med
följande mål:
a) Att vidareutveckla och genomföra det system för intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn som grundas på
principen om ledningens ansvarsskyldighet och som inbegriper en funktionellt oberoende intern revisionsfunktion
inom hela den offentliga sektorn, genom harmonisering med allmänt godtagna internationella standarder och metoder
och bästa praxis från EU, på grundval av det strategidokumentet om intern finansiell kontroll inom den offentliga
sektorn som godkänts av Georgiens regering.
b) Att i strategidokumentet om intern finansiell kontroll inom den offentliga sektorn återspegla om och under vilka
omständigheter ett finansiellt kontrollsystem kan genomföras, i vilket fall denna funktion kommer att grunda sig på
klagomål och kommer att komplettera men inte duplicera den interna redovisningsfunktionen.
c) Att åstadkomma ett effektivt samarbete mellan de aktörer som anges i strategidokumentet om intern finansiell kontroll
inom den offentliga sektorn för att främja en utveckling av styrelseformerna.
d) Att stödja den centrala harmoniseringsenheten för den interna finansiella kontrollen inom den offentliga sektorn och
stärka dess kompetens.
e) Att ytterligare stärka Georgiens statliga revisionsorgan som landets högre revisionsorgan i fråga om dess oberoende,
organisation och revisionskapacitet, dess ekonomiska resurser och personalresurser samt det högre revisionsorganets
genomförande av internationellt erkända normer för extern revision (Intosai).
f) Att utbyta information, erfarenheter och god praxis genom bland annat personalutbyte och gemensam utbildning på
dessa områden.
KAPITEL 3

Beskattning
Artikel 280
Parterna ska samarbeta för att stärka den goda samhällsstyrningen på skatteområdet, i syfte att ytterligare förbättra de
ekonomiska förbindelserna, handeln, investeringarna och den sunda konkurrensen.
Artikel 281
Med avseende på artikel 280 i detta avtal erkänner parterna principerna om god samhällsstyrning på skatteområdet, dvs.
principerna om öppenhet, informationsutbyte och lojal skattekonkurrens, och förbinder sig att genomföra dem, i enlighet
med medlemsstaternas åtagande på EU-nivå. Utan att detta ska påverka EU:s eller medlemsstaternas befogenheter kommer
parterna därför att förbättra det internationella samarbetet på skatteområdet, underlätta rättmätig skatteuppbörd och
utarbeta åtgärder för att effektivt genomföra ovannämnda principer.
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Artikel 282
Parterna ska också öka och stärka sitt samarbete i syfte att utveckla Georgiens skattesystem och skatteförvaltning, vilket
inbegriper en förbättring av uppbörds- och kontrollkapaciteten, säkerställa en effektiv skatteuppbörd och stärka kampen
mot skattebedrägerier och skatteflykt. Parterna ska sträva efter att utöka samarbetet och utbyta erfarenheter i fråga om
bekämpning av skattebedrägerier, särskilt karusellbedrägerier.

Artikel 283
Parterna ska utveckla sitt samarbete och harmonisera sin politik när det gäller att motverka och bekämpa bedrägerier och
smuggling av punktskattepliktiga varor. Samarbetet kommer bland annat att omfatta en gradvis tillnärmning av punktä
skattesatserna på tobaksprodukter, så långt som detta är möjligt med tanke på de restriktioner som det regionala
sammanhanget ger upphov till, och ska ske i enlighet med Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll
från 2003. I detta syfte kommer parterna att sträva efter att stärka sitt samarbete inom det regionala sammanhanget.

Artikel 284
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.

Artikel 285
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som avses i bilaga XXII till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.

KAPITEL 4

Statistik
Artikel 286
Parterna ska utveckla och intensifiera sitt samarbete i statistikfrågor och därigenom bidra till att uppnå det långsiktiga
målet att få fram lämpliga, internationellt jämförbara och tillförlitliga statistikuppgifter. Ett hållbart, effektivt och fackmäsä
sigt oberoende nationellt statistiksystem förväntas frambringa information som är relevant för medborgare, företag och
beslutsfattare i Georgien och EU och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut på denna grundval. Det
nationella statistiksystemet bör respektera FN:s grundläggande principer för officiell statistik, med beaktande av EU:s
regelverk på statistikområdet som inbegriper riktlinjerna för europeisk statistik, i syfte att anpassa det nationella statistikä
systemet till europeiska normer och standarder.

Artikel 287
Samarbetet ska inriktas på att

a) ytterligare stärka det nationella statistiksystemets kapacitet, med inriktning på en sund rättslig grund, framtagande av
lämpliga data och metadata, en spridningsstrategi och användarvänlighet, med beaktande av olika användargrupper,
särskilt den offentliga och den privata sektorn, universitetsvärlden och andra användare,

b) gradvis anpassa Georgiens statistiksystem till det europeiska statistiksystemet,

c) finjustera tillhandahållandet av uppgifter till EU, med hänsyn till tillämpningen av relevanta internationella och
europeiska metoder, inbegripet klassificering,

d) stärka de inhemska statistikernas yrkesmässiga kapacitet och förvaltningskapacitet för att underlätta tillämpningen av
europeiska statistiska standarder och bidra till utvecklingen av Georgiens statistiksystem,

e) utbyta erfarenheter mellan parterna om utveckling av statistikkunnandet, och
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f) främja offensiv kvalitetsutveckling av alla statistikframställningsprocesser och av all spridning av statistik.
Artikel 288
Parterna ska samarbeta inom ramen för det europeiska statistiksystemet, där Eurostat är den europeiska statistikmyndigä
heten. Samarbetet ska bland annat inriktas på
a) makroekonomisk statistik, inbegripet nationalräkenskaper, utrikeshandelsstatistik, betalningsbalansstatistik, statistik
över utländska direktinvesteringar,
b) demografisk statistik, inbegripet folkräkningar och social statistik,
c) jordbruksstatistik, inbegripet jordbruksinventeringar och miljöstatistik,
d) företagsstatistik, inbegripet företagsregister och användning av administrativa källor för statistiska syften,
e) energistatistik, inbegripet saldon,
f) regional statistik,
g) övergripande verksamhet, inbegripet statistiska klassificeringar, kvalitetsstyrning, utbildning, spridning och användning
av modern informationsteknik, och
h) andra relevanta områden.
Artikel 289
Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap, och utveckla sitt samarbete, med hänsyn till de erfarenheter
som redan förvärvats i den reform av statistiksystemet som inletts inom ramen för olika stödprogram. Ansträngningarna
ska inriktas på en fortsatt anpassning till EU:s regelverk på statistikområdet på grundval av den nationella strategin för
utveckling av Georgiens statistiksystem, och med hänsyn till utvecklingen av det europeiska statistiksystemet. Tonvikten i
processen för framställning av statistiska uppgifter ska ligga på vidareutveckling av urvalsundersökningarna och användä
ning av administrativa register, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att minska belastningen på uppgiftslämnarna.
Uppgifterna ska vara relevanta för utformningen och övervakningen av politiken på centrala områden av det sociala och
ekonomiska livet.
Artikel 290
En regelbunden dialog ska föras om de frågor som omfattas av detta kapitel. I möjligaste mån ska den verksamhet som
genomförs inom det europeiska statistiksystemet, inbegripet utbildning, vara öppen för Georgien.
Artikel 291
När så är relevant och tillämpligt ska Georgiens lagstiftning gradvis anpassas till EU:s regelverk på statistikområdet i
enlighet med kompendiet över statistikkrav som uppdateras varje år och som parterna anser vara fogat till detta avtal
(bilaga XXIII).
AVDELNING VI
ANDRA SAMARBETSOMRÅDEN
KAPITEL 1

Transporter
Artikel 292
Parterna ska
a) utöka och stärka sitt transportsamarbete för att bidra till utvecklingen av hållbara transportsystem,
b) främja effektiva och säkra transporter samt intermodalitet och interoperabilitet mellan transportsystemen, och
c) sträva efter att förbättra de viktigaste transportförbindelserna mellan sina territorier.
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Artikel 293
Samarbetet ska bland annat omfatta följande områden:
a) Utveckling av en hållbar nationell transportpolitik som omfattar alla transportsätt, särskilt för att säkerställa miljöä
vänliga, effektiva och säkra transportsystem samt för att stödja integrationen av dessa transportaspekter i andra
politikområden.
b) Utveckling av sektorsstrategier mot bakgrund av den nationella transportpolitiken, inbegripet rättsliga krav på uppä
gradering av teknisk utrustning och transportmedel för att uppfylla internationella normer i enlighet med bilagorna
XXIV och XV-D till detta avtal, för väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransport samt intermodalitet, bland annat tidtabeller
och delmål för genomförandet, administrativa ansvarsområden och finansieringsplaner.
c) Stärkande av infrastrukturpolitiken för att bättre identifiera och utvärdera infrastrukturprojekt för de olika transä
portsätten.
d) Utveckling av finansieringsstrategier med tonvikt på underhåll, kapacitetsbegränsningar och de delar som saknas i
infrastrukturen samt på att aktivera och främja den privata sektorns deltagande i transportprojekt.
e) Anslutning till relevanta internationella transportorganisationer och transportavtal, bland annat förfaranden för att
säkerställa ett strikt genomförande och effektivt verkställande av internationella transportavtal och transportkonvenä
tioner.
f) Vetenskapligt och tekniskt samarbete och informationsutbyte för att utveckla och förbättra transportteknik, till exä
empel intelligenta transportsystem.
g) Främjande av användningen av intelligenta transportsystem och informationsteknik vid förvaltning och drift av alla
relevanta transportsätt samt stöd till intermodalitet och samarbete vid användningen av rymdsystem och kommersiella
tillämpningar som underlättar transport.
Artikel 294
1.
Samarbetet ska också syfta till att förbättra rörligheten för passagerare och varor, underlätta transportflödena mellan
Georgien, EU och tredjeländer i regionen genom att avskaffa administrativa, tekniska och andra hinder samt förbättra
transportnäten och uppgradera infrastrukturen, särskilt på de huvudsakliga nät som förbinder parterna. Samarbetet ska
inbegripa åtgärder för att underlätta gränspassager.
2.

Samarbetet ska inbegripa informationsutbyte och gemensam verksamhet

a) på regional nivå, särskilt med hänsyn till och genom att införliva framsteg som gjorts inom ramen för olika typer av
regionalt transportsamarbete, till exempel transportpanelen för det östliga partnerskapet, transportkorridoren Europa–
Kaukasien–Asien (Traceca), Bakuprocessen och andra transportinitiativ,
b) på internationell nivå, också med avseende på internationella transportorganisationer och internationella avtal och
konventioner som parterna ratificerat,
c) inom ramen för EU:s olika transportorgan.
Artikel 295
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
Artikel 296
Georgien ska närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilagorna XXIV och XV-D
till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i de bilagorna.

30.8.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

643

L 261/111

KAPITEL 2

Samarbete p energiomrdet
Artikel 297
Samarbetet bör grundas på principerna om partnerskap, gemensamt intresse, öppenhet och förutsägbarhet och syfta till
marknadsintegration och konvergens i lagstiftningen inom energisektorn, med beaktande av behovet av att säkerställa
tillgång till säker och miljövänlig energi till överkomliga priser.
Artikel 298
Samarbetet bör bland annat omfatta följande områden:
a) Energistrategier och energipolitik.
b) Utveckling av konkurrenskraftiga, öppna och effektiva energimarknader som ger tredje parter icke-diskriminerande
tillträde till nät och konsumenter i enlighet med EU:s normer, inbegripet utveckling av det relevanta regelverket när så
krävs.
c) Samarbete om regionala energifrågor och en möjlig anslutning av Georgien till fördraget om energigemenskapen där
Georgien för närvarande har ställning som observatör.
d) Utveckling av ett attraktivt och stabilt investeringsklimat genom att ta itu med institutionella, rättsliga, skattemässiga
och andra villkor.
e) Energiinfrastruktur av gemensamt intresse i syfte att diversifiera energikällor, energileverantörer och transportvägar på
ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt.
f) Förbättring av försörjningstryggheten i fråga om energi, förstärkning av marknadsintegrationen och gradvis närmande
av regelverket till viktiga delar av EU:s regelverk.
g) Förbättring och förstärkning av den långsiktiga stabiliteten och säkerheten för energihandeln, energitransiteringen och
energitransporten, samt av prispolitiken, inbegripet ett allmänt kostnadsbaserat system för överföring av energiresurser,
på ömsesidigt fördelaktig och icke-diskriminerande grund i enlighet med internationella regler, däribland energistadgeä
fördraget.
h) Främjande av energieffektivitet och energibesparingar på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt.
i) Utveckling av och stöd till förnybar energi med huvudsaklig inriktning på vattenkraft samt främjande av bilateral och
regional integration på detta område.
j) Vetenskapligt och tekniskt samarbete och informationsutbyte för utveckling och förbättring av teknik inom produkä
tion, transport, leverans och slutanvändning av energi, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt energieffektiv och
miljövänlig teknik.
k) Samarbete om kärnsäkerhet och strålskydd, i enlighet med Internationella atomenergiorganets (IAEA) principer och
standarder och i enlighet med relevanta internationella fördrag och konventioner som ingåtts inom ramen för IAEA,
samt i överensstämmelse med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen när så är tillämpligt.
Artikel 299
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
Artikel 300
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXV till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
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KAPITEL 3

Milj
Artikel 301
Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om miljöfrågor och därigenom bidra till det långsiktiga målet hållbar
utveckling och en grön ekonomi. Det förväntas att ett stärkt miljöskydd kommer att gynna medborgarna och företagen i
Georgien och i EU, också genom förbättrad folkhälsa, bevarade naturresurser, ökad ekonomisk och miljömässig effekä
tivitet, samt genom användning av modern och renare teknik som bidrar till hållbarare produktionsmönster. Samarbetet
ska bedrivas med beaktande av parternas intresse på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samt med hänsyn till det
ömsesidiga beroendet mellan parterna på området för miljöskydd, och multilaterala avtal på området.
Artikel 302
1.
Samarbetet ska syfta till att bevara, skydda, förbättra och återställa miljöns kvalitet, till att skydda människors hälsa,
till ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt till att främja internationella åtgärder för att ta itu med regionala och
globala miljöproblem, bland annat på följande områden:
a) Miljöstyrning och övergripande frågor, inbegripet strategisk planering, miljökonsekvensbedömning och strategisk
miljöbedömning, utbildning, övervakning och miljöinformationssystem, inspektion och tillsyn, miljöansvar, bekämpä
ning av miljöbrott, gränsöverskridande samarbete, allmänhetens tillgång till miljöinformation, beslutsprocesser samt
effektiva förfaranden för administrativ och rättslig prövning.
b) Luftkvalitet.
c) Vattenkvalitet och resursförvaltning, inbegripet hantering av översvämningsrisker, vattenbrist och torka samt den
marina miljön.
d) Avfallshantering.
e) Naturskydd, inbegripet skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald.
f) Industriella föroreningar och industriella risker.
g) Kemikaliehantering.
2.

Samarbetet ska också syfta till att integrera miljöfrågor i andra politikområden än miljöpolitik.
Artikel 303

Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap, samarbeta på bilateral och regional nivå, inbegripet genom
befintliga samarbetsstrukturer i Sydkaukasien, samt internationellt, särskilt vad gäller multilaterala miljöavtal som parterna
ratificerat, samt vid behov samarbeta inom ramen för relevanta organ.
Artikel 304
1.

Samarbetet ska bland annat ha följande mål:

a) Utarbetande av en nationell miljöhandlingsplan som omfattar de övergripande nationella och sektorsrelaterade straä
tegiska riktlinjerna för miljön i Georgien samt institutionella och administrativa frågor.
b) Främjande av integration av miljöfrågor i andra politikområden.
c) Fastställande av nödvändiga personalresurser och ekonomiska resurser.
2.
Den nationella miljöhandlingsplanen kommer att uppdateras regelbundet och antas i enlighet med georgisk lagsä
tiftning.
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Artikel 305
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
Artikel 306
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXVI till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 4

Klimatfrgor
Artikel 307
Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete för att bekämpa klimatförändringar. Samarbetet ska bedrivas med
beaktande av parternas intresse på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samt med hänsyn till det ömsesidiga
beroendet mellan bilaterala och multilaterala åtaganden på detta område.
Artikel 308
Samarbetet ska syfta till en begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, samt till att främja åtgärder på
internationell nivå, bland annat på följande områden:
a) Begränsning av klimatförändringar.
b) Anpassning till klimatförändringar.
c) Handel med utsläppsrätter.
d) Forskning, utveckling, demonstration, utbyggnad och spridning av säker och hållbar koldioxidsnål teknik och anpassä
ningsteknik.
e) Integrering av klimataspekter i politiken inom enskilda sektorer.
Artikel 309
Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap, bedriva gemensam forskning och utbyta information om
renare teknik, genomföra gemensam verksamhet på regional och internationell nivå, bland annat när det gäller multiä
laterala miljöavtal som parterna ratificerat, samt vid behov genomföra gemensam verksamhet inom ramen för relevanta
organ. Parterna ska ägna särskild uppmärksamhet åt gränsöverskridande frågor och regionalt samarbete.
Artikel 310
Samarbetet ska grunda sig på gemensamt intresse och ska bland annat omfatta utveckling och genomförande av
a) det nationella åtgärdsprogrammet för anpassning,
b) strategin för koldioxidsnål utveckling, inbegripet nationellt lämpliga begränsningsåtgärder,
c) åtgärder för att främja tekniköverföring på grundval av en teknisk behovsbedömning,
d) åtgärder som rör ämnen som bryter ned ozonskiktet och fluorerade växthusgaser.
Artikel 311
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
Artikel 312
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXVII till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
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KAPITEL 5

Industri- och nringslivspolitik samt gruvindustri
Artikel 313
Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete om industri- och näringslivspolitik och därigenom förbättra företagskä
limatet för alla ekonomiska aktörer, men med särskild tonvikt på små och medelstora företag såsom de definieras i EU:s
respektive Georgiens lagstiftning. Det utökade samarbetet bör förbättra den administrativa ramen och regelverket för
företag från både EU och Georgien som är verksamma i EU och Georgien, och bör grundas på EU:s industripolitik och
politik för små och medelstora företag, med hänsyn till internationellt erkända principer och metoder på detta område.
Artikel 314
I detta syfte ska parterna samarbeta på följande områden:
a) Genomföra strategier för utveckling av små och medelstora företag på grundval av principerna i "Small Business Act"
för Europa, och övervaka genomförandet genom regelbunden dialog. Detta samarbete kommer också att inriktas på
mikro- och hantverksföretag som är extremt viktiga för både EU:s och Georgiens ekonomi.
b) Skapa bättre ramvillkor genom utbyte av information och bästa praxis, och därigenom bidra till bättre konkurrensä
kraft. Detta samarbete kommer att inbegripa hantering av strukturfrågor (omstrukturering), såsom miljö- och enerä
gifrågor.
c) Förenkla och rationalisera reglerna och regleringspraxis, med särskild inriktning på utbyte av god praxis när det gäller
regleringsmetoder, däribland EU:s principer.
d) Uppmuntra utvecklingen av en innovationspolitik genom utbyte av information och god praxis avseende kommersiellt
utnyttjande av forskning och utveckling (inbegripet instrument för att stödja teknikbaserade nystartade företag, klusä
terutveckling och tillgång till finansiering).
e) Uppmuntra fler kontakter mellan företag i EU och Georgien och mellan dessa företag och myndigheterna i EU och
Georgien.
f) Uppmuntra exportfrämjande verksamhet mellan EU och Georgien.
g) Underlätta moderniseringen och omstruktureringen av EU:s och Georgiens industri inom de sektorer där detta är
lämpligt.
h) Utveckla och stärka samarbetet inom gruvindustrin och när det gäller produktion av råvaror, i syfte att främja
ömsesidig förståelse, ett förbättrat företagsklimat samt informationsutbyte och samarbete om gruvdrift som inte syftar
till energiproduktion, särskilt brytning av malm och industrimineral. Informationsutbytet kommer att omfatta utveckä
lingen inom gruv- och råvarusektorn, handel med råvaror, bästa praxis i fråga om hållbar utveckling inom gruvä
industrin samt utbildning, kompetens och hälsa och säkerhet.
Artikel 315
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel. Detta kommer också att inbegripa
företrädare för näringslivet i EU och Georgien.
KAPITEL 6

Bolagsrtt, redovisning samt revision och fretagsstyrning
Artikel 316
Parterna inser vikten av en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder på områdena bolagsrätt och företagsstyrning,
samt inom redovisning och revision, för att inrätta en fungerande marknadsekonomi och främja handel och är därför
överens om att samarbeta om
a) skydd för aktieägare, borgenärer och andra aktörer i enlighet med EU:s regler på detta område,
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b) genomförande av relevanta internationella standarder på nationell nivå och ett gradvis närmande till EU:s bestämmelä
ser på området redovisning och revision, och
c) vidareutveckling av politiken för företagsstyrning i enlighet med internationella standarder, samt ett gradvis närmande
till EU:s regler och rekommendationer på detta område.
Artikel 317
Parterna kommer att sträva efter att utbyta information och sakkunskap om såväl befintliga system som relevanta nya
utvecklingstendenser på detta område. Parterna kommer också att sträva efter att sörja för ett effektivt informationsutbyte
mellan företagsregistren i EU-medlemsstaterna och Georgiens nationella företagsregister.
Artikel 318
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
Artikel 319
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXVIII till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 7

Finansiella tjnster
Artikel 320
Parterna inser betydelsen av en ändamålsenlig uppsättning regler och metoder inom finansiella tjänster för att inrätta en
fungerande marknadsekonomi och främja handeln sig emellan, och är överens om att samarbeta på området finansiella
tjänster i linje med följande mål:
a) Stödja processen för anpassning av regleringen av finansiella tjänster till behoven i en öppen marknadsekonomi.
b) Säkerställa ett ändamålsenligt och tillfredsställande skydd av investerare och andra konsumenter av finansiella tjänster.
c) Säkerställa stabiliteten i och integriteten för det georgiska finansiella systemet i dess helhet.
d) Främja samarbete mellan olika aktörer i det finansiella systemet, bland annat tillsyns- och kontrollmyndigheter.
e) Säkerställa en oberoende och ändamålsenlig tillsyn.
Artikel 321
1.
Parterna ska uppmuntra samarbetet mellan relevanta tillsyns- och kontrollmyndigheter, vilket omfattar inforä
mationsutbyte, utbyte av sakkunskap om finansmarknader och andra sådana åtgärder.
2.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt utvecklingen av dessa myndigheters administrativa kapacitet, bland annat
genom personalutbyte och gemensam utbildning.
Artikel 322
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
Artikel 323
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XV-A till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 8

Samarbete avseende informationssamhllet
Artikel 324
Parterna ska främja samarbete om utvecklingen av informationssamhället till förmån för allmänheten och företagen
genom att göra informations- och kommunikationstekniken (IKT) allmänt tillgänglig och genom en högre kvalitet på
tjänsterna till överkomliga priser. Samarbetet bör syfta till att underlätta tillträdet till marknaderna för elektronisk
kommunikation samt uppmuntra konkurrensen och investeringarna inom sektorn.
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Artikel 325
Samarbetet kommer bland annat att omfatta följande:
a) Utbyte av information och bästa praxis om genomförandet av nationella initiativ för informationssamhället, bland
annat sådana som syftar till att främja tillgången till bredband, förbättra nätsäkerheten och utveckla offentliga onlineä
tjänster.
b) Utbyte av information, bästa praxis och erfarenhet för att främja utvecklingen av en övergripande rättslig ram för
elektronisk kommunikation, och särskilt stärka det nationella oberoende tillsynsorganets administrativa kapacitet,
verka för en bättre användning av spektrumresurser och främja driftskompatibilitet mellan nät i Georgien och mellan
Georgien och EU.
Artikel 326
Parterna ska främja samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter och Georgiens nationella tillsynsmyndigheter på området
elektronisk kommunikation.
Artikel 327
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XV-B till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 9

Turism
Artikel 328
Parterna ska samarbeta på turismområdet för att stärka utvecklingen av en konkurrenskraftig och hållbar turistnäring som
en drivkraft för ekonomisk tillväxt och egenmakt, sysselsättning och internationellt utbyte.
Artikel 329
Samarbetet på bilateral och europeisk nivå ska bygga på följande principer:
a) Respekt för de lokala samhällenas integritet och intressen, särskilt i landsbygdsområden, med hänsyn till lokala
utvecklingsbehov och prioriteringar.
b) Kulturarvets betydelse.
c) Ett positivt samspel mellan turism och bevarande av miljön.
Artikel 330
Samarbetet ska inriktas på följande frågor:
a) Utbyte av information, bästa praxis, erfarenheter och kunnande.
b) Bibehållande av partnerskap mellan offentliga och privata intressen och de lokala samhällenas intressen för att
säkerställa en hållbar utveckling av turismen.
c) Främjande och utveckling av turistströmmar, produkter och marknader, infrastruktur, personalresurser och institutioä
nella strukturer.
d) Utarbetande och genomförande av en effektiv politik.
e) Utbildning och kapacitetsuppbyggnad på turismområdet för att förbättra tjänsternas kvalitet.
f) Utveckling och främjande av bland annat lokalt förankrad turism.
Artikel 331
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
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Jordbruk och landsbygdsutveckling
Artikel 332
Parterna ska samarbeta för att främja jordbruks- och landsbygdsutveckling, särskilt genom en gradvis konvergens av
politik och lagstiftning.
Artikel 333
Samarbetet mellan parterna på området jordbruk och landsbygdsutveckling ska bland annat omfatta följande områden:
a) Underlättande av den ömsesidiga förståelsen av jordbrukspolitiken och politiken för landsbygdsutveckling.
b) Stärkande av den administrativa kapaciteten på central och lokal nivå för planering, utvärdering, genomförande och
genomdrivande av politiken i enlighet med EU:s bestämmelser och bästa praxis.
c) Främjande av en modernisering av jordbruksproduktionen och dess hållbarhet.
d) Utbyte av kunskap och bästa praxis när det gäller politik för landsbygdsutveckling som syftar till att främja landsä
bygdssamhällenas välstånd.
e) Förbättring av jordbrukssektorns konkurrenskraft samt effektiviteten och öppenheten för alla aktörer på marknaderna.
f) Främjande av riktlinjer för kvalitet samt kontrollmekanismer för dessa, inbegripet geografiska beteckningar och
ekologisk odling.
g) Vinproduktion och jordbruksturism.
h) Kunskapsspridning och främjande av rådgivningsverksamhet för lantbruket.
i) Arbete för att harmonisera frågor som behandlas i internationella organisationer där båda parterna är medlemmar.
Artikel 334
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
KAPITEL 11

Fiskeri och havsstyrning
Avsnitt 1
Fiskeripolitik
Artikel 335
1.
Parterna ska samarbeta på följande områden inom fiskerisektorn som kan ge ömsesidiga fördelar och är av gemenä
samt intresse: bland annat bevarande och förvaltning av levande akvatiska resurser, inspektion och kontroll, datainsamling
samt bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske enligt definitionen i FAO:s internationella handlingsplan
(IPOA) från 2001 för att förebygga, avskräcka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).
2.
Samarbetet kommer att respektera parternas internationella skyldigheter när det gäller förvaltning och bevarande av
levande akvatiska resurser.
Artikel 336
Parterna ska vidta gemensamma åtgärder, utbyta information och stödja varandra för att främja
a) goda styrelseformer och bästa praxis inom fiskeriförvaltning för att se till att fiskbestånden bevaras och förvaltas på ett
hållbart sätt, utifrån principen om en ekosystembaserad strategi,
b) ansvarsfullt fiske och ansvarsfull fiskeriförvaltning som är förenliga med principerna om hållbar utveckling, för att
bevara fiskbestånden och ekosystemen i ett gott tillstånd, och
c) regionalt samarbete, bland annat genom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt.
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Artikel 337
Med hänvisning till artikel 336 i detta avtal och med hänsyn till bästa möjliga vetenskapliga underlag ska parterna stärka
sitt samarbete och samordningen av sin verksamhet inom området förvaltning och bevarande av levande akvatiska
resurser i Svarta havet. Båda parter kommer när så är lämpligt att främja regionalt samarbete i Svartahavsområdet och
förbindelser med relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.
Artikel 338
Parterna kommer att stödja initiativ, såsom ömsesidigt utbyte av erfarenheter och tillhandahållande av stöd, för att sörja
för genomförandet av en politik som säkerställer ett hållbart fiske på grundval av EU:s regelverk och prioriterade område
av intresse för parterna inom detta område, bland annat följande:
a) Förvaltning av levande akvatiska resurser, fiskeansträngningar och tekniska åtgärder.
b) Inspektion och kontroll av fiskeverksamhet, med användning av nödvändig övervakningsutrustning, däribland elekä
troniska övervakningsanordningar och spårbarhetsverktyg, samt säkerställande av att lagstiftningen och kontrollmekaä
nismerna är genomförbara.
c) Harmoniserad insamling av kompatibla uppgifter om fångster, landningar och flottor samt biologiska och ekonomiska
uppgifter.
d) Förvaltning av fiskekapaciteten, inbegripet ett fungerande register över fiskeflottan.
e) Marknadseffektivitet, särskilt genom främjande av producentorganisationer och information till konsumenter samt
genom saluföringsnormer och spårbarhet.
f) Utveckling av en strukturpolitik för fiskerisektorn som skapar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
Avsnitt 2
Havspolitik
Artikel 339
Med hänsyn till sitt samarbete inom fiskeri- och miljöpolitik samt havsrelaterad transportpolitik, och i enlighet med
relevanta internationella avtal om havsrätt som grundar sig på Förenta nationernas havsrättskonvention, ska parterna
också utveckla samarbetet om en integrerad havspolitik, särskilt när det gäller att
a) främja ett integrerat synsätt på havsfrågor, goda styrelseformer och utbyte av bästa praxis vid användning av marina
områden,
b) främja fysisk planering i kust- och havsområden som ett verktyg för förbättrat beslutsfattande för att göra avvägningar
mellan konkurrerande mänskliga verksamheter, i linje med den ekosystembaserade strategin,
c) främja en integrerad förvaltning av kustområden, i linje med den ekosystembaserade strategin, för att sörja för en
hållbar utveckling av kustområdena och förbättra deras motståndskraft mot de risker som dessa områden är utsatta
för, inbegripet klimatförändringarnas effekter,
d) främja innovation och resurseffektivitet inom sjöfartsindustrin som en motor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning,
inbegripet genom utbyte av bästa praxis,
e) främja strategiska allianser mellan sjöfartsindustrin, sjöfartstjänster och vetenskapliga institutioner som är specialiserade
på havs- och sjöfartsforskning,
f) arbeta för att stärka den gränsöverskridande och sektorsövergripande övervakningen till havs för att hantera de ökande
risker som följer av intensiv sjötrafik, driftsutsläpp från fartyg, sjöolyckor och olaglig verksamhet till sjöss, och
g) inrätta en regelbunden dialog och främja olika nätverk mellan sjöfartsaktörer.
Artikel 340
Samarbetet ska inbegripa
a) utbyte av information, bästa praxis och erfarenheter samt överföring av "sjöfartskunnande", inbegripet om innovativ
teknik inom sjöfartssektorerna och om frågor som rör den marina miljön,
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b) utbyte av information och bästa praxis om finansieringsalternativ för projekt, bland annat offentlig-privata partnerä
skap, och
c) utökat samarbete mellan parterna i relevanta internationella forum för maritima frågor.
Artikel 341
En regelbunden dialog kommer att föras mellan parterna om de frågor som omfattas av detta kapitel.
KAPITEL 12

Samarbete inom forskning, teknisk utveckling och demonstration
Artikel 342
Parterna ska främja samarbete på alla områden inom civil vetenskaplig forskning och teknisk utveckling och demonä
stration (FoTU) på grundval av principen om ömsesidig nytta och under förutsättning att immateriella rättigheter skyddas
på ett lämpligt och verkningsfullt sätt.
Artikel 343
FoTU-samarbetet ska omfatta
a) politisk dialog och utbyte av vetenskaplig och teknisk information,
b) underlättande av adekvat tillträde till parternas respektive program,
c) ökning av forskningskapaciteten och de georgiska forskningsenheternas deltagande i EU:s ramprogram för forskning,
d) främjande av gemensamma forskningsprojekt på alla FoTU-områden,
e) utbildning och rörlighetsprogram för vetenskapsmän, forskare och annan personal som bedriver FoTU hos parterna,
f) underlättande, inom ramen för gällande lagstiftning, av den fria rörligheten för de forskare som deltar i den verkä
samhet som omfattas av detta avtal och de gränsöverskridande transporter av varor som är avsedda för användning i
sådan verksamhet, och
g) andra former av FoTU-samarbete efter överenskommelse.
Artikel 344
I samband med sådant samarbete bör man eftersträva synergier med annan verksamhet som bedrivs inom ramen för det
finansiella samarbetet mellan EU och Georgien enligt bestämmelserna i avdelning VII (Finansiellt stöd samt bestämmelser
om bedrägeribekämpning och kontroll) i detta avtal.
KAPITEL 13

Konsumentpolitik
Artikel 345
Parterna ska samarbeta för att sörja för en hög nivå på konsumentskyddet och för att deras konsumentskyddssystem ska
bli förenliga.
Artikel 346
För att uppnå dessa mål kan samarbetet vid behov komma att omfatta
a) arbete för att tillnärma konsumentlagstiftningen samtidigt som man undviker handelshinder,
b) främjande av informationsutbyte om konsumentskyddssystem, bland annat om konsumentlagstiftningen och genomä
förandet av denna, produktsäkerhet för konsumenter, system för informationsutbyte, utbildning/upplysning av och
ökad delaktighet för konsumenter samt prövningsmöjligheter för konsumenter,
c) utbildning av tjänstemän inom förvaltningen och andra företrädare för konsumentintressen,
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d) främjande av oberoende konsumentorganisationers verksamhet och kontakter mellan företrädare för konsumenter.
Artikel 347
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXIX till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 14

Sysselsttning, socialpolitik och lika mjligheter
Artikel 348
Parterna ska stärka sin dialog och sitt samarbete om främjandet av agendan för anständigt arbete, sysselsättningspolitik,
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, dialog mellan arbetsmarknadens parter, socialt skydd, social delaktighet, jämställdhet
mellan könen och åtgärder mot diskriminering samt företagens sociala ansvar, och därmed bidra till att främja fler och
bättre arbetstillfällen, minskad fattigdom, ökad social sammanhållning, en hållbar utveckling och bättre livskvalitet.
Artikel 349
Samarbetet, som ska grunda sig på utbyte av information och bästa praxis, kan omfatta ett antal frågor som ska väljas ut
bland följande områden:
a) Fattigdomsminskning och ökad social sammanhållning.
b) Sysselsättningspolitik, med målet att skapa fler och bättre arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor, bland annat i
syfte att minska den informella ekonomin och informella sysselsättningen.
c) Främjande, på lämpligt sätt, av aktiva arbetsmarknadsåtgärder och effektiv arbetsförmedling för att modernisera
arbetsmarknaderna och genomföra en anpassning till behoven på parternas arbetsmarknader.
d) Främjande av mer inkluderande arbetsmarknader och sociala trygghetssystem där missgynnade personer integreras,
bland annat personer med funktionsnedsättning och personer från minoritetsgrupper.
e) Lika möjligheter och åtgärder mot diskriminering, med målet att öka jämställdheten mellan könen och garantera lika
möjligheter för kvinnor och män samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion
eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
f) Socialpolitik, med målet att förbättra det sociala skyddet och systemen för socialt skydd i fråga om kvalitet, tillgängä
lighet och finansiell hållbarhet.
g) Stärkande av arbetsmarknadsparternas deltagande och främjande av den sociala dialogen, bland annat genom att stärka
kapaciteten hos alla berörda aktörer.
h) Främjande av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
i) Medvetenhet och dialog om företagens sociala ansvar.
Artikel 350
Parterna ska uppmuntra alla berörda aktörer, inbegripet det civila samhällets organisationer och särskilt arbetsmarknadens
parter, att delta i utarbetandet av politik och reformer och i samarbetet mellan parterna enligt vad som föreskrivs i den
berörda delen av avdelning VIII (Institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser) i detta avtal.
Artikel 351
Parterna ska sträva efter att utöka samarbetet om frågor som rör sysselsättning och socialpolitik i alla berörda regionala,
multilaterala och internationella forum och organisationer.
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Artikel 352
Parterna ska främja företagens sociala ansvar och redovisningsskyldighet och uppmuntra ansvarsfulla affärsmetoder, till
exempel de som stöds genom ett antal internationella riktlinjer för företagens sociala ansvar och särskilt OECD:s riktlinjer
för multinationella företag.
Artikel 353
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
Artikel 354
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXX till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 15

Folkhlsa
Artikel 355
Parterna är överens om att utveckla sitt samarbete inom folkhälsoområdet för att höja nivån på folkhälsan och skyddet av
människors hälsa som en väsentlig beståndsdel i hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.
Artikel 356
Samarbetet ska särskilt omfatta följande områden:
a) Stärkande av Georgiens offentliga hälso- och sjukvårdssystem, särskilt genom fortsatta reformer av hälso- och sjukä
vårdssektorn, tryggande av vård av hög kvalitet, utveckling av personalresurserna inom hälso- och sjukvårdssektorn
samt förbättring av styrningen inom och finansieringen av sektorn.
b) Epidemiologisk övervakning och kontroll av överförbara sjukdomar, till exempel hiv/aids, virushepatit och tuberkulos
samt antimikrobiell resistens, samt ökad beredskap för hot mot folkhälsan och nödsituationer.
c) Förebyggande och kontroll av icke-överförbara sjukdomar, främst genom utbyte av information och bästa praxis,
främjande av en hälsosam livsstil, fysisk aktivitet och åtgärder avseende viktiga bestämningsfaktorer för hälsa, såsom
kost samt beroende av alkohol, narkotika och tobak.
d) Kvalitet och säkerhet när det gäller ämnen av mänskligt ursprung.
e) Information och kunskap om hälsa.
f) Effektivt genomförande av internationella hälsoavtal som parterna har ingått, särskilt det internationella hälsoregleä
mentet och ramkonventionen om tobakskontroll.
Artikel 357
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXXI till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 16

Allmn och yrkesinriktad utbildning samt ungdomsfrgor
Artikel 358
Parterna ska samarbeta på området allmän och yrkesinriktad utbildning för att intensifiera samarbetet och dialogen, även
dialogen om politiska frågor, och eftersträva ett närmande till EU:s politik och praxis. Parterna ska samarbeta för att
främja livslångt lärande samt uppmuntra samarbete och öppenhet på alla nivåer inom allmän och yrkesinriktad utbildä
ning, med särskild tonvikt på högre utbildning.
Artikel 359
Samarbetet på området allmän och yrkesinriktad utbildning ska bland annat inriktas på följande områden:
a) Främjande av livslångt lärande, som är nyckeln till tillväxt och sysselsättning och kan göra det möjligt för medborä
garna att delta fullt ut i samhället.
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b) Modernisering av systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning samt förbättring av kvaliteten, relevansen och
tillträdet under hela utbildningsstegen från förskola och barnomsorg till högre utbildning.
c) Främjande av den högre utbildningens kvalitet på ett sätt som är förenligt med EU:s moderniseringsagenda för högre
utbildning och Bolognaprocessen.
d) Stärkande av det internationella akademiska samarbetet, deltagande i EU:s samarbetsprogram, ökad rörlighet för
studerande och lärare.
e) Uppmuntrande av inlärning av främmande språk.
f) Främjande av framstegen mot ett erkännande av kvalifikationer och kompetens samt säkerställande av öppenhet på
området.
g) Främjande av samarbete i fråga om yrkesutbildning, med beaktande av EU:s goda praxis.
h) Stärkande av förståelsen av och kunskaperna om den europeiska integrationen, den akademiska dialogen om förä
bindelserna mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet samt deltagandet i relevanta EU-program.
Artikel 360
Parterna är överens om att samarbeta på ungdomsområdet i syfte att
a) stärka samarbetet och utbytet på området ungdomspolitik och icke-formell utbildning för ungdomar och ungdomsä
ledare,
b) stödja ungdomars och ungdomsledares rörlighet som ett sätt att främja interkulturell dialog och förvärvande av
kunskap, färdigheter och kompetens utanför de formella utbildningssystemen, inbegripet genom frivilligarbete,
c) främja samarbete mellan ungdomsorganisationer.
Artikel 361
Georgien kommer att genomföra och utarbeta politik som överensstämmer med ramen för EU:s politik och praxis med
hänvisning till dokument i bilaga XXXII till detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 17

Samarbete p kulturomrdet
Artikel 362
Parterna kommer att främja kulturellt samarbete med vederbörlig hänsyn till principerna i 2005 års konvention om skydd
för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och
kultur (Unesco). Parterna kommer att sträva efter en regelbunden politisk dialog på områden av ömsesidigt intresse,
inbegripet utveckling av kulturnäringen i EU och Georgien. Samarbetet mellan parterna kommer att främja interkulturell
dialog, bland annat genom deltagande av kultursektorn och det civila samhället i EU och Georgien.
Artikel 363
Parterna ska inrikta sitt samarbete på en rad områden, nämligen
a) kulturellt samarbete och kulturellt utbyte,
b) rörlighet för konst och konstnärer och förstärkning av kultursektorns kapacitet,
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c) interkulturell dialog,
d) dialog om kulturpolitik, och
e) samarbete i internationella forum såsom Unesco och Europarådet, bland annat för att främja kulturell mångfald samt
för att bevara och tillvarata det kulturella och historiska arvet.
KAPITEL 18

Samarbete p omrdet audiovisuella medier och andra medier
Artikel 364
Parterna kommer att främja samarbete på det audiovisuella området. Samarbetet ska stärka den audiovisuella industrin i
EU och Georgien, särskilt genom fortbildning av yrkesverksamma, informationsutbyte och främjande av samproduktioner
inom film- och televisionsområdet.
Artikel 365
1.
Parterna ska utveckla en regelbunden dialog på området audiovisuell politik och mediepolitik, och samarbeta för att
stärka mediernas oberoende och professionalism samt förbindelserna med EU:s medier i överensstämmelse med euroä
peiska standarder, däribland Europarådets standarder och Unescos konvention om skydd för och främjande av mångä
falden av kulturyttringar från 2005.
2.
Samarbetet skulle bland annat kunna omfatta frågan om utbildning av journalister och andra yrkesverksamma på
mediaområdet.
Artikel 366
Parterna ska inrikta sitt samarbete på en rad områden, nämligen
a) dialog om audiovisuell politik och mediepolitik,
b) dialog i internationella forum (såsom Unesco och WTO), och
c) audiovisuella och andra medier, inbegripet samarbete i fråga om film.
Artikel 367
Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som anges i bilaga XXXIII till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
KAPITEL 19

Samarbete p omrdet idrott och fysisk aktivitet
Artikel 368
Parterna ska främja samarbete på området idrott och fysisk aktivitet genom utbyte av information och bästa praxis för att
främja en hälsosam livsstil och idrottens sociala och fostrande värderingar samt för att bekämpa globala hot mot idrotten,
såsom dopning, rasism och våld.
KAPITEL 20

Samarbete med det civila samhllet
Artikel 369
Parterna ska stärka en dialog om samarbete med det civila samhället i syfte att
a) stärka kontakterna samt informations- och erfarenhetsutbytet mellan alla sektorer i det civila samhället i EU och
Georgien,
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b) sörja för ökad kunskap om och förståelse av Georgien, inbegripet landets historia och kultur, i EU och särskilt hos de
organisationer i det civila samhället som är baserade i medlemsstaterna, och på så sätt göra det möjligt att öka
medvetenheten om möjligheterna till framtida förbindelser och utmaningarna i samband med detta,
c) på motsvarande sätt sörja för ökad kunskap om och förståelse av EU i Georgien och särskilt hos det civila samhällets
organisationer i Georgien, varvid inriktningen bland annat ska ligga på de värderingar som ligger till grund för EU
samt EU:s politik och funktionssätt.
Artikel 370
Parterna ska främja dialog och samarbete mellan berörda parter i det civila samhället från bägge sidor som en integrerad
del av förbindelserna mellan EU och Georgien. Syftet med denna dialog och detta samarbete är att
a) sörja för att det civila samhället deltar i förbindelserna mellan EU och Georgien, särskilt vid genomförandet av
bestämmelserna i detta avtal,
b) öka det civila samhällets deltagande i den offentliga beslutsprocessen, särskilt genom att upprätthålla en öppen,
transparent och regelbunden dialog mellan de offentliga institutionerna och representativa sammanslutningar och
det civila samhället,
c) underlätta en gynnsam miljö för institutionell uppbyggnad och utveckling av det civila samhällets organisationer på
olika sätt, bland annat genom stöd för opinionsbildning, informella och formella nätverk samt en rättslig ram för det
civila samhället som möjliggör ömsesidiga besök och seminarier, och
d) göra det möjligt för företrädare för det civila samhället från båda parter att bekanta sig med processer för samråd och
dialog mellan det civila samhället, inbegripet arbetsmarknadens parter, och offentliga myndigheter, särskilt i syfte att
stärka det civila samhället i den politiska beslutsprocessen.
Artikel 371
En regelbunden dialog kommer att föras mellan parterna om de frågor som omfattas av detta kapitel.
KAPITEL 21

Regional utveckling samt grnsverskridande och regionalt samarbete
Artikel 372
1.
Parterna ska främja ömsesidig förståelse och bilateralt samarbete på området regional utvecklingspolitik, inbegripet
metoder för att utforma och genomföra regionalpolitik, flernivåstyrning och partnerskap, med särskild tonvikt på
utveckling av missgynnade områden och territoriellt samarbete, med målet att inrätta kommunikationskanaler och öka
informations- och erfarenhetsutbytet mellan nationella och lokala myndigheter, socio-ekonomiska aktörer och det civila
samhället.
2.

Parterna ska särskilt samarbeta för att anpassa Georgiens praxis till följande principer:

a) Stärkande av flernivåstyrningen eftersom den påverkar både den centrala nivån och kommunerna, med särskild tonvikt
på sätt att öka de lokala aktörernas deltagande.
b) Befästande av partnerskapet mellan alla parter som medverkar i regional utveckling.
c) Samfinansiering genom ett finansiellt bidrag från dem som medverkar i genomförandet av program och projekt för
regional utveckling.
Artikel 373
1.
Parterna ska stödja och stärka lokala myndigheters medverkan i regionalpolitiskt samarbete, inbegripet gränsöverä
skridande samarbete och sammanhängande förvaltningsstrukturer, öka samarbetet genom inrättande av en möjliggörande
ömsesidig rättslig ram, vidmakthålla och utveckla kapacitetsfrämjande åtgärder samt främja ett stärkande av gränsöverä
skridande och regionala ekonomiska nätverk och företagsnätverk.
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2.
Parterna kommer att samarbeta för att stärka den institutionella och operativa kapaciteten hos georgiska instituä
tioner på området regional utveckling och fysisk planering, bland annat genom att
a) förbättra den interinstitutionella samordningen, särskilt mekanismen för vertikal och horisontell samverkan mellan
centrala och lokala myndigheter i processen för utarbetande och genomförande av regional politik,
b) bygga upp de lokala myndigheternas kapacitet att främja ömsesidigt gränsöverskridande samarbete i enlighet med EU:s
principer och praxis,
c) utbyta kunskap, information och bästa praxis om regional utvecklingspolitik för att främja de lokala samhällenas
välstånd och en enhetlig utveckling för regionerna.
Artikel 374
1.
Parterna ska stärka och uppmuntra utvecklingen av gränsöverskridande samarbete på andra områden som omfattas
av detta avtal, bland annat transport, energi, kommunikationsnät, kultur, utbildning, turism och hälso- och sjukvård.
2.
Parterna ska intensifiera samarbetet mellan sina regioner i form av transnationella och interregionala program,
uppmuntra georgiska regioners deltagande i europeiska regionala strukturer och organisationer samt främja deras ekonoä
miska och institutionella utveckling genom att genomföra projekt av gemensamt intresse.
3.
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Dessa verksamheter kommer att ske inom ramen för

a) ett fortsatt territoriellt samarbete med europeiska regioner, inklusive genom program för transnationellt och gränsä
överskridande samarbete,
b) samarbete inom ramen för det östliga partnerskapet och med EU-organ, däribland Regionkommittén, samt deltagande
i olika europeiska regionala projekt och initiativ,
c) samarbete med bland annat Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiskt observationsnätverk för
territoriell utveckling och sammanhållning.
Artikel 375
En regelbunden dialog kommer att föras om de frågor som omfattas av detta kapitel.
KAPITEL 22

Civilskydd
Artikel 376
Parterna ska utveckla och stärka sitt samarbete för att bekämpa naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.
Samarbetet ska bedrivas med beaktande av parternas intresse på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta, samt med
hänsyn till det ömsesidiga beroendet mellan parterna och multilateral verksamhet på området.
Artikel 377
Samarbetet ska syfta till att förbättra förebyggandet av, förberedelserna inför och insatserna vid naturkatastrofer och
katastrofer orsakade av människor.
Artikel 378
Parterna ska bland annat utbyta information och sakkunskap och genomföra gemensam verksamhet på bilateral basis
och/eller inom ramen för multilaterala program. Samarbetet kan bland annat ske genom genomförandet av specifika avtal
och/eller administrativa överenskommelser på detta område som ingåtts mellan parterna.
Artikel 379
Samarbetet kan omfatta följande mål:
a) Utbyte och regelbunden uppdatering av kontaktuppgifter för att säkerställa kontinuitet i dialogen och för att möjligä
göra kontakter på dygnet runt-basis.
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b) Underlättande av ömsesidigt bistånd vid allvarliga nödsituationer, i tillämpliga fall och förutsatt att det finns tillräckliga
resurser.

c) Utbyte på dygnet runt-basis av varningar i ett tidigt skede och uppdaterad information om storskaliga nödsituationer
som påverkar EU eller Georgien, inbegripet ansökningar och erbjudanden om bistånd.

d) Utbyte av information om parternas tillhandahållande av bistånd till tredjeländer för nödsituationer, där EU:s civilä
skyddsmekanism är aktiverad.

e) Samarbete om stöd från den mottagande nationen vid begäran om/tillhandahållande av bistånd.

f) Utbyte av bästa praxis och riktlinjer i fråga om förebyggande av, beredskap för och insatser vid katastrofer.

g) Samarbete om katastrofriskreducering, bland annat med stöd av institutionella band och kampanjer; information,
utbildning och kommunikation; bästa praxis som syftar till att förebygga och begränsa effekterna av naturkatastrofer.

h) Samarbete för att förbättra kunskapsbasen om katastrofer samt om bedömningar av faror och risker i samband med
katastrofhantering.

i) Samarbete om bedömningen av katastrofers effekter på miljön och folkhälsan.

j) Inbjudan av experter till särskilda tekniska seminarier och symposier om civilskyddsfrågor.

k) Inbjudan, efter en bedömning från fall till fall, av observatörer till särskilda övningar och kurser som anordnas av EU
och/eller Georgien.

l) Stärkande av samarbetet om det effektivaste sättet att använda den tillgängliga civilskyddskapaciteten.

KAPITEL 23

Deltagande i europeiska unionens organ och program
Artikel 380
Georgien ska ha rätt att delta i alla unionsorgan som är öppna för Georgien i enlighet med de relevanta bestämmelserna
om inrättande av dessa organ. Georgien ska ingå separata avtal med EU för att göra det möjligt för landet att delta i varje
sådant organ, bland annat avtal om storleken på landets ekonomiska bidrag.

Artikel 381
Georgien ska ha rätt att delta i alla unionens pågående och framtida program som öppnas för Georgien i enlighet med de
relevanta bestämmelserna om antagande av dessa program. Georgiens deltagande i unionens program ska ske i överä
ensstämmelse med bestämmelserna i protokoll III till detta avtal om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och
Georgien om allmänna principer för Georgiens deltagande i unionsprogram.

Artikel 382
Parterna kommer att föra en regelbunden dialog om Georgiens deltagande i EU:s program och organ. I synnerhet ska EU
underrätta Georgien om nya EU-organ och nya unionsprogram inrättas, samt om ändringar när det gäller deltagandet i
unionsprogram och organ, enligt artiklarna 380 och 381 i detta avtal.
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AVDELNING VII
FINANSIELLT STÖD SAMT BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING OCH KONTROLL
KAPITEL 1

Finansiellt std
Artikel 383
Georgien ska erhålla finansiellt stöd genom EU:s berörda finansieringsmekanismer och finansieringsinstrument. Georgien
kan också dra nytta av samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling (EBRD) och andra internationella finansinstitut. Det finansiella stödet kommer att bidra till att uppnå målen för
detta avtal och kommer att tillhandahållas i enlighet med detta kapitel.
Artikel 384
Huvudprinciperna för det finansiella stödet ska anges i förordningarna för EU:s berörda finansieringsinstrument.
Artikel 385
De prioriterade områden som parterna har enats om för EU:s finansiella stöd ska anges i årliga handlingsprogram som
när så är tillämpligt grundar sig på fleråriga ramar som avspeglar de överenskomna politiska prioriteringarna. De
stödbelopp som fastställs i dessa program ska ta hänsyn till Georgiens behov, sektoriella kapacitet och framsteg med
reformerna, särskilt inom områden som omfattas av detta avtal.
Artikel 386
För att på bästa sätt använda de tillgängliga resurserna ska parterna sträva efter att se till att EU-stödet genomförs i nära
samarbete och samordning med andra givarländer, givarorganisationer och internationella finansinstitut, och i enlighet
med internationella principer om biståndseffektivitet.
Artikel 387
Den rättsliga, administrativa och tekniska grunden för det finansiella stödet fastställs inom ramen för relevanta avtal
mellan parterna.
Artikel 388
Associeringsrådet ska underrättas om framstegen när det gäller det finansiella stödet och om genomförandet av detta,
samt om stödets inverkan på uppnåendet av målen för detta avtal. I detta syfte ska parternas berörda organ på ömsesidig
och kontinuerlig basis tillhandahålla relevant information avseende övervakning och utvärdering.
Artikel 389
Parterna ska genomföra stödet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och samarbeta för att skydda
EU:s och Georgiens ekonomiska intressen i enlighet med kapitel 2 (Bestämmelser om bedrägeribekämpning och kontroll)
i denna avdelning.
KAPITEL 2

Bestmmelser om bedrgeribekmpning och kontroll
Artikel 390
Definitioner
I detta kapitel ska definitionerna i protokoll IV till detta avtal gälla.
Artikel 391
Tillämpningsområde
Detta kapitel ska vara tillämpligt på eventuella ytterligare avtal eller finansieringsinstrument som ingås mellan parterna,
och eventuella andra EU-finansieringsinstrument som Georgien kan vara associerat med, utan att det påverkar tillämpä
ningen av andra ytterligare bestämmelser som rör revisioner, kontroller på plats, inspektioner, kontroller och åtgärder
mot bedrägerier, inbegripet de som vidtas av Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
(Olaf).
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Artikel 392
Åtgärder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet
Parterna ska vidta verkningsfulla åtgärder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig
verksamhet i samband med genomförandet av EU-medel, bl.a. genom ömsesidigt administrativt bistånd och ömsesidig
rättslig hjälp på de områden som omfattas av detta avtal.

Artikel 393
Informationsutbyte och ytterligare operativt samarbete
1.
För att säkerställa att detta kapitel genomförs på rätt sätt ska behöriga myndigheter i Georgien och EU regelbundet
utbyta information, och de ska genomföra samråd när en av parterna begär detta.

2.
Olaf kan komma överens med de behöriga georgiska motparterna i enlighet med Georgiens lagstiftning om
ytterligare samarbete på området bedrägeribekämpning, inbegripet operativa överenskommelser med de georgiska mynä
digheterna.

3.
När det gäller överföring och behandling av personuppgifter ska artikel 14 i avdelning III (Frihet, säkerhet och
rättvisa) i detta avtal gälla.

Artikel 394
Förebyggande av bedrägerier, korruption och oegentligheter
1.
Myndigheterna i EU och Georgien ska regelbundet kontrollera att de insatser som finansierats med EU-medel har
genomförts korrekt. De ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och åtgärda oegentligheter och bedrägeri.

2.
Myndigheterna i EU och Georgien ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förebygga och åtgärda eventuella fall av
givande eller tagande av muta och förhindra intressekonflikter i alla skeden av förfarandena i samband med genomä
förandet av EU-medel.

3.
De georgiska myndigheterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella förebyggande åtgärder som
vidtagits.

4.
Europeiska kommissionen ska ha rätt att erhålla bevis i enlighet med artikel 56 i rådets förordning (EG, Euratom) nr
1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

5.
I synnerhet ska den också ha rätt att erhålla bevis på att upphandlings- och bidragsförfarandena följer principerna
om insyn, likabehandling och icke-diskriminering, förhindra eventuella intressekonflikter, erbjuda garantier som är likä
värdiga med internationellt godtagna normer och sörja för överensstämmelse med bestämmelserna om sund ekonomisk
förvaltning.

6.
I enlighet med sina egna förfaranden kommer parterna att förse varandra med all information om genomförandet
av EU-medel och ska utan dröjsmål underrätta varandra om eventuella viktigare ändringar av sina förfaranden eller
system.

Artikel 395
Rättsliga förfaranden, utredning och lagföring
De georgiska myndigheterna ska väcka talan, och vid behov utreda och lagföra misstänkta och faktiska fall av bedrägeri,
korruption eller varje annan oegentlighet, däribland intressekonflikter, efter nationella kontroller eller EU-kontroller. När
så är lämpligt får Olaf bistå de behöriga georgiska myndigheterna i denna uppgift.
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Artikel 396
Kommunikation om bedrägerier, korruption och oegentligheter
1.
De georgiska myndigheterna ska utan dröjsmål till Europeiska kommissionen överlämna all information som har
kommit till deras kännedom och som rör faktiska fall av bedrägeri eller korruption samt ska utan dröjsmål underrätta
Europeiska kommissionen om varje annan oegentlighet, inbegripet intressekonflikter, i samband med genomförandet av
EU-medel. Vid misstanke om bedrägeri eller korruption ska Olaf och Europeiska kommissionen också underrättas.
2.
De georgiska myndigheterna ska också rapportera om alla åtgärder som vidtas i samband med sakuppgifter som
anmäls i enlighet med denna artikel. Om det inte föreligger några fall av bedrägeri, korruption eller andra oegentligheter
att rapportera ska de georgiska myndigheterna underrätta Europeiska kommissionen efter utgången av varje kalenderår.
Artikel 397
Revision
1.
Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten har rätt att undersöka om alla utgifter i samband med
genomförandet av EU-medel har varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund.
2.
Revisioner ska utföras på grundval av både åtaganden och betalningar. De ska grunda sig på räkenskapshandlingar
och om nödvändigt utföras på plats i lokalerna hos enheter som förvaltar eller deltar i genomförandet av EU-medel.
Revisionerna får utföras innan räkenskaperna för räkenskapsåret i fråga avslutas och under en period av fem år från den
dag då slutbetalningen gjordes.
3.
Europeiska kommissionens inspektörer eller andra personer som bemyndigats av Europeiska kommissionen eller
Europeiska revisionsrätten får utföra dokumentkontroller eller kontroller på plats och revisioner i lokalerna hos enheter
som förvaltar eller deltar i genomförandet av EU-medel och hos deras underleverantörer i Georgien.
4.
Europeiska kommissionens inspektörer eller andra personer som bemyndigats av Europeiska kommissionen eller
Europeiska revisionsrätten ska få tillfredsställande tillgång till anläggningar, arbeten och dokument, också i elektronisk
form, för att genomföra sådana revisioner. Alla offentliga institutioner i Georgien bör underrättas om denna rätt till
tillträde och den bör uttryckligen anges i de avtal som ingås för att genomföra de instrument som det hänvisas till i detta
avtal.
5.
De kontroller och revisioner som beskrivs ovan är tillämpliga på alla uppdragstagare och underleverantörer som har
mottagit EU-medel. När de utför sina uppgifter ska Europeiska revisionsrätten och de georgiska revisionsorganen samä
arbeta i en anda av förtroende och samtidigt bevara sitt oberoende.
Artikel 398
Kontroller på plats
1.
Inom ramen för detta avtal ska Olaf bemyndigas att genomföra kontroller och inspektioner på platsen för att
skydda EU:s finansiella intressen i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 av den
11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter.
2.
Kontrollerna och inspektionerna på platsen ska förberedas och genomföras av Olaf i nära samarbete med de
behöriga myndigheterna i Georgien med beaktande av relevant georgisk lagstiftning.
3.
De georgiska myndigheterna ska i god tid underrättas om föremålet för, syftet med och den rättsliga grunden för
kontrollerna och inspektionerna, så att de kan lämna all den hjälp som behövs. För detta ändamål får tjänstemän från
behöriga georgiska myndigheter delta i kontroller och inspektioner på plats.
4.
Om de berörda georgiska myndigheterna anmäler sitt intresse ska kontrollerna och inspektionerna på plats utföras
gemensamt av Olaf och de georgiska myndigheterna.
5.
Om en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats, ska de georgiska myndigheterna,
inom ramen för sin nationella lagstiftning, lämna Olaf erforderligt bistånd så att den kan genomföra den kontroll eller
inspektion på plats som den blivit ålagd att göra.
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Artikel 399
Administrativa åtgärder och påföljder
Utan att det påverkar tillämpningen av Georgiens lagstiftning får Europeiska kommissionen tillgripa administrativa
åtgärder och påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och kommissionens förordning
(EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget samt i enlighet med
rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen.
Artikel 400
Återkrav
1.
De georgiska myndigheterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra de bestämmelser som nämns nedan
rörande återkrav av EU-medel som felaktigt betalats ut till det statliga finansieringsorganet.
2.
Om de georgiska myndigheterna har anförtrotts att genomföra EU-medel har Europeiska kommissionen rätt att
återkräva EU-medel som utbetalats felaktigt, särskilt genom finansiella korrigeringar. Europeiska kommissionen ska ta
hänsyn till de åtgärder som de georgiska myndigheterna har vidtagit för att förhindra att de berörda EU-medlen går
förlorade.
3.
Europeiska kommissionen ska samråda med Georgien i frågan innan den fattar något beslut om återkrav. Tvister
om återkrav kommer att diskuteras i associeringsrådet.
4.
Om Europeiska kommissionen genomför EU-medel direkt eller indirekt genom att anförtro tredje parter uppgifter
för genomförande av budgeten, ska beslut, som Europeiska kommissionen fattar inom tillämpningsområdet för denna
avdelning och som medför betalningsskyldighet för andra än stater, vara verkställbara i Georgien i överensstämmelse med
följande principer:
a) Verkställigheten ska styras av de civilprocessrättsliga regler som är i kraft i Georgien. Beslutet om att verkställighet ska
ske ska bifogas Europeiska kommissionens beslut utan andra formaliteter än en verifiering av beslutets äkthet utförd av
den nationella myndighet som Georgiens regering ska utse för detta ändamål och om vilken den ska underrätta
Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol.
b) När dessa formaliteter har uppfyllts på begäran av den berörda parten, får denna inleda ett verkställighetsförfarande i
enlighet med georgisk lagstiftning genom att vända sig direkt till den behöriga myndigheten.
c) Verkställigheten får skjutas upp endast genom avgörande av Europeiska unionens domstol. Domstolarna i Georgien
ska dock vara behöriga att pröva klagomål om att verkställigheten inte genomförts korrekt.
5.
De myndigheter som Georgiens regering har utsett ska utfärda beslutet om att verkställighet ska ske utan annan
kontroll än verifiering av aktens äkthet. Verkställigheten ska ske i enlighet med de civilprocessrättsliga regler som gäller i
Georgien. Europeiska unionens domstol ska ansvara för kontrollen av att de berörda EU-myndigheternas beslut om att
verkställighet ska ske är lagligt.
6.
Domar som Europeiska unionens domstol utfärdar på grundval av en skiljedomsklausul i ett avtal inom ramen för
detta kapitel ska vara verkställbara på samma villkor.
Artikel 401
Konfidentialitet
Upplysningar som meddelats eller erhållits i enlighet med detta kapitel, oavsett form, ska omfattas av tystnadsplikt och
ges samma skydd som motsvarande upplysningar har enligt georgisk lagstiftning, samt enligt de motsvarande bestämä
melser som är tillämpliga på EU-institutionerna. Upplysningarna får endast överlämnas till personer inom EU-institutioä
nerna, i medlemsstaterna eller i Georgien som i kraft av sin befattning ska ha vetskap om dem, och de får inte användas i
andra syften än för att säkerställa ett effektivt skydd av parternas finansiella intressen.
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Artikel 402
Tillnärmning av lagstiftning

Georgien kommer att närma sin lagstiftning till de EU-akter och internationella instrument som avses i bilaga XXXIV till
detta avtal i enlighet med bestämmelserna i den bilagan.
AVDELNING VIII
INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER
KAPITEL 1

Institutionell ram
Artikel 403
Den politiska och strategiska dialogen mellan parterna, inbegripet om frågor som rör sektorssamarbetet, kan ske på alla
nivåer. En periodisk strategisk dialog på hög nivå ska föras inom det associeringsråd som inrättas i artikel 404 och, efter
överenskommelse, inom ramen för regelbundna möten mellan företrädare för båda parter på ministernivå.
Associeringsråd
Artikel 404
1.
Härmed inrättas ett associeringsråd. Det ska övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta
avtal samt periodiskt se över hur detta avtal fungerar mot bakgrund av dess mål.
2.
Associeringsrådet ska regelbundet sammanträda på ministernivå, åtminstone en gång per år, och när omständigä
heterna så kräver. Associeringsrådet får sammanträda i alla konstellationer, efter överenskommelse.
3.
Förutom att övervaka och kontrollera tillämpningen och genomförandet av detta avtal ska associeringsrådet unä
dersöka alla viktiga frågor som uppstår inom ramen för detta avtal och övriga bilaterala och internationella frågor av
ömsesidigt intresse.
Artikel 405
1.
Associeringsrådet ska bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter av Europeiska kommissionen,
å ena sidan, och ledamöter av den georgiska regeringen, å andra sidan.
2.
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Associeringsrådet ska självt fastställa sin arbetsordning.

3.
Ordförandeskapet i associeringsrådet ska växelvis innehas av en företrädare för unionen och en företrädare för
Georgien.
4.
Vid behov och efter överenskommelse får företrädare för andra organ inom parterna delta som observatörer i
associeringsrådets arbete.
Artikel 406
1.
För att målen i detta avtal ska uppnås ska associeringsrådet ha befogenhet att fatta beslut inom avtalets tillämpä
ningsområde. Besluten ska vara bindande för parterna och dessa ska vidta lämpliga åtgärder, om nödvändigt också
åtgärder av organ som inrättats inom ramen för detta avtal, i linje med bestämmelser i detta avtal för att genomföra
de beslut som fattats. Associeringsrådet får även avge rekommendationer. Det ska anta sina beslut och rekommendationer
genom överenskommelse mellan parterna, vid behov efter det att parternas respektive interna förfaranden har slutförts.
2.
I enlighet med det mål om ett gradvis närmande av Georgiens lagstiftning till EU:s lagstiftning som uppställts i detta
avtal kommer associeringsrådet att vara ett forum för utbyte av information om valda rättsakter i Europeiska unionens
och Georgiens lagstiftning, såväl sådana som håller på att utarbetas som sådana som är i kraft, och om åtgärder för
genomförande, verkställande och efterlevnad.
3.
I enlighet med punkt 1 i denna artikel ska associeringsrådet ha befogenhet att uppdatera eller ändra bilagorna till
detta avtal, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsä
relaterade frågor) i detta avtal.
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Associeringskommitté
Artikel 407
1.
Härmed inrättas en associeringskommitté. Den ska biträda associeringsrådet vid fullgörandet av dess uppgifter och
utövandet av dess funktioner.
2.

Associeringskommittén ska bestå av företrädare för parterna, i princip på högre tjänstemannanivå.

3.
Ordförandeskapet i associeringskommittén ska växelvis innehas av en företrädare för EU och en företrädare för
Georgien.
Artikel 408
1.
Associeringsrådet ska i sin arbetsordning fastställa associeringskommitténs uppgifter och funktionssätt, som bland
annat ska bestå i att förbereda associeringsrådets möten. Associeringskommittén ska sammanträda minst en gång om året
och när parterna är överens om att omständigheterna så kräver.
2.
Associeringsrådet får delegera vilken som helst av sina befogenheter till associeringskommittén, inbegripet befogenä
heten att fatta bindande beslut.
3.
Associeringskommittén ska ha befogenhet att anta beslut i de fall som anges i detta avtal och inom områden där
associeringsrådet har delegerat befogenheter till den i enlighet med artikel 406.1 i detta avtal. Dessa beslut ska vara
bindande för parterna, som ska vidta lämpliga åtgärder för att genomföra dem. Associeringskommittén ska anta sina
beslut genom överenskommelse mellan parterna, med hänsyn till deras respektive interna förfaranden.
4.
Associeringskommittén ska sammanträda i en särskild konstellation för att hantera alla frågor som har samband
med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Associeringskommittén ska sammanträda i denna
konstellation minst en gång per år.
Artikel 409
Särskilda kommittéer, underkommittéer och organ
1.

Associeringskommittén ska bistås av de underkommittéer som inrättas inom ramen för detta avtal.

2.
Associeringsrådet får besluta att inrätta särskilda kommittéer eller organ inom särskilda områden som är nödvändiga
för genomförandet av detta avtal, och ska fastställa sådana särskilda kommittéers eller organs sammansättning, uppgifter
och funktionssätt. Dessutom får sådana särskilda kommittéer eller organ föra diskussioner om frågor som de anser vara
relevanta utan att det påverkar någon av de särskilda bestämmelserna i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor)
i detta avtal.
3.
Associeringskommittén får också inrätta underkommittéer, bland annat för att bedöma de framsteg som gjorts i de
regelbundna dialoger som avses i avdelning V (Ekonomiskt samarbete) och avdelning VI (Andra samarbetsområden) i
detta avtal.
4.
Underkommittéerna ska ha befogenhet att fatta beslut i de fall som anges i detta avtal. De ska regelbundet och efter
behov rapportera om sin verksamhet till associeringskommittén.
5.
De underkommittéer som inrättas inom ramen för avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal
ska underrätta associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor enligt artikel 408.4 i detta avtal om datumet
och dagordningen för sina sammanträden i tillräckligt god tid före sammanträdena. De ska rapportera om sin verksamhet
vid varje reguljärt sammanträde i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor.
6.
Förekomsten av en eller flera underkommittéer ska inte utgöra ett hinder för någondera parten att ta upp en fråga
direkt med associeringskommittén, också i dess konstellation för handelsfrågor.
Parlamentarisk associeringskommitté
Artikel 410
1.
Härmed inrättas en parlamentarisk associeringskommitté. Den ska vara ett forum för ledamöter av Europaparlaä
mentet och Georgiens parlament där de kan mötas och utbyta åsikter. Den ska sammanträda med de intervall som den
själv bestämmer.
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2.
Den parlamentariska associeringskommittén ska bestå av ledamöter av Europaparlamentet, å ena sidan, och ledaä
möter av Georgiens parlament, å andra sidan.
3.

Den parlamentariska associeringskommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.
Ordförandeskapet i den parlamentariska associeringskommittén ska innehas växelvis av en företrädare för Europaä
parlamentet och en företrädare för Georgiens parlament, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i kommitténs
arbetsordning.
Artikel 411
1.
Den parlamentariska associeringskommittén får begära relevanta upplysningar om avtalets genomförande från
associeringsrådet, som då ska tillhandahålla den parlamentariska associeringskommittén dessa upplysningar.
2.

Den parlamentariska associeringskommittén ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer.

3.

Den parlamentariska associeringskommittén får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.

4.

Den parlamentariska associeringskommittén får inrätta underkommittéer.
Plattform för det civila samhället
Artikel 412

1.
Parterna ska också främja regelbundna möten med företrädare för sina civila samhällen, i syfte att hålla dem
informerade om och inhämta deras synpunkter när det gäller genomförandet av detta avtal.
2.
Härmed inrättas en plattform för det civila samhället i EU och Georgien. Den ska vara ett forum för möten och
åsiktsutbyte mellan, och bestå av, företrädare för det civila samhället i EU, däribland ledamöter i Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén, och företrädare för det civila samhället i Georgien, däribland företrädare för den nationella
plattformen i forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet. Den ska sammanträda med de intervall
som den själv bestämmer.
3.

Plattformen för det civila samhället ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.
Ordförandeskapet i plattformen för det civila samhället ska växelvis innehas av en företrädare för Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och företrädare för det civila samhället i Georgien, i enlighet med de bestämmelser
som fastställs i plattformens arbetsordning.
Artikel 413
1.

Plattformen för det civila samhället ska informeras om associeringsrådets beslut och rekommendationer.

2.

Plattformen för det civila samhället får utfärda rekommendationer till associeringsrådet.
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3.
Associeringskommittén och den parlamentariska associeringskommittén ska anordna regelbundna kontakter med
företrädare för plattformen för det civila samhället för att inhämta deras åsikter om uppnåendet av målen för detta avtal.
KAPITEL 2

Allmnna bestmmelser och slutbestmmelser
Artikel 414
Tillgång till domstolar och administrativa organ
Inom ramen för detta avtal åtar sig parterna att se till att fysiska och juridiska personer från den andra parten, utan
diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har tillgång till parternas behöriga domstolar och administrativa
organ för att kunna försvara sina personliga rättigheter och sin äganderätt.
Artikel 415
Undantag i säkerhetssyfte
Inget i detta avtal ska hindra en part från att vidta åtgärder som
a) den anser nödvändiga för att hindra att upplysningar som kan skada dess väsentliga säkerhetsintressen utlämnas,

666
L 261/134

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

30.8.2014

b) rör produktion av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller rör forskning, utveckling eller proä
duktion som är oumbärlig för försvarsändamål, förutsatt att åtgärderna inte försämrar konkurrensvillkoren för proä
dukter som inte är avsedda för särskilda militära ändamål,
c) den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som påverkar upprätthållandet av lag
och ordning, under krig eller allvarlig internationell spänning som utgör ett krigshot, eller för fullgörandet av
skyldigheter som den har påtagit sig i syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.
Artikel 416
Icke-diskriminering
1.
På de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar tillämpningen av någon specialbestämmelse i
detta
a) får de förfaranden som Georgien tillämpar med avseende på EU eller medlemsstaterna inte ge upphov till att
medlemsstaterna, deras medborgare eller företag diskrimineras,
b) får de förfaranden som EU eller medlemsstaterna tillämpar med avseende på Georgien inte ge upphov till att georgiska
medborgare eller företag diskrimineras.
2.
Punkt 1 ska inte påverka parternas rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning på skattebetalare
som har olika bostadsort.
Artikel 417
Gradvis tillnärmning
Georgien ska gradvis närma sin lagstiftning till EU-lagstiftningen i enlighet med bilagorna till detta avtal, på grundval av
de åtaganden som anges i detta avtal och i enlighet med bestämmelserna i dessa bilagor. Denna bestämmelse ska inte
påverka tillämpningen av eventuella särskilda principer och skyldigheter avseende tillnärmning enligt avdelning IV (Handel
och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
Artikel 418
Dynamisk tillnärmning
I linje med målet att gradvis närma Georgiens lagstiftning till EU-lagstiftningen ska associeringsrådet periodiskt revidera
och uppdatera bilagorna till detta avtal, bland annat för att avspegla utvecklingen hos EU-lagstiftningen och de tillämpliga
normer som fastställts i internationella instrument som parterna anser vara relevanta, och när så är lämpligt efter det att
parternas respektive interna förfaranden har slutförts. Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av eventuella
särskilda bestämmelser i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
Artikel 419
Övervakning av tillnärmningen
1.
Med övervakning avses en fortlöpande bedömning av framstegen med att genomföra och verkställa de åtgärder som
omfattas av detta avtal.
2.
Övervakningen ska inbegripa bedömningar av EU av den georgiska lagstiftningens närmande till EU-lagstiftningen i
enlighet med detta avtal, inbegripet aspekter av genomförandet och verkställandet. Dessa bedömningar kan göras av EU
på egen hand och på eget initiativ i enlighet med avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal, av EU
efter överenskommelse med Georgien, eller gemensamt av parterna. För att underlätta bedömningsprocessen ska Georgien
rapportera till EU om framstegen när det gäller tillnärmningen, när så är lämpligt före utgången av de övergångsperioder
som anges i detta avtal vad gäller EU-rättsakterna. Vid rapporteringen och bedömningen, bland annat när det gäller
fastställandet av metoder för bedömningarna och hur ofta dessa ska göras, ska hänsyn tas till särskilda förfaranden som
fastställs i detta avtal eller i beslut av de institutionella organ som inrättas genom detta avtal.
3.
Övervakningen får inbegripa kontroller på plats, med medverkan av EU:s institutioner, organ och byråer, ickestatliga organ, tillsynsmyndigheter, oberoende experter och andra vid behov.
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4.
Resultaten av övervakningen, inbegripet de bedömningar av tillnärmningen som avses i punkt 2 i denna artikel, ska
diskuteras i alla relevanta organ som inrättats enligt detta avtal. Sådana organ får anta gemensamma rekommendationer,
som ska föreläggas associeringsrådet.

5.
Om parterna är överens om att de nödvändiga åtgärder som omfattas av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal har genomförts och håller på att verkställas, ska associeringsrådet, i enlighet med de befogenheter som
det tilldelas i artiklarna 406 och 408 i detta avtal, besluta om ytterligare öppning av marknaderna när så föreskrivs i
avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.

6.
En gemensam rekommendation enligt punkt 4 i denna artikel som föreläggs associeringsrådet, eller avsaknad av
enighet om en sådan rekommendation, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel
och handelsrelaterade frågor) i detta avtal. Ett beslut som fattas av det berörda institutionella organet, eller avsaknad av ett
sådant beslut, ska inte vara föremål för tvistlösning enligt definitionen i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal.

Artikel 420
Fullgörande av skyldigheter
1.
Parterna ska vidta alla generella eller särskilda åtgärder som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter enligt detta
avtal. De ska se till att de mål som uppställs i detta avtal uppnås.

2.
Parterna är överens om att, på begäran av endera parten, snarast via lämpliga kanaler diskutera varje fråga om
avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro och andra relevanta aspekter av förbindelserna mellan sig.

3.
Parterna ska till associeringsrådet hänskjuta eventuella tvister i samband med tolkningen, genomförandet eller tillä
lämpningen i god tro av detta avtal i enlighet med artikel 421. Associeringsrådet får bilägga en tvist genom ett bindande
beslut.

Artikel 421
Tvistlösning
1.
Vid tvister mellan parterna om avtalets tolkning, genomförande eller tillämpning i god tro ska endera parten inge en
formell begäran till den andra parten och associeringsrådet om att den fråga tvisten gäller ska lösas. Genom undantag ska
tvister som rör tolkningen, genomförandet eller tillämpningen i god tro av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal uteslutande regleras av kapitel 14 (Tvistlösning) i den avdelningen.

2.
Parterna ska sträva efter att lösa tvisten genom att inleda samråd i god tro i associeringsrådet och övriga relevanta
organ enligt artiklarna 407 och 409 i detta avtal, i syfte att så snart som möjligt nå en för båda parterna godtagbar
lösning.

3.
Parterna ska förse associeringsrådet och övriga relevanta organ med alla upplysningar som krävs för att grundligt
undersöka situationen.

4.
Så länge som en tvist inte är löst ska den diskuteras vid varje sammanträde i associeringsrådet. En tvist ska anses
vara löst när associeringsrådet har fattat ett bindande beslut om att lösa frågan i enlighet med artikel 420.3 i detta avtal
eller när det har förklarat att tvisten är slut. Samråd om en tvist kan också genomföras vid vilket som helst av de
sammanträden som hålls av associeringskommittén eller något annat relevant organ som inrättats på grundval av
artiklarna 407 och 409 i detta avtal, efter överenskommelse mellan parterna eller på begäran av någon av parterna.
Samråd får också äga rum i skriftlig form.

5.

All information som lämnas ut under samrådet ska betraktas som konfidentiell.
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Artikel 422
Lämpliga åtgärder om skyldigheter inte fullgörs
1.
En part får vidta lämpliga åtgärder om den berörda frågan inte har lösts inom tre månader efter dagen för anmälan
av en formell begäran om tvistlösning enligt artikel 421 i detta avtal och om den klagande parten fortfarande anser att
den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt detta avtal. Kravet på en samrådsperiod på tre månader kan
upphävas efter överenskommelse mellan parterna och ska inte tillämpas på de undantagsfall som anges i punkt 3 i denna
artikel.
2.
Vid valet av lämpliga åtgärder ska i första hand sådana åtgärder väljas som stör avtalets funktion så lite som möjligt.
Utom i de fall som beskrivs i punkt 3 i denna artikel får sådana åtgärder inte inbegripa det tillfälliga upphävandet av
någon av de rättigheter eller skyldigheter som föreskrivs enligt de bestämmelser i detta avtal som anges i avdelning IV
(Handel och handelsrelaterade frågor). De åtgärder som vidtas enligt punkt 1 i denna artikel ska omedelbart anmälas till
associeringsrådet och vara föremål för samråd i enlighet med artikel 420.2 i detta avtal och för tvistlösning i enlighet med
artiklarna 420.3 och 421 i detta avtal.
3.

De undantag som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska röra

a) en uppsägning av detta avtal som inte sanktioneras av de allmänna bestämmelserna i internationell rätt, eller
b) en överträdelse från den andra partens sida av någon av de väsentliga delar i avtalet som anges i artikel 2 i avdelning I
(Allmänna principer) i detta avtal.
Artikel 423
Förhållande till andra avtal
1.
Härmed upphävs avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater,
å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 22 april 1996 och trädde i kraft den
1 juli 1999.
2.
Detta avtal ersätter det avtal som avses i punkt 1. Hänvisningar till det avtalet i alla andra avtal mellan parterna ska
anses som hänvisningar till det här avtalet.
3.
Detta avtal ersätter avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om skydd av geografiska beteckningar för
jordbruksprodukter och livsmedel, vilket undertecknades i Bryssel den 14 juli 2011 och trädde i kraft den 1 april 2012.
Artikel 424
1.
Detta avtal ska inte påverka de rättigheter som fysiska och juridiska personer garanteras genom befintliga avtal
mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, förrän likvärdiga rättigheter för dessa har
uppnåtts enligt detta avtal.
2.
Befintliga avtal på de särskilda samarbetsområden som omfattas av det här avtalet ska anses utgöra en del av de
samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del av en gemensam institutionell ram.
Artikel 425
1.
Parterna får komplettera detta avtal genom att ingå särskilda avtal på de områden som faller inom ramen för avtalet.
Sådana särskilda avtal ska utgöra en integrerad del av de samlade bilaterala förbindelserna enligt det här avtalet och en del
av en gemensam institutionell ram.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen och
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får varken detta avtal eller någon åtgärd som vidtas inom ramen för
detta avtal påverka medlemsstaternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete med Georgien eller att, i föreä
kommande fall, ingå nya samarbetsavtal med Georgien.
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Artikel 426
Bilagor och protokoll
Bilagorna och protokollen till detta avtal utgör en integrerad del av detta.
Artikel 427
Varaktighet
1.

669
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Detta avtal ingås på obestämd tid.

2.
Endera parten får säga upp avtalet genom en anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla sex
månader efter dagen för mottagande av en sådan anmälan.
Artikel 428
Definition av parterna
I detta avtal avses med parter EU eller dess medlemsstater, eller EU och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive
befogenheter enligt fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och när så är
lämpligt avses Euratom, i enlighet med dess befogenheter enligt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenerä
gigemenskapen, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.
Artikel 429
Territoriell tillämpning
1.
Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen, fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen är tillämpliga
och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag och, å andra sidan, på Georgiens territorium.
2.
Tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), på de georgiska
regionerna Abchazien och Tskhnivali-regionen/Sydossetien, över vilka Georgiens regering inte utövar den faktiska kontä
rollen, ska börja när Georgien har säkerställt att detta avtal, eller dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor),
genomförs och verkställs fullt ut på hela sitt territorium.
3.
Associeringsrådet ska anta ett beslut om när det har säkerställts att detta avtal, eller dess avdelning IV (Handel och
handelsrelaterade frågor), genomförs och verkställs fullt ut på hela Georgiens territorium.
4.
Om en part anser att det inte längre är säkerställt att detta avtal, eller dess avdelning IV (Handel och handelsä
relaterade frågor), genomförs och verkställs fullt ut i de georgiska regioner som anges i punkt 2 i denna artikel, får den
parten begära att associeringsrådet omprövar den fortsatta tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel
och handelsrelaterade frågor), på de berörda regionerna. Associeringsrådet ska granska situationen och anta ett beslut om
den fortsatta tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), inom tre
månader från det att begäran framställts. Om associeringsrådet inte antagit något beslut inom tre månader från det att
begäran framställts ska tillämpningen av detta avtal, eller av dess avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor), på
de berörda regionerna tillfälligt avbrytas till dess att associeringsrådet antar ett beslut.
5.
Associeringsrådets beslut enligt denna artikel om tillämpningen av avdelning IV (Handel och handelsrelaterade
frågor) i detta avtal ska omfatta hela den avdelningen och kan inte endast omfatta delar av den avdelningen.
Artikel 430
Depositarie för avtalet
Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd ska vara depositarie för detta avtal.
Artikel 431
Ikraftträdande och provisorisk tillämpning
1.
Parterna ska ratificera eller godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden. Ratificerings- eller godkänä
nandeinstrumenten ska deponeras hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.
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2.
Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då det sista ratificerings- eller
godkännandeinstrumentet har deponerats.
3.
Trots vad som sägs i punkt 2 i denna artikel är unionen och Georgien överens om att provisoriskt tillämpa de delar
av detta avtal som unionen fastställt, i enlighet med punkt 4 i denna artikel och i enlighet med deras respektive tillä
lämpliga interna förfaranden och lagstiftning.
4.
Den provisoriska tillämpningen får verkan från och med den första dagen i den andra månad som följer på den dag
då depositarien för detta avtal mottar följande:
a) Unionens anmälan om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts med angivande av vilka
delar av detta avtal som ska tillämpas provisoriskt.
b) Georgiens ratificeringsinstrument som deponerats i enlighet med landets förfaranden och tillämplig lagstiftning.
5.
I de relevanta bestämmelserna i detta avtal, inbegripet dess respektive bilagor och protokoll, ska alla hänvisningar i
sådana bestämmelser till "dagen för detta avtals ikraftträdande" anses vara hänvisningar till "den dag från och med vilken
detta avtal tillämpas provisoriskt" i enlighet med punkt 3 i denna artikel.
6.
Under den period då avtalet tillämpas provisoriskt ska de bestämmelser i det avtal om partnerskap och samarbete
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, som underteckä
nades i Luxemburg den 22 april 1996 och trädde i kraft den 1 juli 1999, som inte omfattas av den provisoriska tillä
lämpningen av detta avtal, fortsätta att gälla.
7.
Endera parten får genom skriftlig anmälan meddela depositarien för detta avtal sin avsikt att avbryta den provisoä
riska tillämpningen av detta avtal. Upphävandet av den provisoriska tillämpningen får verkan sex månader efter det att
depositarien för detta avtal mottagit anmälan.
Artikel 432
Giltiga texter
Detta avtal ska upprättas i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska,
kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska,
svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och georgiska, vilka alla texter är lika giltiga.
TILL BEVIS HÄRPÅ, har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.
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BILAGA XIV
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING; FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM
GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER; FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR
NYCKELPERSONAL, PRAKTIKANTER MED AKADEMISK EXAMEN OCH SÄLJARE AV FÖRETAGSTJÄNSTER;
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ
KONTRAKTSBASIS OCH OBEROENDE YRKESUTÖVARE
Unionen

1. Förteckning över förbehåll som gäller etablering: Bilaga XIV-A
2. Förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: Bilaga XIV-B
3. Förteckning över förbehåll för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster:
Bilaga XIV-C
4. Förteckning över förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesä
utövare: Bilaga XIV-D
Georgien

5. Förteckning över förbehåll som gäller etablering: Bilaga XIV-E
6. Förteckning över åtaganden i fråga om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster: Bilaga XIV-F
7. Förteckning över förbehåll för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster:
Bilaga XIV-G
8. Förteckning över förbehåll för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesä
utövare: Bilaga XIV-H
Följande förkortningar används i bilagorna XIV-A, XIV-B, XIV-C och XIV-D:
AT

Österrike

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CY

Cypern

CZ

Tjeckien

DE

Tyskland

DK

Danmark

EU

Europeiska unionen, inklusive samtliga medlemsstater

ES

Spanien

EE

Estland

FI

Finland

FR

Frankrike

EL

Grekland

HR

Kroatien

HU

Ungern

IE

Irland

IT

Italien

LV

Lettland

671

L 261/201

672
L 261/202

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

SV

LT

Litauen

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Nederländerna

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SK

Slovakien

SI

Slovenien

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket

Följande förkortning används i bilagorna XIV-E, XIV-F, XIV-G och XIV-H:
GE

Georgien
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BILAGA XIV-A
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING (UNIONEN)

1. I nedanstående förteckning över förbehåll anges de näringsverksamheter där förbehåll i fråga om nationell behandling
eller behandling som mest gynnad nation av unionen enligt artikel 79.2 i detta avtal gäller för företag och företagare i
Georgien.
Förteckningen består av följande:
a) En förteckning över horisontella förbehåll som gäller alla sektorer eller undersektorer.
b) En förteckning över sektors- eller undersektorsspecifika förbehåll med angivelse av den berörda sektorn eller
undersektorn tillsammans med de förbehåll som gäller.
Ett förbehåll som gäller en verksamhet som inte liberaliserats (obundet) uttrycks på följande sätt: "Inga krav på
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation".
Om ett förbehåll enligt a eller b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll fullgör de medlemsstater som inte
anges där åtagandena enligt artikel 79.2 i detta avtal för sektorn utan förbehåll (avsaknaden av medlemsstatsspecifika
förbehåll för en viss sektor påverkar inte eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll
som gäller hela EU).
2. I enlighet med artikel 76.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som parterna
beviljat.
3. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
4. I enlighet med artikel 79 i detta avtal förtecknas inte icke-diskriminerande krav, till exempel sådana som gäller juridisk
form eller skyldigheten att skaffa licens eller tillstånd och som gäller för alla leverantörer som är verksamma inom
territoriet utan åtskillnad på grund av nationalitet, bosättning eller likvärdiga kriterier, i denna bilaga eftersom de inte
påverkas av avtalet.
5. Om unionen har ett förbehåll som kräver att en tjänsteleverantör är medborgare, permanent bosatt eller bosatt i dess
territorium som ett villkor för tillhandahållandet av en tjänst på dess territorium, ska ett förbehåll som förtecknas i
bilaga XIV-C till detta avtal fungera som förbehåll för etableringen enligt denna bilaga, i den utsträckning det är
tillämpligt.
Horisontella förbehåll

Allmännyttiga tjänster
EU: Näringsverksamhet som betraktas som allmännyttiga tjänster på nationell eller lokal nivå kan omfattas av offentliga
monopol eller ensamrätt för privata operatörer (1).
Typer av etablering
EU: Behandling som beviljats dotterbolag (till georgiska bolag) som stiftats enligt en medlemsstats lag och har sitt säte, sin
centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i unionen utsträcks inte till att omfatta ett georgiskt bolags filialer
eller agenturer i en medlemsstat. (2)
AT: Verkställande direktörer för filialer av juridiska personer ska vara bosatta i Österrike. Fysiska personer inom en
juridisk person eller en filial som har ansvar för att den österrikiska handelslagen (Handelsgesetzbuch) följs ska ha sin
hemvist i Österrike.
EE: Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara bosatta i EU.
(1) Allmännyttiga tjänster förekommer i sektorer såsom närstående vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, FoU-tjänster inom
samhällsvetenskap och humaniora, tekniska provningar och analyser, miljötjänster, hälsovård, transporttjänster och transportrelateä
rade tjänster. Ensamrätt på sådana tjänster beviljas ofta privata aktörer, till exempel aktörer som har koncessioner från offentliga
myndigheter och omfattas av särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Eftersom allmännyttiga tjänster ofta
förekommer även på en nivå under den centrala, är det inte lämpligt att göra någon detaljerad och uttömmande sektorspecifik
förteckning. Detta förbehåll gäller inte telekommunikation och databehandlingstjänster och andra datorrelaterade tjänster.
2
( ) I enlighet med artikel 54 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt betraktas dessa dotterbolag som juridiska personer i EU. I
den mån de har en kontinuerlig och verklig anknytning till EU:s ekonomi omfattas de av unionens inre marknad, vilket bland annat
ger dem etableringsrätt och rätt att tillhandahålla tjänster i samtliga medlemsstater i EU.
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FI: En utländsk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap av privat företagare och minst en av dennes
partners i ett handelsbolag eller i ett kommanditbolag måste vara permanent bosatt inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). För alla sektorer gäller krav på bosättning inom EES för minst en av de ordinarie styrelseä
medlemmarna, suppleanterna och verkställande direktören. Undantag kan dock beviljas vissa bolag. Det krävs näringsä
tillstånd om en georgisk organisation avser att bedriva näringsverksamhet eller handel genom att öppna en filial i Finland.
HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för förvärv av statligt ägd egendom.
IT: För tillträde till industriell, kommersiell och hantverksrelaterad verksamhet kan det krävas uppehållstillstånd.
PL: Näringsidkare från Georgien kan bedriva ekonomisk verksamhet endast genom kommanditbolag, handelsbolag och
aktiebolag (för juridiska tjänster endast handelsbolag och kommanditbolag).
RO: Den verkställande direktören eller styrelseordföranden samt hälften av styrelsemedlemmarna i affärsföretag ska vara
rumänska medborgare, såvida inget annat anges i bolagsavtalet eller i bolagets stadgar. Majoriteten av affärsföretagens
revisorer samt deras ställföreträdare ska vara rumänska medborgare.
SE: Ett utländskt bolag som inte har bildat någon juridisk person i Sverige eller som bedriver sin verksamhet genom en
handelsagent ska bedriva sin affärsverksamhet genom en i Sverige registrerad filial med självständig förvaltning och
separat bokföring. Verkställande direktören för filialen, och vice verkställande direktören, om en sådan har utsetts, måste
vara bosatt inom EES. En fysisk person som inte är bosatt inom EES och som bedriver affärsverksamhet i Sverige ska utse
och registrera en i Sverige bosatt företrädare som ansvarig för verksamheten där. Separata räkenskaper ska föras över
verksamheten i Sverige. Den behöriga myndigheten får i enskilda fall medge undantag från kraven på filial och på
bosättning. Byggprojekt som varar högst ett år och som utförs av ett företag eller en fysisk person som är bosatt utanför
EES är undantagna från kravet att etablera en filial och att utse en i Sverige bosatt företrädare. Ett svenskt aktiebolag kan
bildas av en fysisk person bosatt inom EES, av en svensk juridisk person eller av en juridisk person som har bildats enligt
lagstiftningen i en stat inom EES och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom EES. Ett
partnerskap kan vara en grundare, endast om alla ägare med obegränsat personligt ansvar är bosatta inom EES. Grundare
utanför EES kan ansöka om tillstånd från den behöriga myndigheten. För aktiebolag och ekonomiska föreningar, måste
minst 50 % av styrelseledamöterna, minst 50 % av suppleanterna, verkställande direktören och minst en av de personer
som ska ha teckningsrätt för företaget, i förekommande fall, vara bosatt inom EES. Den behöriga myndigheten får bevilja
undantag från detta krav. Om ingen av bolagets/samhällets företrädare är bosatta i Sverige ska styrelsen utse och registrera
en person som är bosatt i Sverige och som har bemyndigats att ta emot tjänster för företagets räkning och samhället.
Motsvarande villkor gäller för etablering av alla andra slags juridiska personer.
SK: En georgisk fysisk person vars namn ska registreras i handelsregistret som en person som är bemyndigad att handla
på näringsidkarens vägnar måste lämna in ett uppehållstillstånd för Slovakien.
Investeringar
ES: För investeringar i Spanien av utländska statliga och offentliga organ (som vanligen inverkar på statens andra intressen
utöver de ekonomiska), direkt eller genom bolag eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av utländska
myndigheter, krävs förhandsgodkännande från regeringen.
BG: Utländska investerare får inte delta i privatiseringar. Utländska investerare och bulgariska juridiska personer med
kontrollerande georgiska innehav behöver tillstånd för
a) prospektering, utveckling eller utvinning av naturresurser i landets territorialvatten, på kontinentalsockeln eller i den
exklusiva ekonomiska zonen,
b) förvärv av en kontrollerande ägarandel i företag som bedriver sådan verksamhet som avses i punkt a.
FR: För georgiska köp av mer än 33,33 % av kapitalandelarna eller rösträtterna i ett befintligt franskt företag eller 20 % i
börsnoterade franska bolag gäller följande bestämmelser:
— Fritt att göra investeringar som understiger 7,6 miljoner EUR i franska företag med en omsättning på högst 76 milä
joner EUR, efter det att 15 dagar förflutit efter förhandsanmälan och kontroll av att de fastställda beloppen följs.
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— En månad efter förhandsanmälan anses köpet ha godkänts om inte ekonomiministern i undantagsfall utövat sin rätt
att skjuta upp investeringen.
Utländskt delägarskap i nyligen privatiserade företag kan begränsas till en viss andel av de aktier som bjuds ut till
allmänheten och som fastställs av Frankrikes regering från fall till fall. För etablering inom en viss affärsverksamhet eller
näring eller inom ett visst hantverk krävs ett särskilt godkännande om verkställande direktören inte har permanent
uppehållstillstånd.
HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för georgiskt delägarskap i nyligen
privatiserade bolag.
IT: Regeringen kan utöva vissa särskilda befogenheter i företag som är verksamma inom områdena försvar och nationell
säkerhet (i förhållande till alla juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som anses vara av strategisk betydelse på
områdena försvar och nationell säkerhet), och i vissa verksamheter av strategisk betydelse på områdena energi, transport
och kommunikationer.
PL: Tillstånd krävs för utländska personers (utländska fysiska personer eller utländska juridiska personer) direkta eller
indirekta förvärv av fast egendom. Obundet när det gäller förvärv av statligt ägd egendom, dvs. de bestämmelser som
reglerar privatiseringsprocessen.
Fast egendom
För förvärv av mark och fastigheter gäller följande begränsningar (1):
AT: För utländska fysiska och juridiska personers förvärv, köp, hyra och arrende av fast egendom krävs godkännande från
behöriga regionala myndigheter (Länder), som tar ställning till huruvida viktiga ekonomiska, sociala eller kulturella
intressen påverkas eller inte.
BG: Utländska fysiska eller juridiska personer (inbegripet filialer) får inte förvärva äganderätt till mark. Bulgariska juridiska
personer med utländskt delägarskap får inte förvärva äganderätt till jordbruksmark. Utländska juridiska personer och
utländska medborgare med permanent bosättning utomlands får förvärva äganderätt till byggnader samt, i begränsad
omfattning, till fast egendom (nyttjanderätt, rätt att bygga, rätt att uppföra en stor anläggning samt servitutsrätt).
CZ: Jordbruks- och skogsmark kan förvärvas endast av utländska fysiska personer som är permanent bosatta i Tjeckien
och företag etablerade som juridiska personer som är permanent bosatta i Tjeckien. Särskilda regler gäller för jordbruksoch skogsmark som ägs av staten. Statlig jordbruksmark kan förvärvas endast av tjeckiska medborgare, kommuner och
offentliga universitet (för utbildning och forskning). Juridiska personer (oavsett form eller bostadsort) kan förvärva statlig
jordbruksmark från staten endast om en byggnad, som de redan äger, är byggd på marken eller är nödvändigt för
användningen av en sådan byggnad. Endast kommuner och offentliga universitet kan förvärva statsägd skog.
CY Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation.
DK: Begränsningar av i landet icke-bosatta fysiska och juridiska personers rätt till köp av fast egendom. Begränsningar av
utländska fysiska och juridiska personers rätt till köp av jordbruksfastigheter.
HU: Med förbehåll för undantagen enligt lagstiftningen om åkermark får utländska fysiska och juridiska personer inte
förvärva åkermark. För att utlänningar ska få förvärva fast egendom krävs tillstånd från den nationella myndighet som är
behörig med utgångspunkt i den fasta egendomens belägenhet.
EL: Enligt lag nr 1892/90 krävs tillstånd från försvarsministeriet för förvärv av mark i områden nära gränser. Enligt
administrativ praxis är det lätt att erhålla tillstånd för direktinvesteringar.
HR: Obundet för förvärv av fast egendom för tjänsteleverantörer som inte är etablerade och registrerade i Kroatien. Det är
tillåtet för företag som är etablerade och registrerade som juridiska personer i Kroatien att förvärva fast egendom som
behövs för att tillhandahålla tjänster. Filialer som vill förvärva fast egendom för att tillhandahålla tjänster måste få
godkännande från justitieministeriet Jordbruks- och skogsmark får inte förvärvas av utländska fysiska eller juridiska
personer.
IE: Skriftligt förhandsmedgivande ska inhämtas från markkommissionen (Land Commission) för inhemska eller utländska
bolags eller utländska medborgares förvärv av fast egendom på Irland. Om sådan egendom är avsedd för näringsändamål
(annat än jordbruk), bortfaller detta krav om ett intyg inhämtas från ministern för näringsliv, handel och sysselsättning.
Denna lag är inte tillämplig på mark i städer.
(1) När det gäller tjänstesektorer håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande Gatsåtaganden.
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IT: Krav på ömsesidighet för utländska fysiska och juridiska personers förvärv av fast egendom.
LT: Förvärv av mark, inre vatten och skogar ska tillåtas för utländska fysiska och juridiska personers som uppfyller
kriterierna för europeisk och transatlantisk integration. Förfarandet och villkoren för att förvärva mark, samt begränsä
ningar av denna rätt, ska fastställas i grundlagen.
LV: Restriktioner för förvärv av mark i landsbygdsområden och mark i städer eller tätortsområden. Markarrenden som
inte överstiger 99 år tillåts.
PL: Tillstånd krävs för direkt eller indirekt förvärv av fast egendom. Tillstånd utfärdas genom ett administrativt beslut av
en minister som är behörig i inrikes frågor, med försvarsministerns medgivande och, när det gäller jordbruksfastigheter,
även med medgivande från ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling.
RO: Fysiska personer som inte har rumänskt medborgarskap och inte heller är bosatta i Rumänien, liksom juridiska
personer som inte är av rumänsk nationalitet och inte har sitt huvudkontor i Rumänien, får inte förvärva äganderätt till
någon form av mark genom handlingar inter vivos.
SI: Filialer som inrättats i Slovenien av utländska personer får bara förvärva fast egendom, förutom mark, som är
nödvändig för att utöva den näringsverksamhet filialerna inrättats för.
SK: Jordbruks- och skogsmark får inte förvärvas av utländska fysiska eller juridiska personer. Särskilda regler gäller för
vissa andra kategorier av fast egendom. Utländska enheter får förvärva fast egendom genom inrättandet av slovakiska
juridiska personer eller deltagande i samriskföretag. Utländska enheters markförvärv måste godkännas (när det gäller
leveranssätten 3 och 4).
Sektorsspecifika förbehåll

A. Jordbruk, jakt och skogsbruk
FR: Företagare från länder utanför EU som ska bilda jordbruksföretag eller förvärva vingårdar måste ha tillstånd.
AT, HU, MT, RO: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för jordbruksverksamhet.
CY: Investerare får äga högst 49 procent.
IE: Georgiska medborgare som är bosatta på Irland och vill bilda företag inom mjölframställning måste ha tillstånd.
BG: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för skogsavverkning.
B. Fiske och vattenbruk
EU: Tillträde till och användning av biologiska resurser och fiskevatten belägna i de havsvatten som lyder under medlemsä
staternas suveränitet eller jurisdiktion ska begränsas till fiskefartyg som för en medlemsstats flagga, om inte annat
föreskrivs.
SE: Ett fartyg ska anses vara svenskt och kan bära svensk flagg om mer än hälften ägs av svenska medborgare eller
juridiska personer. Regeringen får tillåta utländska fartyg att segla under svensk flagg om deras verksamhet är under
svensk kontroll eller om ägaren är permanent bosatt i Sverige. Fartyg som till 50 % ägs av EES-medborgare eller företag
som har sitt säte, sin centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet inom EES och vars verksamhet kontrolleras
från Sverige, kan också registreras i det svenska registret. En professionell fiskelicens för yrkesmässigt fiske ges endast om
fisket har anknytning till den svenska fiskerinäringen. Anknytning kan till exempel vara att hälften av fångsten under ett
kalenderår (i värde) landas i Sverige, att hälften av fiskeresorna avgår från en svensk hamn eller att hälften av fiskarna i
flottan är bosatta i Sverige. För fartyg över fem meter krävs fartygstillstånd tillsammans med den yrkesmässiga fisä
kelicensen. Tillstånd beviljas bland annat om fartyget är registrerat i det nationella registret och har en verklig ekonomisk
anknytning till Sverige.
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UK: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för förvärv av fartyg under brittisk flagg,
om inte investeringen till minst 75 % ägs av brittiska medborgare och/eller av bolag som till minst 75 % ägs av brittiska
medborgare, i samtliga fall bosatta och med säte i Förenade kungariket. Fartygen måste förvaltas, ledas och kontrolleras
från Förenade kungariket.
C. Utvinning av mineral
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer som kontrolleras (1)
av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av EU:s oljeimport eller import av
naturgas. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för direkta filialer (bolagsbildning
krävs).
D. Tillverkning
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer som kontrolleras (2)
av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av EU:s oljeimport eller import av
naturgas. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för direkta filialer (bolagsbildning
krävs).
HR: För förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar ställs krav på bosättning.
IT: Krav på medborgarskap i en medlemsstat för utgivare och ägare av förlag eller tryckerier. Företag ska ha sitt huvudä
kontor i en medlemsstat.
SE: Ägare av tidskrifter som trycks och ges ut i Sverige och som är fysiska personer, måste vara bosatta i Sverige eller vara
EES-medborgare. Ägare av sådana tidskrifter och som är juridiska personer måste vara etablerade inom EES. Tidskrifter
som trycks och ges ut i Sverige och tekniska inspelningar måste ha en ansvarig utgivare, som ska sin hemvist i Sverige.
För produktion, överföring och distribution för egen räkning av elektricitet, gas, ånga och varmvatten (3) (utom kärnä
kraftsbaserad elproduktion).
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för produktion, överföring och disä
tribution av el för egen räkning och framställning av gas och distribution av gasformiga bränslen.
För produktion, överföring och distribution av ånga och varmvatten
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer som kontrolleras (4)
av fysiska eller juridiska personer i ett land utanför EU som står för mer än 5 % av EU:s oljeimport eller import av
naturgas. Obundet för direkta filialer (bolagsbildning krävs).
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för produktion, överföring och distribution
av ånga och varmvatten.
1. Företagstjänster
Yrkesmässiga tjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller juridisk rådgivning samt
juridiska handlings- och intygstjänster som tillhandahålls av jurister som anförtrotts offentliga uppgifter, t.ex. notarier,
huissiers de justice eller andra officiers publics et ministériels, och när det gäller tjänster som tillhandahålls av officiellt
utnämnda stämningsmän.
(1) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har
styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av
juridisk person anses utgöra kontroll.
2
( ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har
styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av
juridisk person anses utgöra kontroll.
(3) Den sektorsövergripande begränsningen för samhällsnyttiga tjänster gäller.
4
( ) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har
styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av
juridisk person anses utgöra kontroll.
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EU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medlemsä
statens rättsordning), gäller krav på medborgarskap eller bosättning.
AT: När det gäller juridiska tjänster får utländska jurister (som måste vara fullt kvalificerade enligt lagstiftningen i sina
hemländer) inte inneha mer än 25 % av aktier eller andelar i rörelseresultatet för en advokatbyrå. De får inte ha ett
avgörande inflytande på beslutsfattandet. För utländska minoritetsinvesterare eller deras kvalificerade personal är det
endast tillåtet att tillhandahålla juridiska tjänster i fråga om folkrätt och gällnade lag inom den jurisdiktion där de är
behöriga att vara verksamma som jurister. För tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om inhemsk rätt (EU-rätt och
medlemsstatens rättsordning) och för att uppträda som ombud inför domstolar krävs fullt medlemskap i advokatsamä
fundet, vilket är förenat med ett krav på medborgarskap.
När det gäller rådgivningstjänster som avser redovisning, bokföring, revision och beskattning får aktieägande och röä
strätter för personer som enligt utländsk lag har rätt att utöva yrket inte överstiga 25 %.
Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för läkarvård (utom tandvård och psykologer
och psykoterapeuter) och veterinärtjänster.
BG: När det gäller juridiska tjänster är vissa typer av företagsformer (advokatsko sadrujie och advokatsko drujestvo) förbehållna
advokater med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Bulgarien. För medlingstjänster krävs permanent bosättning. När
det gäller skatterådgivning gäller krav på medborgarskap i EU. När det gäller arkitekttjänster, stadsplanering och landä
skapsarkitektur, ingenjörstjänster och integrerade byggtekniska tjänster får utländska fysiska och juridiska personer som
enligt sin nationella lagstiftning har kompetens som erkända formgivare självständigt övervaka och formge byggnader i
Bulgarien endast om de vunnit i ett konkurrensutsatt förfarande och valts som byggnadsentreprenör enligt villkoren och
förfarandet i lagen om offentlig upphandling. För projekt av nationell eller regional betydelse måste georgiska näringsä
idkare arbeta i partnerskap med eller som underleverantörer till lokala näringsidkare När det gäller stadsplanering och
landskapsarkitekturgäller krav på medborgarskap. Ingen nationell behandling och mest gynnad nationell behandling
skyldighet för barnmorsketjänster och tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk
personal.
DK: Utländska revisorer får bilda handelsbolag med danska auktoriserade revisorer efter tillstånd från Erhvervsstyrelsen.
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tjänster med anknytning till offentligeller privat finansierade hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster (läkarvård, inklusive psykologer och tandvård,
barnmorsketjänster och tjänster som tillhandahålls av sjukgymnaster och paramedicinsk personal).
FI: För revision gäller krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag.
FR: När det gäller juridiska tjänster är vissa företagsformer (association d’avocats och société en participation d’avocat) förä
behållna jurister med fullt medlemskap i advokatsamfundet i Frankrike. När det gäller arkitekttjänster, läkarvård (även
psykologer) och tandvård, barnmorsketjänster samt tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor, sjukgymnaster och
paramedicinsk personal kan utländska företagare endast verka genom företagsformerna société d'exercice liberal (sociétés
anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) och société civile professionnelle. För veterinärä
tjänster gäller krav på medborgarskap och ömsesidighet.
EL: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tandtekniker. För att få
licens som lagstadgad revisor och för veterinärtjänster krävs medborgarskap inom EU.
ES: För att få licens som lagstadgad revisor och rådgivning inom industriell äganderätt krävs medborgarskap inom EU.
HR: Obundet utom för rådgivning om nationell, utländsk och internationell rätt. Endast medlemmar i Kroatiens advokatä
samfund (odvjetnici) får uppträda som ombud inför domstol. Krav på medborgarskap för medlemskap i advokatsamfundet.
I förfaranden som inbegriper internationella aspekter kan parterna i skiljedomstolar och särskilda domstolar företrädas av
advokater som är medlemmar i andra länders advokatsamfund.
Licens krävs för att tillhandahålla revisionstjänster. Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla arkitekttjänster och
ingenjörstjänster efter godkännande av det kroatiska arkitektförbundet respektive ingenjörsförbundet.
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HU: Etablering ska ske i form av partnerskap med en ungersk advokat (ügyvéd) eller en advokatbyrå (ügyvédi iroda) eller
med ett representationskontor. Icke EES-medborgare måste vara bosatta i landet för att få tillhandahålla veterinärtjänster.
LV: I ett företag med auktoriserade revisorer ska mer än 50 % av kapitalandelarna med rösträtter ägas av auktoriserade
revisorer eller företag med auktoriserade revisorer från länder som är medlemmar i EU eller EES.
LT: När det gäller revision ska minst tre fjärdedelar av aktierna i ett revisionsföretag tillhöra revisorer eller revisionsföretag
i EU eller EES.
PL: Andra företagsformer är öppna för advokater från andra EU-medlemsstater, men utländska advokater kan endast
verka genom handelsbolag och kommanditbolag. Krav på medborgarskap inom EU gäller för att få tillhandahålla
veterinärtjänster.
SK: Krav på bosättning för att få tillhandahålla arkitekt-, ingenjörs- och veterinärtjänster.
SE: För juridiska tjänster krävs medlemskap i advokatsamfundet endast för att använda yrkestiteln advokat och för detta
gäller ett krav på bosättning. För förvaltare finns krav på bosättning. Den behöriga myndigheten får bevilja undantag från
detta krav. När en certifierare av en ekonomisk plan ska utnämnas ställs EES-krav. Krav på bosättning inom EES ställs för
revisionstjänster.
Forsknings- och utvecklingstjänster
EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som
är medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer med säte i unionen.
Uthyrning/leasing utan operatör
A. Av fartyg
LT: Fartygen måste ägas av litauiska fysiska personer eller företag med säte i Litauen.
SE: Om det finns georgiska ägarintressen i fartyget, krävs det bevis för dominerande svenskt inflytande i verksamheten för
att få segla under svensk flagg.
B. Av luftfartyg
EU: När det gäller uthyrning och leasing av luftfartyg måste luftfartyget, även om dispens kan beviljas för kortfristiga
leasingkontrakt, ägas av antingen fysiska personer som uppfyller särskilda medborgarskapskriterier eller juridiska personer
som uppfyller särskilda kriterier rörande kapitalägande och kontroll (inbegripet styrelseledamöternas medborgarskap).
Andra företagstjänster
EU utom HU och SE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tillhandahållande av
personal som utför tjänster i hemmet, handelsanställda eller industriarbetare, sjukvårdspersonal och annan personal.
Bosättning eller kommersiell närvaro krävs och krav på medborgarskap kan förekomma.
EU utom BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE och UK: Krav på medborgarskap och på bosättning för rekrytering
och förmedling av personal.
EU utom AT och SE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för spanings- och
detektivtjänster. Bosättning eller kommersiell närvaro krävs och krav på medborgarskap kan förekomma.
AT: När det gäller rekrytering och personaluthyrning kan tillstånd endast ges till juridiska personer med säte inom EES,
och styrelseledamöter eller delägare/aktieägare med rätt att företräda den juridiska personen måste vara EES-medborgare
och ha sin hemvist inom EES.
BE: Ett företag med huvudkontor utanför EES måste visa att företaget tillhandahåller rekryteringstjänster i ursprungslandet.
När det gäller säkerhetstjänster ställs krav på EU-medborgarskap och bosättning för chefer.
BG: Medborgarskap krävs för verksamhet på området flygfoto och för geodesi, lantmäteritjänster och kartografi. Inga krav
på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för rekrytering och förmedling av personal, arbetsä
förmedling, förmedling av kontorspersonal, spanings- och detektivtjänster, säkerhetstjänster, teknisk provning och analys,
tjänster på kontraktsbasis för reparation och demontering av utrustning på olje- och gasfält. Inga krav på nationell
behandling och behandling som mest gynnad nation för offentlig översättning och tolkning.
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DE: Krav på medborgarskap för auktoriserade tolkar.
DK: När det gäller säkerhetstjänster ställs krav på bosättning och medborgarskap för majoriteten av styrelsemedlemmarna
och för chefer. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för flygplatsbevakning.
EE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för säkerhetstjänster. Krav på EUmedborgarskap för auktoriserade översättare.
FI: Bosättning inom EES krävs för auktoriserade översättare.
FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tilldelning av rättigheter
inom personalförmedling.
FR: Utländska företagare måste ha ett särskilt tillstånd för försöksarbete och prospektering för vetenskapliga och tekniska
konsulttjänster.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för rekryteringstjänster, spanings- och
detektivtjänster samt säkerhetstjänster.
IT: Italienskt medborgarskap eller EU-medborgarskap och bosättning krävs för att erhålla nödvändiga tillstånd att tillä
handahålla säkerhetsvakttjänster. Krav på medborgarskap i en medlemsstat för utgivare och ägare av förlag eller tryckerier.
Företag ska ha sitt säte i en medlemsstat. Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för
inkasso- och kreditupplysningstjänster.
LV: När det gäller spanings- och detektivtjänster kan tillstånd beviljas endast till företag där ledningen och alla som har en
befattning vid de administrativa avdelningarna är EU- eller EES-medborgare. När det gäller säkerhetstjänster krävs för att
få tillstånd att minst hälften av det egna kapitalet ägs av fysiska och juridiska personer inom EU eller EES.
LT: Verksamhet inom säkerhetstjänster får endast bedrivas av personer som är medborgare i EES eller i ett Natoland.
PL: När det gäller spanings- och detektivtjänster kan yrkestillstånd ges till en person med polskt medborgarskap eller till
en medborgare i en annan medlemsstat, EES eller Schweiz. När det gäller säkerhetstjänster kan yrkestillstånd ges till en
person med polskt medborgarskap eller till en medborgare i en annan medlemsstat, EES eller Schweiz. Krav på EUmedborgarskap för auktoriserade översättare. Krav på polskt medborgarskap för att tillhandahålla flygfototjänster och för
att vara chefredaktör för tidningar och tidskrifter.
PT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för spanings- och detektivtjänster. Krav på
EU-medborgarskap för företagare för att tillhandahålla inkassotjänster och kreditupplysning. Krav på medborgarskap för
specialistpersonal för säkerhetstjänster.
SE: Krav på bosättning för förläggare och ägare av förlag eller tryckerier. Endast samer får äga renar och utöva renskötsel.
SK: När det gäller spanings- och detektivtjänster och säkerhetstjänster får tillstånd endast beviljas om det inte finns någon
säkerhetsrisk och om alla chefer är medborgare i EU, EES eller Schweiz.
4. Distributionstjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av vapen,
ammunition och sprängämnen.
EU: Krav på medborgarskap och bosättning förekommer i vissa länder för att få driva apotek och verka som tobaksä
handlare.
FR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller beviljande av ensamrätt för
detaljhandelsförsäljning av tobak.
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av alkohol och
läkemedel.
AT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av läkemedel.
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BG: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av alkoholä
haltiga drycker, kemiska produkter, tobak och tobaksprodukter, läkemedel, sjukvårdsartiklar, vapen, ammunition och
militär utrustning, olje- och petroleumprodukter, gas, ädelmetaller och ädelstenar.
DE: Endast fysiska personer får tillhandahålla detaljhandelstjänster med läkemedel och särskilda medicinska produkter för
allmänheten. Bosättning krävs för att få tillstånd som apotekare och/eller för att öppna apotek för detaljhandel med
läkemedel och vissa medicinska produkter till allmänheten. Medborgare i andra länder eller personer som inte har klarat
tysk apotekarexamen kan endast få licens för att ta över ett apotek som har funnits under de föregående tre åren.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller distribution av tobaksä
produkter.
6. Miljötjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tillhandahållandet av
tjänster i samband med insamling, rening och distribution av vatten till hushåll, industri samt kommersiella och andra
användare, inbegripet tillhandahållande av dricksvatten samt vattenförvaltning.
7. Finansiella tjänster (1)
EU: Endast företag med säte i EU kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar. För förvaltning av
värdepappersfonder och investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat förvaltningsbolag med huvudkontor och
säte i samma medlemsstat.
AT: Tillstånd för utländska försäkringsgivares filialkontor ges inte om den utländske försäkringsgivaren inte har en
företagsform som motsvarar eller är jämförbar med aktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag. Ledningen för ett
filialkontor måste bestå av två fysiska personer som är bosatta i Österrike.
BG: Pensionsförsäkringar ska tillhandahållas genom försäkringsbolag registrerade som juridiska personer. Permanent
bosättning i Bulgarien krävs för ordföranden i styrelsen och ledningen. En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera
en filial eller ett kontor i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsklasser måste ha haft tillstånd för samma försäkringsä
klasser i sitt ursprungsland.
CY: Endast medlemmar (mäklare) i Cyperns värdepappersbörs får vara verksamma som värdepappersmäklare i Cypern. Ett
mäklarföretag får endast registreras som medlem i Cyperns aktiebörs om det har etablerats och registrerats i enlighet med
Cyperns bolagsrätt (inga filialer).
EL: Etableringsrätten omfattar inte inrättandet av representationskontor eller av annan permanent närvaro för försäkringsä
bolag, utom i de fall sådana kontor etableras som agenturer, filialer eller huvudkontor.
ES: En utländsk försäkringsgivare som önskar etablera en filial eller ett kontor i syfte att tillhandahålla vissa försäkringsä
klasser måste ha haft tillstånd för samma försäkringsklasser i sitt ursprungsland.
HU: Filialer av utländska institut får inte tillhandahålla tjänster som rör förvaltning av tillgångar för privata pensionsä
fonder eller förvaltning av riskkapital. Minst två personer med ungerskt medborgarskap, bosatta i landet i den mening
som avses i valutalagstiftningen och permanent bosatta i Ungern sedan minst ett år, ska ingå i styrelsen för ett finansiellt
institut.
IE: När det gäller system för kollektiva investeringar i form av värdepappersfonder och förvaltningsbolag med rörligt
kapital (andra än fondföretag) ska förvaltaren/förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget vara ett aktiebolag i Irland eller i
en annan medlemsstat (inga filialer). När det gäller kommanditbolag för investeringar måste åtminstone en komplementär
vara registrerad som juridisk person på Irland. För att bli medlem i en värdepappersbörs i Irland måste en enhet antingen
(1) Den horisontella begränsningen i fråga om olika behandling mellan filialer och dotterbolag gäller. Utländska filialer kan endast få
tillstånd att verka på en medlemsstats territorium på de villkor som anges i den medlemsstatens tillämpliga lagstiftning och kan
därför vara skyldiga att uppfylla ett antal specifika verksamhetskrav.
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a) ha tillstånd i Irland, vilket förutsätter att enheten är aktiebolag eller handelsbolag med huvudkontor/säte i Irland, eller
b) ha tillstånd i en annan medlemsstat.
PT: Pensionsfondsförvaltning får bedrivas endast av specialiserade förvaltningsbolag registrerade som juridiska personer i
Portugal för det ändamålet, av försäkringsbolag etablerade i Portugal som fått tillstånd att bedriva livförsäkringsverkä
samhet eller av organ med tillstånd att förvalta pensionsfonder i andra medlemsstater.
Utländska försäkringsbolag som önskar inrätta en filial i Portugal måste kunna visa att de har minst fem års erfarenhet av
försäkringsverksamhet. Direkta filialer tillåts inte när det gäller försäkringsförmedling, som är förbehållen bolag som
bildats enligt lagstiftningen i en medlemsstat.
FI: Minst hälften av stiftarna och medlemmarna i styrelsen och tillsynsrådet i företag som tillhandahåller lagstadgad
pensionsförsäkring ska vara bosatta i EU, såvida inte de behöriga myndigheterna har beviljat undantag.
För andra försäkringsbolag än de som tillhandahåller lagstadgad pensionsförsäkring gäller krav på bosättning för minst en
medlem av styrelsen och tillsynsrådet.
Generalagenten för ett georgiskt försäkringsbolag ska vara bosatt i Finland, såvida bolaget inte har sitt huvudkontor i EU.
Utländska försäkringsgivare kan inte få tillstånd att i form av en filial tillhandahålla lagstadgad pensionsförsäkring.
När det gäller banktjänster gäller krav på bosättning för minst en av stiftarna, en ledamot i styrelsen och i tillsynsrådet,
verkställande direktören och den person som har teckningsrätt för ett kreditinstitut.
IT: För att få tillstånd att förvalta ett system för avveckling av värdepapper med etablering i Italien måste företaget vara ett
bolag registrerat i Italien (inga filialer). För att få tillstånd att sköta central förvaring av värdepapper med etablering i
Italien måste företaget vara ett bolag registrerat i Italien (inga filialer). När det gäller system för kollektiva investeringar,
andra än fondföretag som harmoniserats enligt EU-lagstiftningen, ska förvaltaren/förvaringsinstitutet vara ett bolag
registrerat i Italien eller i en annan medlemsstat och som etablerats i form av en filial i Italien. Förvaltningsföretag för
företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som inte harmoniserats enligt EU-lagstiftningen ska vara
bolag registrerade i Italien (inga filialer). Endast banker, försäkringsbolag, investeringsföretag och företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper som harmoniserats enligt EU-lagstiftningen och har sitt säte i EU samt företag för
kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som är registrerade i Italien får förvalta pensionsfonders tillgångar. För
hemförsäljning måste mellanhänder använda auktoriserade säljare av finansiella tjänster som är förtecknade i det italienska
registret. Utländska mellanhänders representationskontor får inte tillhandahålla investeringstjänster.
LT: För förvaltning av tillgångar krävs att ett specialiserat förvaltningsbolag registreras som juridisk person (inga filialer).
Endast bolag med säte eller filial i Litauen kan verka som förvaringsinstitut för pensionsfonder.
Endast banker med säte eller filial i Litauen och som har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster i en medlemsstat
eller i en EES-stat kan fungera som förvaringsinstitut för tillgångarna i pensionsfonder.
PL: Ett lokalt bolag (inga filialer) krävs för försäkringsförmedling.
SK: Utländska medborgare får etablera ett försäkringsbolag i form av aktiebolag eller utöva försäkringsverksamhet via sina
dotterbolag med säte i Slovakien (inga filialer).
Investeringstjänster i Slovakien kan tillhandahållas av banker, investeringsbolag, investeringsfonder och värdepappersä
handlare vars juridiska form är ett aktiebolag med eget kapital enligt lagstiftningen (inga filialer).
SE: Försäkringsmäklarföretag som inte är registrerade som juridisk person i Sverige får etableras endast genom filial. En
stiftare av en sparbank ska vara en fysisk person som är bosatt i EU.
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8. Hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentligt finansierade
hälso- och sjukvårdstjänster, sociala tjänster och utbildningstjänster.
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller privatfinansierade övriga
hälso- och sjukvårdstjänster.
EU: För privat finansierade utbildningstjänster kan medborgarskap krävas för en majoritet av styrelseledamöterna.
EU (med undantag av NL, SE och SK): Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det
gäller tillhandahållandet av privatfinansierad övrig utbildning, dvs. annan än dem som klassificeras som primär-, sekundäroch högre utbildning samt vuxenutbildning.
BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT och UK: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad
nation när det gäller tillhandahållandet av privatfinansierade social tjänster, dvs. andra än dem som rör konvalescenthem,
vilohem och äldreboenden.
FI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller privatfinansierade hälso- och
sjukvårdstjänster och sociala tjänster.
BG: Utländska högskolor får inte öppna avdelningar på Bulgariens territorium. Utländska högskolor får öppna fakulteter,
avdelningar, institut och skolor i Bulgarien endast inom den bulgariska högskolestrukturen och i samarbete med bulä
gariska högskolor.
EL: När det gäller högre utbildningstjänster finns inga krav på nationell behandling eller behandling som mest gynnad
nation för etablering av utbildningsinstitutioner som utfärdar erkända statliga utbildningsbevis. Krav på EU-medborgarä
skap för ägare och majoriteten av styrelseledamöterna, lärare i privat etablerade grundskolor och gymnasieskolor.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller primärutbildning.
SE: Förbehåller sig rätten att anta eller behålla alla åtgärder beträffande leverantörer av utbildningstjänster som godkänts
av myndigheter för att tillhandahålla utbildning. Detta förbehåll gäller för offentligfinansierade och privatfinansierade
leverantörer av utbildningstjänster med någon form av statligt stöd, bland annat leverantörer av utbildningstjänster som är
erkända av staten, leverantörer under statlig tillsyn eller utbildning som ger rätt till studiestöd.
UK: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tillhandahållandet av
privatfinansierade ambulanstjänster eller privatfinansierade vårdtjänster på andra behandlingshem än sjukhus.
9. Turism och reserelaterade tjänster
BG, CY, EL, ES och FR: Krav på medborgarskap för turistguider.
BG: För hotell, restauranger och catering (utom cateringverksamhet inom lufttransport) krävs bolagsbildning (inga filialer).
IT: Turistguider från länder utanför EU måste ha en särskild licens.
10. Fritids-, kultur- och sporttjänster
Nyhetsbyråer
FR: Utländskt ägande i företag som ger ut publikationer på franska får inte överstiga 20 procent av kapitalet eller
rösträtterna i företaget. För nyhetsbyråer gäller nationell behandling för etablering av juridiska personer under förutsättä
ning att det är ömsesidigt.
Sport och andra fritidstjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller spel- och vadhållningsä
tjänster. Av rättssäkerhetsskäl klargörs att inget marknadstillträde ges.
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AT: När det gäller skidskolor och bergsguidetjänster ska verkställande direktörer för juridiska personer vara EES-medä
borgare.
Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
BE, FR, HR och IT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller bibliotek,
arkiv, museer och andra kulturella tjänster.
11. Transport
Sjötransport
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat företag för
att driva en flotta som för etableringsstatens flagg.
FI: Kringtjänster för sjötransport får endast tillhandahållas av fartyg som för finsk flagg.
HR: För kringtjänster för sjöfart krävs att utländska juridiska personer etablerar ett företag i Kroatien, vilket ska beviljas en
koncession av hamnmyndigheten efter ett offentligt anbudsförfarande. Antalet tjänsteleverantörer kan begränsas beroende
på begränsad hamnkapacitet.
Sjöfart på inre vattenvägar (1)
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller nationellt cabotage.
Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av
Rhen-Main-Donau-kanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baserade i de berörda länderna och
uppfyller medborgarskapskriterierna för ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om sjöfart på
Rhen gäller.
AT och HU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för etablering av ett registrerat
företag för att driva en flotta som för etableringsstatens flagg.
AT: När det gäller inre vattenvägar beviljas en koncession endast till juridiska personer i EES, och mer än 50 % av
aktiekapitalet, rösträtterna och majoriteten i styrelserna är reserverade för EES-medborgare.
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för transport på inre vattenvägar.
Lufttransporttjänster
EU: Villkoren för ömsesidigt marknadstillträde inom lufttransport ska regleras genom avtal om ett gemensamt luftrum
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.
EU: Luftfartyg som används av ett EU-flygbolag måste vara registrerat i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för
flygbolaget eller i ett annat EU-land. När det gäller uthyrning av luftfartyg med besättning måste luftfartyget ägas antingen
av fysiska personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa krav som
rör ägande av kapital och inflytande. Luftfartyget måste drivas av flygbolag som ägs av antingen fysiska personer som
uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska personer som uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och
inflytande.
EU: När det gäller tjänster som rör datoriserade bokningssystem (CRS) kan, om EU-flygbolag inte medges likvärdig
behandling (2) som den som ges i EU av icke-EU-leverantörer av CRS-tjänster, eller om EU-leverantörer av CRS-tjänster
inte medges likvärdig behandling som den som ges i EU av icke-EU-flygbolag, åtgärder vidtas för att medge likvärdig
behandling för icke-EU-flygbolag av EU-leverantörer av CRS-tjänster respektive för icke-EU-leverantörer av CRS-tjänster av
EU-flygbolagen.
Järnvägstransport
HR: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för passagerar- och godstransport och för
växling och rangering.
(1) Inklusive kringtjänster för transport på inre vattenvägar.
(2) Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster.
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Vägtransport
EU: Bolag (inga filialer) krävs för cabotagetransporter. Krav på bosättning för den trafikansvarige.
AT: När det gäller passagerar-och godstransporter kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är
medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer i EU med säte i EU.
BG: När det gäller passagerar-och godstransporter kan ensamrätt och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är
medborgare i en EU-medlemsstat och juridiska personer i EU med säte i EU. Bolagsbildning krävs. Krav på medborgarä
skap inom EU för fysiska personer.
EL: För att bedriva yrkesmässig godstransport på väg krävs en grekisk licens. Licenser beviljas på icke-diskriminerande
villkor. Vägtransporterverksamhet som etableras i Grekland får endast använda fordon som är registrerade i Grekland.
FI: Tillstånd krävs att tillhandahålla vägtransporttjänster, vilket inte beviljas för utlandsregistrerade fordon.
FR: Utländska företag får inte tillhandahålla busstrafik mellan städer.
LV: För passagerar- och godstransporttjänster krävs ett tillstånd som inte beviljas för utlandsregistrerade fordon. Etablerade
företag är skyldiga att använda nationellt registrerade fordon.
RO: För att erhålla tillstånd får operatörer inom gods- och persontransporter endast använda fordon som är registrerade i
Rumänien, som ägs och används enligt statliga förordningar.
SE: För att bedriva yrkesmässig transport på väg krävs ett svenskt tillstånd. För att få taxilicens krävs att företaget har
utsett en fysisk person som ska fungera som transportansvarig (i praktiken ett krav på bosättning – se det svenska
förbehållet om typer av etablering). För att få licens för andra vägtransporter krävs att företaget som är etablerat i EU har
ett etableringsställe i Sverige och har utsett en fysisk person ska fungera som trafikansvarig, vilken måste vara bosatt i EU.
Licenser beviljas på icke-diskriminerande villkor, förutom att operatörer för gods- och persontransporter på väg i regel
endast får använda fordon som är registrerade i det nationella vägtrafikregistret. Om ett fordon är registrerat i utlandet,
ägs av en fysisk eller juridisk person vars huvudsakliga hemvist är utomlands och förs till Sverige för tillfälligt bruk, får
fordonet användas tillfälligt i Sverige. Tillfälligt bruk innebär enligt Transportstyrelsen en tidsperiod som inte överstiger ett
år.
14. Energitjänster
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för juridiska personer i Georgien som
kontrolleras (1) av fysiska eller juridiska personer i ett land som står för mer än 5 % av EU:s import av olja eller
naturgas (2), såvida inte EU ger omfattande tillträde till denna sektor till fysiska eller juridiska personer i landet inom
ramen för ett avtal om ekonomisk integration som ingåtts med landet.
EU: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller kärnkraftsbaserad elä
produktion och bearbetning av kärnbränsle.
EU: Certifiering av systemansvariga för överföringssystem som kontrolleras av en eller flera fysiska eller juridiska personer
från ett eller flera tredjeländer kan vägras om operatören inte har bevisat att beviljande av certifiering inte kommer att
äventyra energiförsörjningen i en medlemsstat och/eller EU, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el, och artikel 11 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden
för naturgas.
(1) En juridisk person kontrolleras av en annan fysisk eller juridisk person om den sistnämnda har befogenhet att utse en majoritet av
styrelseledamöterna eller på annat sätt lagenligt leda verksamheten. Framför allt ska ägande av mer än 50 % av aktiekapitalet i en
juridisk person anses utgöra kontroll.
2
( ) Baserat på uppgifter som offentliggjorts av generaldirektoratet för energi i EU:s senaste statistiska årsbok om energi: råoljeimport
uttryckt i vikt, gasimport uttryckt i värmevärde.
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AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Inga krav på
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av bränsle i rörledning, utom
konsulttjänster.
BE och LV: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport av
naturgas i rörledning, utom konsulttjänster.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE och UK: Inga krav på
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidistribution, utom
konsulttjänster.
SI: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande energidisä
tribution, utom tjänster som rör distribution av gas.
CY: Förbehåller sig rätten att kräva ömsesidighet för licensiering som rör prospektering och utvinning av kolväten.
15. Andra tjänster inte nämnda någon annanstans
PT: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation för tjänster i samband med försäljning av
utrustning eller för tilldelning av patent.
SE: Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller begravnings- och eldbegängä
elsetjänster.
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BILAGA XIV-B
FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM TILLHANDAHÅLLANDE AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER
(UNIONEN)

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges näringsverksamhet som liberaliserats av unionen enligt artikel 86 i
detta avtal och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller
för tjänster och tjänstleverantörer från Georgien inom dessa näringsgrenar. Förteckningen består av följande:

a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som avtalspartens åtagande gäller och räckvidden av de
liberaliseringar som förbehållen avser.

b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.

Om kolumnen enligt punkt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll, gäller åtaganden för sektorn utan
förbehåll för de medlemsstater som inte anges där (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor
påverkar inte eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll som gäller hela gemenskapen).

Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan.

2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med

a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991),

b) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).

3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt villä
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling
enligt artiklarna 84 och 85 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla
samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda
examina, inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljöä
områden eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för
företagare från den andra parten.

4. Förteckningen nedan påverkar inte genomförbarheten av leveranssätt 1 i vissa tjänstesektorer och undersektorer och
påverkar inte heller förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt enligt förteckningen över åtaganden rörande
etablering.

5. I enlighet med artikel 76.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som parterna
beviljat.

6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.

7. Leveranssätt 1 och 2 hänvisar till de medel för tillhandahållande av tjänster som beskrivs i led m i och m ii i artikel 77
i detta avtal.
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1. FÖRETAGSTJÄNSTER
A. Professionella tjänster
a) Juridiska tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 861) (1)

AT, CY, ES, EL, LT och MT: För fullt medlemskap i advokatsamfundet,
som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt och medä
(utom juridisk rådgivning samt juridiska handä lemsstatens rätt), gäller krav på medborgarskap.
lings- och intygstjänster som tillhandahålls av
jurister som anförtrotts offentliga uppgifter, t.ex. BE: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska
notarier, huissiers de justice och andra officiers puä representationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap tillsammans
blics et ministériels)
med krav på bosättning. Kvoter tillämpas för att uppträda inför Cour de
cassation i icke-brottmål.
BG: Utländska jurister kan endast tillhandahålla juridiska representaä
tionstjänster åt en medborgare från sitt hemland; det ställs även krav
på ömsesidighet och samarbete med en bulgarisk jurist. För juridiska
medlingstjänster krävs permanent bosättning.
FR: Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de Cassation och
avocat auprès du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det ställs även
krav på medborgarskap.
HU: För utländska jurister är den juridiska verksamheten begränsad till
att tillhandahålla juridisk rådgivning.
LV: Krav på medborgarskap för jurister som avlagt advokateden, som
är de enda som får företräda i brottmål.
DK: Endast jurister med dansk auktorisation och advokatbyråer som är
registrerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster.
För att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk examen.
SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att
använda yrkestiteln advokat, gäller krav på bosättning.
För leveranssätt 1
HR: Inget för rådgivning om utländsk och internationell rätt. Obundet
för att vara verksam inom kroatisk rätt.

b) 1. Redovisnings- och bokföringstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 86212 utom ”revision”, CPC 86213, CPC FR, HU, IT, MT, RO och SI: Obundet.
86219 och CPC 86220)
AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöä
riga myndigheter.
För leveranssätt 2
Alla medlemsstater: Inga.
_____________
(1) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska handä
lings- och intygstjänster. Tillhandahållande av juridiska tjänster i fråga om folkrätt, EU-rätt och rätten i varje jurisdiktion är endast
tillåtet om tjänsteleverantören eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist, och är i likhet med tillhandahållande av
andra tjänster föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i EU:s medlemsstater. För jurister som tillhandahåller
juridiska tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av
hemlandets yrkestitel (om inte erkännande med värdlandets yrkestitel erhållits), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets
advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig
hemvist i värdlandet. Juridiska tjänster i fråga om EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i ett
advokatsamfund i unionen och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om rättsordningen i en av EU:s medlemsstater
ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i denna medlemsstats advokatsamfund och som agerar i eget namn.
Det kan därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i den aktuella EU-medlemsstaten för att uppträda som ombud inför
domstolar och andra behöriga myndigheter i EU eftersom det inbegriper utövande av såväl EU-rätt som nationell rätt. I vissa
medlemsstater får emellertid utländska jurister som inte är fullständiga medlemmar i advokatsamfundet uppträda som ombud i
civilrättsliga förfaranden för en part som är medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke.
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b) 2. Revision

För leveranssätt 1

(CPC 86211 och 86212 utom redovisning)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI och
UK: Obundet.
AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöä
riga myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda
österrikiska lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen).
HR: Utländska revisionsföretag får tillhandahålla revisionstjänster på
kroatiskt territorium, om de har etablerat en filial enligt bolagslagen.
SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad
revisionsverksamhet inom vissa juridiska enheter, bl.a. alla aktiebolag
och när det gäller fysiska personer. Endast sådana personer och regiä
strerade offentliga redovisningsbyråer får vara delägare i eller bilda
bolag som bedriver kvalificerad revisionsverksamhet (för officiella änä
damål). Krav på bosättning inom EES eller i Schweiz krävs för godä
kännande. Benämningarna på godkänd revisor och auktoriserad revisor får
användas endast av revisorer som är godkända eller auktoriserade i
Sverige. Revisorer för ekonomiska föreningar och vissa andra företag
som inte är certifierade eller godkända revisorer måste vara bosatta
inom EES, om inte regeringen eller en offentlig myndighet som regeä
ringen utsett i ett annat mål tillåter något annat.
För leveranssätt 2
Inga.

c) Skatterådgivning

För leveranssätt 1

(CPC 863) (1)

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöä
riga myndigheter.
CY: Skatterådgivare måste vara godkända av finansministeriet. Godkänä
nandet sker efter ekonomisk behovsprövning. De kriterier som tillä
lämpas motsvarar dem som används för att bevilja tillstånd till utä
ländska investeringar (som listas i det horisontella avsnittet), eftersom
de gäller denna undersektor, i samtliga fall med beaktande av sysselä
sättningssituationen i undersektorn.
BG, MT, RO och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

_____________
(1) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 1 A a Juridiska tjänster.
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d) Arkitekttjänster

För leveranssätt 1

och

AT: Obundet utom för planeringstjänster.

e) Stadsplanering och landskapsarkitektur

BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT och SI: Obundet.

(CPC 8671 och CPC 8674)

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för
alla tjänster som tillhandahålls från utlandet.
HR: Arkitekttjänster: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla
dessa tjänster efter godkännande av det kroatiska arkitektförbundet.
Planer eller projekt som utarbetats utomlands måste godkännas (valiä
deras) av en behörig fysisk eller juridisk person i Kroatien så att de
uppfyller kraven i den kroatiska lagen. Tillstånd för godkännande
(validering) utfärdas av ministeriet för byggnads- och stadsplanering.
Stadsplanering: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla dessa
tjänster efter godkännande av ministeriet för byggnads- och stadsplaä
nering.
HU och RO: Obundet för tjänster inom landskapsarkitektur.
För leveranssätt 2
Inga.

f) Ingenjörstjänster och

För leveranssätt 1

g) Integrerade tekniska tjänster

AT och SI: Obundet utom för rena planeringstjänster.
CY, EL, IT, MT och PT: Obundet.

(CPC 8672 och CPC 8673)

HR: Fysiska och juridiska personer får tillhandahålla dessa tjänster efter
godkännande av det kroatiska ingenjörsförbundet. Planer eller projekt
som utarbetats utomlands måste godkännas (valideras) av en behörig
fysisk eller juridisk person i Kroatien så att de uppfyller kraven i den
kroatiska lagen. Tillstånd för godkännande (validering) utfärdas av
ministeriet för byggnads- och stadsplanering.
För leveranssätt 2
Inga.

h) Läkar-, tandläkar- och psykologtjänster

För leveranssätt 1

(CPC 9312 och ingår i CPC 85201)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO,
SK och UK: Obundet.
HR: Obundet utom för telemedicin. I dessa fall: Inga.
SI: Obundet för socialmedicin, sanitära, epidemiologiska och miljöä
medicinska tjänster, tillhandahållande av blod, blodprodukter och
transplantat samt obduktion.
För leveranssätt 2
Inga.

i) Veterinärtjänster

För leveranssätt 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL,
PT, RO, SI och SK: Obundet.
UK: Obundet utom för veterinärlaboratorietjänster och veterinärtekä
niska tjänster som tillhandahålls till veterinärer, allmän rådgivning,
vägledning och information rörande exempelvis näring, beteende och
skötsel av sällskapsdjur.
För leveranssätt 2
Inga.
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För leveranssätt 1

(ingår i CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PT, RO, SI, SK och UK: Obundet.
j) 2. Tjänster som tillhandahålls av sjukskötersä
kor, sjukgymnaster och paramedicinsk FI och PL: Obundet, utom för sjuksköterskor.
personal
HR: Obundet utom för telemedicin:
(ingår i CPC 93191)
För leveranssätt 2
Inga.
k) Detaljhandelsförsäljning av läkemedel och deä För leveranssätt 1
taljhandelsförsäljning av sjukvårdsartiklar
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT,
RO, SK, SE, SI och UK: Obundet.
(CPC 63211)
och andra tjänster som tillhandahålls av farmaä LV och LT: Obundet utom för postorder.
ceuter (1)
HU: Obundet utom för CPC 63211
För leveranssätt 2
Inga.
B. Datatjänster och tillhörande tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 84)

Inga.
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C. Forsknings- och utvecklingstjänster
a) FoU-tjänster inom samhällsvetenskap och För leveranssätt 1 och 2
humaniora
EU: När det gäller offentligt finansierade FoU-tjänster kan ensamrätt
(CPC 852 utom psykologtjänster) (2)
och/eller tillstånd endast ges till fysiska personer som är medborgare i
en medlemsstat och till juridiska personer i EU med säte i EU.
b) FoU-tjänster inom naturvetenskap (CPC 851)
c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster (CPC 853)
D. Tjänster avseende fast egendom (3)
a) Som rör egen eller hyrd egendom

För leveranssätt 1

(CPC 821)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet HR:
Kommersiell närvaro krävs.
För leveranssätt 2
Inga.

b) Med fast lön eller på kontraktsbasis

För leveranssätt 1

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet HR:
Kommersiell närvaro krävs.
För leveranssätt 2
Inga.

_____________
(1) För tillhandahållande av läkemedel till allmänheten gäller, som för tillhandahållande av andra tjänster, tillämpliga villkor och
förfaranden för licensiering och kvalificering i medlemsstaterna. Som en allmän regel är denna verksamhet förbehållen farmaceuter.
I vissa medlemsstater är det endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel som är förbehållet farmaceuter.
(2) Ingår i CPC 85201, som återfinns under 1 A h Läkar- och tandläkartjänster.
(3) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer som
köper fast egendom.
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E. Uthyrning/leasing utan operatör

a) Av fartyg

För leveranssätt 1

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT och RO: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

b) Av luftfartyg

För leveranssätt 1

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet.
För leveranssätt 2
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE
och UK: Luftfartyg som används av ett flygbolag från EU måste vara
registrerat i den medlemsstat som har utfärdat tillstånd för flygbolaget
eller i ett annat EU-land. Dispens kan beviljas för kortfristiga leasingä
kontrakt eller under exceptionella omständigheter.

c) Av annan transportutrustning

För leveranssätt 1

(CPC 83101, CPC 83102 och CPC 83105)

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

d) Av andra maskiner eller annan utrustning

För leveranssätt 1

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 och CPC BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO och SK: Obundet.
83109)
För leveranssätt 2
Inga.

e) Av hushållsartiklar och varor för personligt För leveranssätt 1 och 2
bruk
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
(CPC 832)
PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.

f) Uthyrning av telekommunikationsutrustning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7541)

Inga.

F. Andra företagstjänster

a) Reklamtjänster.

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 871)

Inga.

b) Marknads- och opinionsundersökningar

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 864)

Inga.
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c) Organisationskonsulttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 865)

Inga.

d) Tjänster i anslutning till organisationskonsultä För leveranssätt 1 och 2
tjänster
HU: Obundet för medlings- och förlikningstjänster (CPC 86602).
(CPC 866)
e) Teknisk provning och analys

För leveranssätt 1

(CPC 8676)

IT: Obundet för biologer och kemianalytiker.
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BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.
För leveranssätt 2
CY, CZ, MT, PL, RO, SK och SE: Obundet.
f) Rådgivnings- och konsulttjänster som rör För leveranssätt 1
jordbruk, jakt och skogsbruk
IT: Obundet för aktiviteter som är förbehållna agronomer och periti
(ingår i CPC 881)
agrari.
EE, MT, RO och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
g) Rådgivnings- och konsulttjänster rörande För leveranssätt 1
fiske
LV, MT, RO och SI: Obundet.
(ingår i CPC 882)
För leveranssätt 2
Inga.
h) Rådgivning- och konsulttjänster rörande tillä För leveranssätt 1 och 2
verkning
Inga.
(ingår i CPC 884 och i CPC 885)
i) Rekrytering och förmedling av personal
i) 1. Rekrytering av chefer

För leveranssätt 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI
och SE: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.

i) 2. Personalförmedling

För leveranssätt 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI och SK: Obundet.

i) 3. Förmedling av kontorspersonal

För leveranssätt 1

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO,
SE, SK och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.
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i) 4. Förmedling av hemtjänstpersonal, andra För leveranssätt 1 och 2
handels- eller industriarbetare, vårdpersoä
Alla medlemsstater utom HU: Obundet.
nal och annan personal
(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206 och CPC HU: Inga.
87209)
j) 1. Spanings- och detektivtjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI och UK: Obundet.

j) 2. Säkerhetstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 och CPC HU: Obundet för CPC 87304 och CPC 87305
87305)
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI och
SK: Obundet.
För leveranssätt 2
HU: Obundet för CPC 87304 och CPC 87305
BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI och SK: Obundet.
k) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

För leveranssätt 1

(CPC 8675)

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI och
UK: Obundet för prospektering.
HR: Inga, utom att tjänster inom grundläggande geologisk och geodeä
tisk forskning och forskning inom gruvverksamhet samt närliggande
miljöskyddsforskning på Kroatiens territorium endast får utföras tillä
sammans med/eller genom inhemska juridiska personer.
För leveranssätt 2
Inga.

l) 1. Underhåll och reparation av fartyg

För leveranssätt 1

(ingår i CPC 8868)

För transportfartyg: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL,
PT, SI och UK: Obundet.
För transportfartyg på inre vattenvägar: EU utom EE, HU, LV och PL:
Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

l) 2. Underhåll och reparation av utrustning för För leveranssätt 1
järnvägstransport
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT,
(ingår i CPC 8868)
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
l) 3. Underhåll och reparation av motorfordon, För leveranssätt 1 och 2
motorcyklar, snöskotrar och vägtransportä
Inga.
utrustning
(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867 och i
CPC 8868)
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l) 4. Underhåll och reparation av luftfartyg och För leveranssätt 1
delar till luftfartyg
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT,
(ingår i CPC 8868)
RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
l) 5. Underhåll och reparation av metallvaror, För leveranssätt 1 och 2
maskiner (inte kontorsmaskiner), utrustä
ning (inte transport- och kontorsutrustä Inga.
ning) samt hushållsartiklar och personliga
artiklar (1)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862,
CPC 8864, CPC 8865 och CPC 8866)
m) Tjänster som omfattar rengöring av byggä För leveranssätt 1
nader
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT,
(CPC 874)
NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
n) Fototjänster

För leveranssätt 1

(CPC 875)

BG, EE, MT och PL: Obundet för tillhandahållande av flygfototjänster
HR och LV: Obundet för specialfototjänster (CPC 87504)
För leveranssätt 2
Inga.

o) Förpackningstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 876)

Inga.

p) Tryckning och förlagsverksamhet

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 88442)

Inga.

q) Konferenstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 87909)

Inga.

r) Andra
r) 1. Översättar- och tolktjänster

För leveranssätt 1

(CPC 87905)

PL: Obundet för auktoriserade översättare och tolkar.
HU och SK: Obundet för officiell översättning och tolkning.
HR: Obundet för officiella handlingar
För leveranssätt 2
Inga.

_____________
(1) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, 6122, 8867 och CPC 8868) återfinns under 1 F l 1–1 F l 4.

695

L 261/225

696
L 261/226

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

Sektor eller undersektor

30.8.2014

Beskrivning av förbehåll

r) 2. Inredningsdesign och specialdesign

För leveranssätt 1

(CPC 87907)

DE: Nationella bestämmelser om arvoden och vederlag tillämpas för
alla tjänster som tillhandahålls från utlandet.
HR: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

r) 3. Inkassotjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.

r) 4. Tjänster avseende kreditupplysning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.

r) 5. Kopieringstjänster
(CPC 87904)

(1 )

För leveranssätt 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

r) 6. Telekommunikationstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7544)

Inga.

r) 7. Telefonpassning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87903)

Inga.

2. KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

A. Post- och budtjänster
(Tjänster som rör hantering (2) av postförsändelä
ser (3) enligt följande förteckning över undersekä
torer, oavsett om de skickas inom landet eller
till utlandet:

_____________
(1) Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och ingår i 1 F p.
(2) I hantering ingår tömning av brevlådor, sortering, transport och utdelning.
(3) Med postförsändelse avses försändelser som hanteras av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata.
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i) Hantering av adresserade skriftliga meddeä För leveranssätt 1 och 2
landen på vilket fysiskt medium (1) som
Inga (4).
helst, däribland hybridpost och direktpost
ii) Hantering av adresserade paket (2)
iii) Hantering av adresserade pressprodukter (3)
iv) Hantering av de försändelser som avses i
i–iii ovan som rekommenderade eller asä
surerade brev
v) Expressutdelning (5) av de försändelser som
avses i i–iii ovan
vi) Hantering av icke-adresserade försändelser
vii) Dokumentutväxling (6)
Undersektorerna i, iv och v undantas dock när
de faller inom ramen för de tjänster som får
omfattas av förbehåll, dvs. för brevförsändelser
vars pris är mindre än 5 gånger den allmänna
basavgiften, under förutsättning att de väger
mindre än 350 gram (7), samt den rekommenä
derade post som används i samband med rättsä
liga och administrativa förfaranden.)
(ingår i CPC 751, i CPC 71235 (8) och i CPC
73210 (9))

B. Teletjänster
(Dessa tjänster omfattar inte ekonomisk verkä
samhet som består av tillhandahållande av inneä
håll som kräver telekommunikationstjänster för
överföring)

a) Tjänster som består i vidarebefordran och För leveranssätt 1 och 2
mottagande av signaler på elektromagnetisk
väg (10), utom radio- och tv-utsändningar (11) Inga.

_____________
(1) T.ex. brev och vykort.
(2) Omfattar böcker och kataloger.
(3) Tidskrifter och tidningar.
(4) För undersektorerna i–iv kan det krävas individuella licenser som kan medföra särskilda skyldigheter att tillhandahålla samhällä
somfattande tjänster eller betala en finansiell avgift till en kompensationsfond.
(5) Expressutdelning kan förutom ökad snabbhet och tillförlitlighet också innefatta mervärden som hämtning från avsändningsplats,
personlig leverans till adressat, spårning, möjlighet att ändra destination och adressat under befordran samt bekräftelse på motä
tagande.
6
( ) Tillhandahållande av medel, däribland särskilda lokaler och befordran av tredje man, som möjliggör självservice genom ömsesidig
utväxling av postförsändelser mellan användare som abonnerar på denna tjänst. Med postförsändelse avses försändelse som hanteras
av alla typer av kommersiella aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata.
7
( ) Med brevförsändelse avses meddelande i skriftlig form på vilket fysiskt medium som helst, som ska befordras och levereras till den
adress avsändaren har angivit på själva försändelsen eller på dess emballage. Böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter betraktas
inte som brevförsändelser.
8
( ) Transport av landpost för egen räkning.
(9) Transport av luftpost för egen räkning.
(10) Dessa tjänster omfattar inte informations- och/eller databehandling on-line (inklusive transaktionsbehandling) (ingår i CPC 843)
som ingår i 1 B DATATJÄNSTER.
(11) Radio- och tv-utsändning definieras som den oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler
till allmänheten, men omfattar inte återutsändningslänkar mellan operatörerna.
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För leveranssätt 1 och 2
EU: Inga, utom att tjänsteleverantörer i denna sektor kan omfattas av
skyldigheter för att skydda mål som avser allmänintresset i samband
med överföring av innehåll genom deras nätverk i linje med EU-lagsä
tiftningen om elektronisk kommunikation.
BE: Obundet.

3. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER

Byggtjänster och tillhörande ingenjörstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC Inga.
515, CPC 516, CPC 517 och CPC 518)

4. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
(utom distribution av vapen, ammunition, sprängämnen och annan krigsmateriel)

A. Tjänster som utförs på provisionsbasis

För leveranssätt 1 och 2

a) Tjänster på provisionsbasis som rör motorä EU utom AT, SI, SE och FI: Obundet för distribution av kemiska
fordon, motorcyklar och snöskotrar samt reä produkter samt ädelmetaller (och stenar).
servdelar och tillbehör till dessa
AT: Obundet för distribution av pyrotekniska produkter, lättantändliga
(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 och i CPC artiklar, spränganordningar och giftiga ämnen.
6121 )
b) Övriga tjänster som utförs på provisionsbasis
(CPC 621)

AT och BG: Obundet för distribution av produkter avsedda för meä
dicinska ändamål, t.ex. medicinsk och kirurgisk apparatur, läkemedelsä
a) Partihandel med motorfordon, motorcyklar substanser och föremål avsedda för medicinska ändamål.
och snöskotrar samt reservdelar och tillbehör
HR: Obundet för distribution av tobaksvaror.
till dessa
B. Partihandelstjänster

(ingår i CPC 61111, i CPC 6113 och i CPC För leveranssätt 1
6121 )
AT, BG, FR, PL och RO: Obundet för distribution av tobak och tobakä
svaror.
b) Partihandel med teleterminalutrustning
(ingår i CPC 7542)
c) Övrig partihandel

BG, FI, PL och RO: Obundet för detaljhandelsdistribution av alkoholä
haltiga drycker.

SE: Obundet för distribution av alkoholhaltiga drycker.
(CPC 622 utom partihandel med energiprodukä
2
AT, BG, CZ, FI, RO, SK och SI: Obundet för distribution av läkemedel.
ter ( ))

_____________
(1) Här ingår telekommunikationstjänster som består i vidarebefordran och mottagande av radio- och tv-sändningar via satellit (den
oavbrutna överföringskedja som krävs för utsändning av tv- och radioprogramsignaler till allmänheten). Här ingår försäljning av
användning av satellittjänster, men inte försäljning av tv-programpaket till hushållen.
2
( ) Dessa tjänster, som omfattar CPC 62271, ingår i ENERGITJÄNSTER under 18 D.
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BG, HU och PL: Obundet för tjänster som utförs av varumäklare.

Detaljhandel med motorfordon, motorcyklar FR: För tjänster som utförs på provisionsbasis: obundet för handlare
och snöskotrar samt delar och tillbehör till dessa och mäklare som är verksamma inom 17 marknader av nationellt
intresse beträffande färska livsmedel. Obundet för partihandel med
(CPC 61112, ingår i CPC 6113 och i CPC läkemedel.
6121 )
MT: Obundet för tjänster som utförs på provisionsbasis.
Detaljhandel med teleterminalutrustning
(ingår i CPC 7542)

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK och UK:
För detaljhandel: obundet utom för postorder.

Detaljhandel med livsmedel
(CPC 631)
Detaljhandel med andra produkter (ej energi),
utom detaljhandel med läkemedel och sjukä
vårdsartiklar (2)
(CPC 632 utom 63211 och 63297)
D. Franchising
(CPC 8929)
5. UTBILDNINGSTJÄNSTER
(endast privatfinansierade)
A. Primärutbildning

För leveranssätt 1

(CPC 921)

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE och SI: Obundet.
FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan dock få tillä
stånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en utbildningsä
institution och att undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för tjänsteleverantörer för att ha rätt att
utfärda erkända statliga utbildningsbevis.
För leveranssätt 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE och SI: Obundet.

B. Sekundärutbildning

För leveranssätt 1

(CPC 922)

BG, CY, FI, HR, MT, RO och SE: Obundet.
FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan dock få tillä
stånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en utbildningsä
institution och att undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för tjänsteleverantörer för att ha rätt att
utfärda erkända statliga utbildningsbevis.
För leveranssätt 2
CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
För leveranssätt 1 och 2
LV: Obundet för utbildningstjänster som rör gymnasial yrkesutbildning
för studerande med funktionsnedsättning (CPC 9224).

_____________
(1) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 1 B och 1 F 1.
(2) Detaljhandel med läkemedel och sjukvårdsartiklar ingår i PROFESSIONELLA TJÄNSTER under 1 A k.
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C. Högre utbildning

För leveranssätt 1

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
FR: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan dock få tillä
stånd från behöriga myndigheter att etablera och leda en utbildningsä
institution och att undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för tjänsteleverantörer för att ha rätt att
utfärda erkända statliga utbildningsbevis.
För leveranssätt 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
För leveranssätt 1 och 2
CZ och SK: Obundet för högre utbildning, utom för teknisk och
yrkesinriktad högskoleutbildning (CPC 92310).

D. Vuxenutbildning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 924)

CY, FI, MT, RO och SE: Obundet.
AT: Obundet för vuxenundervisning genom radio eller tv.

E. Övriga utbildningstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 929)
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 1
HR: Inga för utbildning via korrespondens eller telekommunikation.

6. MILJÖTJÄNSTER

A. Hantering av avloppsvatten

För leveranssätt 1

(CPC 9401) (1)

EU, utom EE, LT och LV: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, LT och LV: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

B. Hantering av fast/farligt avfall, utom transä För leveranssätt 1
port över gränserna av farligt avfall
EU, utom EE och HU: Obundet utom för konsulttjänster.
a) Bortskaffande av avfall
EE och HU: Inga.
(CPC 9402)
För leveranssätt 2
Inga.

_____________
(1) Motsvarar avloppshantering.
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b) Renhållning och liknande tjänster

För leveranssätt 1

(CPC 9403)

EU, utom EE, HU och LT: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, HU och LT: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

C. Skydd av luft och klimat

För leveranssätt 1

(CPC 9404) (1)

EU, utom EE, FI, LT, PL och RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI, LT, PL och RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

D. Sanering och rening av mark och vatten

För leveranssätt 1

a) Behandling och sanering av mark och vatten EU, utom EE, FI och RO: Obundet utom för konsulttjänster.
som kontaminerats/förorenats
EE, FI, RO: Inga.
(ingår i CPC 94060) (2)
För leveranssätt 2
Inga.

E. Buller- och vibrationsdämpning

För leveranssätt 1

(CPC 9405)

EU, utom EE, FI, LT, PL och RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI, LT, PL och RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

F. Skydd av biologisk mångfald och landskap

För leveranssätt 1

a) Skydd av naturen och landskapet

EU, utom EE, FI och RO: Obundet utom för konsulttjänster.

(ingår i CPC 9406)

EE, FI och RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

G. Övriga miljötjänster och stödtjänster

För leveranssätt 1

(CPC 94090)

EU, utom EE, FI och RO: Obundet utom för konsulttjänster.
EE, FI och RO: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.

_____________
(1) Motsvarar avgasrening.
(2) Motsvarar delar av Skydd av naturen och landskapet.
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7. FINANSIELLA TJÄNSTER
A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade För leveranssätt 1 och 2
tjänster
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK,
SE, SI och UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för förä
säkring av risker som rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster
och frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker
något eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som
transporterar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer dää
rav, och
ii) gods i internationell transittrafik.
AT: Försäljningsfrämjande åtgärder och försäkringsförmedling för ett
dotterbolag som inte är etablerat i unionen eller för en filial som inte
är etablerad i Österrike (utom i fråga om återförsäkring och retrocesä
sion) är förbjudna. Obligatorisk lufttransportförsäkring, utom försäkä
ring av internationell kommersiell lufttrafik, kan tillhandahållas endast
av ett dotterbolag som är etablerat i unionen eller av en filial som är
etablerad i Österrike.
DK: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av
bolag som är etablerade i unionen. Endast försäkringsbolag som fått
tillstånd genom dansk lagstiftning eller av danska behöriga myndigheä
ter får i kommersiellt syfte i Danmark tillhandahålla direktförsäkring
för personer som är bosatta i Danmark, för danska fartyg eller för
egendom i Danmark.
DE: Obligatorisk lufttransportförsäkring kan tillhandahållas endast av
ett dotterbolag som är etablerat i unionen eller av en filial som är
etablerad i Tyskland. Ett utländskt försäkringsbolag som har etablerat
en filial i Tyskland får i detta land ingå försäkringsavtal för internaä
tionell transport endast genom den filial som etablerats i Tyskland.
FR: Försäkring av risker i samband med marktransport får meddelas
endast av försäkringsbolag som är etablerade i unionen.
PL: Obundet för återförsäkring och retrocession, utom risker som rör
varor i internationell handel.
PT: Luft- och sjötransportförsäkring som täcker varor, luftfartyg, skrov
och ansvar får endast tillhandahållas av bolag som är etablerade i EU.
Endast personer och bolag som är etablerade i EU får agera som
försäkringsförmedlare för sådan försäkringsverksamhet i Portugal.
För leveranssätt 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE,
SI och UK: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring
av risker som rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster
och frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker
något eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som
transporterar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer dää
rav, och
ii) gods i internationell transittrafik.
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BG: Obundet för direkt försäkring, utom för tjänster som tillhandahålls
av utländska leverantörer till utländska personer i Bulgarien. Transportä
försäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförä
säkring i samband med risker i Bulgarien får inte tillhandahållas direkt
av utländska försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag får ingå
försäkringsavtal endast genom en filial. Obundet för inlåningsförsäkä
ring och liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar.
B. Bankverksamhet och andra finansiella tjänsä CY, LV och MT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för
ter (med undantag av försäkringstjänster)
försäkring av risker som rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster
och frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker
något eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som
transporterar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer dää
rav, och
ii) gods i internationell transittrafik.
LT: Obundet för direkta försäkringstjänster utom för försäkring av
risker som rör
i) Sjöfart, kommersiell luftfart samt uppskjutning av rymdfarkoster
och frakt i rymden (inbegripet satelliter) när sådan försäkring täcker
något eller allt av följande: godset som transporteras, fordonet som
transporterar godset och varje skadeståndsskyldighet som följer dää
rav, och
ii) gods i internationell transittrafik, utom när det gäller landtransport
där risken finns i Litauen.
BG, LV, LT och PL: Obundet för försäkringsförmedling.
ES: För aktuarietjänster gäller ett krav på bosättning och tre års releä
vant erfarenhet.
FI: Bara försäkringsbolag med säte i EU eller filial i Finland får tillä
handahålla direkta försäkringstjänster (även koassurans). Försäkringsä
mäklartjänster får tillhandahållas av ett bolag eller en person som
har permanent etablering i EU.
HR: Obundet för direkta försäkringstjänster och direkt försäkringsförä
medling, utom
a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska
personer som är bosatta i Kroatien,
b) skadeförsäkring: för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än
ansvarsförsäkring för fordon till utländska personer som är bosatta i
Kroatien,
c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring.
HU: Försäkringsbolag som inte är etablerade i EU får tillhandahålla
direkta försäkringstjänster i Ungern endast genom en filial registrerad
i Ungern.
IT: Obundet när det gäller aktuarietjänster. Transportförsäkring avseä
ende varor, försäkring av fordon i sig och ansvarsförsäkring i samband
med risker i Italien får endast meddelas av försäkringsbolag som är
etablerade i unionen. Detta förbehåll gäller inte för internationell transä
port som inbegriper import till Italien.
SE: Tillhandahållandet av direktförsäkringar tillåts endast genom ett
försäkringsbolag med koncession i Sverige, under förutsättning att
den utländska tjänstleverantören och det svenska försäkringsbolaget
tillhör samma koncern eller har ingått samarbetsavtal.
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För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SE, SI och UK: Obundet för förmedling.
BG: För direkt försäkring: Bulgariska fysiska och juridiska personer och
utländska personer som bedriver ekonomisk verksamhet i Bulgarien
kan ingå försäkringsavtal i fråga om sin verksamhet i Bulgarien endast
med tjänsteleverantörer som har tillstånd att bedriva försäkringsverkä
samhet i Bulgarien. Försäkringskompensation på grundval av sådana
avtal ska betalas ut i Bulgarien. Obundet för inlåningsförsäkring och
liknande ersättningssystem samt obligatoriska försäkringar.
HR: Obundet för direkta försäkringstjänster och direkt försäkringsförä
medling, utom
a) livförsäkring: för tillhandahållande av livförsäkring till utländska
personer som är bosatta i Kroatien,
b) skadeförsäkring:
i) för tillhandahållande av annan skadeförsäkring än ansvarsförsäkä
ring för fordon till utländska personer som är bosatta i Kroatien,
ii) – person- eller sakförsäkring som inte finns tillgänglig i Kroatien,
– företag som köper försäkring utomlands i samband med inä
vesteringsarbete utomlands, inkl. utrustning för sådant arbete, –
för att garantera avkastning på utländska lån (kollateral försäkä
ring), – person- och sakförsäkring av helägt företag och samriskä
företag som bedriver näringsverksamhet utomlands, om det sker
i enlighet med bestämmelserna i det landet eller det krävs för att
registrera företaget, – fartyg under byggnation eller reparation,
om så föreskrivs i avtalet med den utländska kunden (köparen),
c) sjö- och lufttransportförsäkring samt annan transportförsäkring.
IT: Transportförsäkring avseende varor, försäkring av fordon i sig och
ansvarsförsäkring i samband med risker i Italien får endast meddelas av
försäkringsbolag som är etablerade i unionen. Detta förbehåll gäller
inte för internationell transport som inbegriper import till Italien.
För leveranssätt 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK,
SE och UK: Obundet utom för tillhandahållande av finansiell inforä
mation och bearbetning av finansiella data samt rådgivning och andra
relaterade tjänster, med undantag för förmedling.
CY: Obundet utom för handel med överlåtbara värdepapper, tillhanä
dahållande av finansiell information och bearbetning av finansiella data
samt rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förä
medling.
BE: För att bedriva investeringsrådgivning krävs etablering i Belgien.
BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommuniä
kationsnätverket kan förekomma.
EE: För inlåning krävs godkännande från den estniska finansinspektioä
nen och registrering enligt estnisk lag som aktiebolag, dotterbolag eller
filial.
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För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett specialiserat
förvaltningsbolag. Endast företag med säte i unionen kan verka som
förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.
HR: Obundet, utom för utlåning, finansiell leasing, betalnings- och
penningförmedlingstjänster, garantier och åtaganden, penningmäkleri,
tillhandahållande och överföring av finansiell information samt rådgivä
ning och andra finansiella kringtjänster, med undantag för förmedling.
LT: För förvaltning av investeringsbolag krävs etablering av ett speciä
aliserat förvaltningsbolag. Endast företag med säte eller filial i Litauen
kan verka som förvaringsinstitut för investeringsfonders tillgångar.
IE: För tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsrådgivä
ning krävs antingen i) tillstånd i Irland, vilket normalt förutsätter att
tillhandahållaren är ett aktiebolag, handelsbolag eller enskilt företag, i
vardera fallet med huvudkontor/säte i Irland (i vissa fall kan det hända
att tillstånd inte krävs, t.ex. när en tillhandahållare av tjänster från
tredje land inte har någon kommersiell närvaro i Irland och tjänsten
inte tillhandahålls privatpersoner) eller ii) tillstånd i en annan medlemsä
stat i enlighet med EU:s direktiv om investeringstjänster.
IT: Obundet för säljare av finansiella tjänster (promotori di servizi finanä
ziari).
LV: Obundet utom för tillhandahållande av finansiell information och
rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling.
LT: Kommersiell närvaro krävs för pensionsfondsförvaltning.
MT: Obundet utom för inlåning, utlåning av alla slag, tillhandahållande
av finansiell information och bearbetning av finansiella data samt
rådgivning och andra relaterade tjänster, med undantag för förmedling.
PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och
bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på
att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operaä
törs nät.
RO: Obundet för finansiell leasing och för handel med penningmarkä
nadsinstrument, utländsk valuta, derivatinstrument, valuta- och ränteä
instrument, överlåtbara värdepapper och andra överlåtbara instrument
och finansiella tillgångar, medverkan vid utfärdande av alla slags värä
depapper, förvaltning av tillgångar, samt clearing- och avvecklingsä
tjänster rörande finansiella tillgångar. Betalnings- och penningförmedä
lingstjänster tillåts endast genom en bank som är etablerad lokalt.
SI:
i) Medverkan vid utfärdandet av statsskuldförbindelser och pensionsä
fondsförvaltning: obundet.
ii) Alla övriga undersektorer, utom tillhandahållande och överföring av
finansiell information och när det gäller för inhemska juridiska
personer och enskilda näringsidkare att motta krediter (all form
av upplåning) och att acceptera borgensförbindelser och garantier
från utländska kreditinstitut samt rådgivningstjänster och andra till
finansiella tjänster relaterade tjänster: obundet. Medlemmar i värä
depappersbörsen i Slovenien måste vara registrerade som juridiska
personer i Slovenien eller vara filialer till utländska investeringsä
bolag eller banker.
För leveranssätt 2
BG: Begränsningar och villkor som rör användningen av telekommuniä
kationsnätverket kan förekomma.
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PL: För tillhandahållande och överföring av finansiell information och
bearbetning av finansiella data och tillhörande programvara: krav på
att använda det allmänna telenätet, eller någon annan godkänd operaä
törs nät.
8. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER SAMT SOCIALVÅRDSTJÄNSTER
(endast privatfinansierade tjänster)

A. Sjukhustjänster

För leveranssätt 1

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU,
NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK och UK: Obundet.
HR: Obundet utom för telemedicin.

C. Vård på andra behandlingshem än sjukhus

För leveranssätt 2

(CPC 93193)

Inga.

D. Sociala tjänster

För leveranssätt 1

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
BE: Obundet för andra sociala tjänster än konvalescenthem, vilohem
och äldreboenden.

9. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER

För leveranssätt 1

A. Hotell, restaurang och cateringverksamhet
(CPC 641, CPC 642 och CPC 643)
utom cateringverksamhet inom lufttransport

(1)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet utom för cateringverksamhet.
HR: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

B. Resebyråer och researrangörer

För leveranssätt 1

(inbegripet reseledare)

BG och HU: Obundet.

(CPC 7471)

För leveranssätt 2
Inga.

_____________
(1) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT under 12 D a – Marktjänster.
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C. Turistguidetjänster

För leveranssätt 1

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK och SI: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

10. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
(utom audiovisuella tjänster)

A. Underhållningstjänster

För leveranssätt 1

(inbegripet teater, levande musik, cirkusuppträä BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
danden och diskotek)
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI och UK: Obundet.
(CPC 9619)

För leveranssätt 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.
BG: Obundet utom för tjänster som rör teaterproduktion, sånggrupper,
band- och orkesterunderhållning (CPC 96191), tjänster som tillhandaä
hålls av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra
enskilda artister (CPC 96192) samt tillhörande teatertjänster (CPC
96193).
EE: Obundet för övrig underhållning (CPC 96199) utom biograftjänsä
ter.
LT och LV: Obundet utom för biograftjänster (ingår i CPC 96199).

B. Nyhetsbyråer

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 962)

Inga.

C. Biblioteks-, arkiv- och museitjänster och anä För leveranssätt 1
dra kulturella tjänster
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU,
(CPC 963)
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.

D. Sporttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 9641)
AT: Obundet för skidskolor och bergsguidetjänster.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO och SK: Obundet.
För leveranssätt 1
CY, EE och HR: Obundet.

E. Tjänster i fritidsparker och badanläggningar

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 96491)

Inga.

707

L 261/237

708
L 261/238

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

Sektor eller undersektor

30.8.2014

Beskrivning av förbehåll

11. TRANSPORTTJÄNSTER
A. Sjötransport

För leveranssätt 1 och 2

a) Internationell passagerartransport

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI och SE: Matarä
tjänster med godkännande.

(CPC 7211 utom nationellt cabotage (1)).
b) Internationell godstransport
(CPC 7212 utom nationellt cabotage) (2)
B. Transport på inre vattenvägar

För leveranssätt 1 och 2

a) Passagerartransporter

EU: Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde
till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Donaukanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baseä
rade i de berörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna för
ägande. Med förbehåll för genomförandebestämmelser för Mannheimä
konventionen om sjöfart på Rhen och Belgradkonventionen om sjöä
farten på Donau.

(CPC 7221 utom nationellt cabotage)
b) Godstransport
(CPC 7222 utom nationellt cabotage)

AT: Företag och varaktig etablering måste registreras i Österrike.
BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE och SI: Obundet.
CZ och SK: Obundet endast för leveranssätt 1
C. Järnvägstransport

För leveranssätt 1

a) Passagerartransporter

EU: Obundet.

(CPC 7111)

För leveranssätt 2

b) Godstransport

Inga.

(CPC 7112)
D. Vägtransport

För leveranssätt 1

a) Passagerartransporter

EU: Obundet.

(CPC 7121 och CPC 7122)

För leveranssätt 2

b) Godstransport

Inga.

(CPC 7123, utom transport av post för egen
räkning (3))
E. Transport i rörledning av andra varor än För leveranssätt 1
bränsle (4)
EU: Obundet.
(CPC 7139)
För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
_____________
(1) Utan att det påverkar vilka aktiviteter som kan betraktas som cabotage enligt nationell lagstiftning inbegriper denna förteckning inte
nationellt cabotage, som antas omfatta transport av passagerare eller gods mellan en hamn i en av EU:s medlemsstater och en annan
hamn i samma medlemsstat, inklusive på dess kontinentalsockel i enlighet med FN:s havsrättskonvention, samt trafik som börjar
och slutar i samma hamn eller plats i en av EU:s medlemsstater.
(2) Omfattar matartjänster och förflyttning av utrustning som utförs av internationella sjötransportföretag mellan hamnar i samma stat
om det inte innebär intäkter.
(3) Ingår i CPC 71235, som ingår i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER i 2 A Post- och budtjänster.
(4) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 13 B.
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12. KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT (1)

A. Kringtjänster för sjötransport

För leveranssätt 1

a) Godshantering i samband med sjöfart

EU: Obundet för godshantering i samband med sjöfart, bogsering och
påskjutning av fartyg, tullklareringstjänster och för containerterminaloch containerdepåtjänster.

b) Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)
c) Tullklareringstjänster

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI och SE: Obundet
för uthyrning av fartyg med besättning.

d) Containerterminaler och depåtjänster

BG: obundet.

e) Agent- och mäklartjänster

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet för lagring och magasinering.

f) Fraktspeditionstjänster
g) Uthyrning av fartyg med besättning
(CPC 7213)
h) Bogsering och påskjutning av fartyg

HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster.
För leveranssätt 2
Inga.

(CPC 7214)
i) Stödtjänster för sjöfart
(ingår i CPC 745)
j) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

B. Kringtjänster för transport på inre vattenvää För leveranssätt 1 och 2
gar
a) Godshantering
(ingår i CPC 741)
b) Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)
c) Fraktspeditionstjänster

EU: Åtgärder som baseras på befintliga eller framtida avtal om tillträde
till inre vattenvägar (inbegripet avtal till följd av Rhen-Main-Donaukanalen) förbehåller vissa trafikrättigheter för operatörer som är baseä
rade i de berörda länderna och uppfyller medborgarskapskriterierna för
ägande. Genomförandebestämmelser för Mannheimkonventionen om
sjöfart på Rhen.

(ingår i CPC 748)

EU: Obundet för bogsering och påskjutning, utom för CZ, LV och SK
för leveranssätt 2 där: Inga.

d) Uthyrning av fartyg med besättning

HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster.

(CPC 7223)

För leveranssätt 1

e) Bogsering och påskjutning av fartyg

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI och SE:
Obundet för uthyrning av fartyg med besättning.

(CPC 7224)
f) Stödtjänster för transporter på inre vattenvää
gar
(ingår i CPC 745)
g) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

_____________
(1) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 1 F l 1–1 F 1 4.

709

L 261/239

710
L 261/240

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

Sektor eller undersektor

30.8.2014

Beskrivning av förbehåll

C. Kringtjänster för järnvägstransport

För leveranssätt 1

a) Godshantering

EU: Obundet för växling och rangering.

(ingår i CPC 741)

HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster.

b) Lagring och magasinering

För leveranssätt 2

(ingår i CPC 742)

Inga.

c) Fraktspeditionstjänster
(ingår i CPC 748)
d) Växling och rangering
(CPC 7113)
e) Stödtjänster för järnvägstransport
(CPC 743)
f) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

D. Kringtjänster för vägtransport

För leveranssätt 1

a) Godshantering

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI och SE: Obundet
för uthyrning av nyttovägfordon med operatör

(ingår i CPC 741)
b) Lagring och magasinering

HR: Obundet utom för fraktspeditionstjänster och stödtjänster för vägä
transport för vilka tillstånd krävs.

(ingår i CPC 742)

För leveranssätt 2

c) Fraktspeditionstjänster

Inga.

(ingår i CPC 748)
d) Uthyrning av nyttovägfordon med operatör
(CPC 7124)
e) Stödtjänster för vägtransport
(CPC 744)
f) Övriga stöd- och kringtjänster
(ingår i CPC 749)

D. Kringtjänster för lufttransport

a) Marktjänster (inbegripet cateringtjänster)

För leveranssätt 1
EU: Obundet utom för cateringverksamhet.
För leveranssätt 2
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK och SI: Obundet.

b) Lagring och magasinering

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 742)

Inga.
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c) Fraktspeditionstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 748)

Inga.

d) Uthyrning av luftfartyg med besättning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 734)

EU: Luftfartyg som används av unionens flygbolag måste vara registreä
rade i de medlemsstater som har utfärdat tillstånd för flygbolaget eller i
ett annat EU-land.
För registrering kan krävas att luftfartyget ägs antingen av fysiska
personer som uppfyller vissa krav på medborgarskap eller av juridiska
personer som uppfyller vissa krav som rör ägande av kapital och
inflytande.
Luftfartyg som är registrerade utanför EU får i undantagsfall och under
särskilda omständigheter leasas av ett utländskt flygbolag till ett flygä
bolag i unionen för att tillgodose EU-flygbolagets exceptionella behov,
säsongsrelaterade kapacitetsbehov eller behov för att lösa driftsstörä
ningar, som inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodoses genom leaä
sing av luftfartyg som är registrerade inom unionen. För detta krävs ett
tidsbegränsat godkännande från den EU-medlemsstat som utfärdat tillä
ståndet för EU-flygbolaget.

e) Försäljning och marknadsföring
f) Datoriserade bokningssystem

g) Flygplatsförvaltning

För leveranssätt 1 och 2EU: När det gäller tjänster som rör datoriseä
rade bokningssystem (CRS) kan, om EU-flygbolag inte medges likvärä
dig behandling (1) som den som ges i EU av icke-EU-leverantörer av
CRS-tjänster, eller om EU-leverantörer av CRS-tjänster inte medges
likvärdig behandling som den som ges i EU av icke-EU-flygbolag,
åtgärder vidtas för att medge likvärdig behandling för icke-EU-flygboä
lag av EU-leverantörer av CRS-tjänster respektive för icke-EU-leveranä
törer av CRS-tjänster av EU-flygbolagen.
För leveranssätt 1
EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

E. Kringtjänster för transport i rörledning av anä För leveranssätt 1
dra varor än bränsle (2)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL,
a) Lagring och magasinering av andra varor än PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
bränsle som transporteras i rörledning
För leveranssätt 2
(ingår i CPC 742)
Inga.
13. ANDRA TRANSPORTTJÄNSTER
Tillhandahållande av kombinerade transportä BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT och UK: Inga, utan att det
tjänster
påverkar de begränsningar i denna förteckning över åtaganden som
gäller ett visst transportsätt.
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI och SK:
Obundet.
_____________
(1) Med likvärdig behandling avses icke-diskriminerande behandling av EU-flygbolag och EU-leverantörer av CRS-tjänster.
(2) Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 13 C.
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14. ENERGITJÄNSTER
A. Tjänster i samband med gruvdrift

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 883) (1)

Inga.

B. Transport i rörledning av bränsle

För leveranssätt 1

(CPC 7131)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.

C. Lagring och magasinering av bränsle som För leveranssätt 1
transporteras i rörledning
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL,
(ingår i CPC 742)
PL, PT, RO, SK, SI, SE och UK: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
D. Partihandel med fasta, flytande och gasforä För leveranssätt 1
miga bränslen med tillhörande produkter
EU: Obundet för partihandel med el, ånga och varmvatten.
(CPC 62271)
För leveranssätt 2
och partihandel med el, ånga och varmvatten
Inga.
E. Detaljhandel med drivmedel

För leveranssätt 1

(CPC 613)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

F. Detaljhandel med eldningsoljor, gasol, kol För leveranssätt 1
och ved
EU: Obundet för detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och varmä
(CPC 63297)
vatten.
och detaljhandel med el, gas (ej gasol), ånga och BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK och
varmvatten
UK: För detaljhandel med drivmedel, gasol, kol och ved: Obundet
utom för postorder: Inga.
För leveranssätt 2
Inga.
G. Tjänster som rör energidistribution

För leveranssätt 1

(CPC 887)

EU: Obundet utom för konsulttjänster. I dessa fall: inga.
För leveranssätt 2
Inga.

_____________
(1) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift,
iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, foderrör och produktionsrör,
borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid
brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, tillhandahållande och skötsel av kompletteringsä
vätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering
(sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av
brunnar.
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15. ANDRA TJÄNSTER SOM INTE NÄMNS NÅGON ANNANSTANS
a) Tvättning, rengöring och färgning

För leveranssätt 1

(CPC 9701)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

b) Hårvård

För leveranssätt 1

(CPC 97021)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

c) Kosmetisk behandling, manikyr och pedikyr För leveranssätt 1
(CPC 97022)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

d) Annan skönhetsvård

För leveranssätt 1

(CPC 97029)

EU: Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

e) Kurortstjänster och icke-terapeutisk massage, För leveranssätt 1
om de tillhandahålls för avslappning och fyä
siskt välbefinnande och inte är avsedda för EU: Obundet.
medicinska ändamål eller rehabilitering (1)
För leveranssätt 2
(CPC ver. 1.0 97230)

Inga.

g) Telekommunikationstjänster (CPC 7543)

För leveranssätt 1 och 2
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_____________
(1) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 1 A h – Läkartjänster, 1 A j 2 – Tjänster som tillhandahålls av sjuksköterskor,
sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvård (8 A och 8 C).
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BILAGA XIV-C
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR NYCKELPERSONAL, PRAKTIKANTER MED AKADEMISK EXAMEN OCH
SÄLJARE AV FÖRETAGSTJÄNSTER (UNIONEN)

1. Förteckningen över förbehåll nedan visar de näringsverksamheter som liberaliserats enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6
(Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta
avtal och för vilka begränsningar för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen i enlighet med artikel 89
i detta avtal och för säljare av företagstjänster i enlighet med artikel 90 i detta avtal gäller. Begränsningarna specificeras
här. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som förbehållen gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Om kolumnen enligt punkt b endast innehåller medlemsstatsspecifika förbehåll, gäller åtaganden för sektorn utan
förbehåll för de medlemsstater som inte anges där (avsaknaden av medlemsstatsspecifika förbehåll för en viss sektor
påverkar inte eventuella tillämpliga horisontella förbehåll eller sektorsspecifika förbehåll som gäller hela gemenskapen).
Unionen gör inga åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster i
näringsverksamhet som inte liberaliserats (förblir obunden) enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6 (Etablering, handel med
tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991), och
b) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).
3. Åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen, säljare av företagstjänster och säljare av varor
gäller inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av
en konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
4. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder
samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell
behandling enligt artiklarna 89 och 90 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på att ha erkända
kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina, och krav på att ha
juridisk hemvist i det territorium där den ekonomiska verksamheten bedrivs) gäller, även om de inte förtecknas, ändå
för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster från Georgien.
5. Alla andra bestämmelser i unionens och medlemsstaternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet
ska vara tillämpliga även i fortsättningen, däribland regler om en vistelses längd, minimilöner och kollektiva löneavtal.
6. I enlighet med artikel 76.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som en part
beviljat.
7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätter enligt förteckningen över åtaganden
rörande etablering.
8. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i den medlemsstat eller region där tjänsten ska tillhandahållas, inbegripet antalet
befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
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9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
Sektor eller undersektor

ALLA SEKTORER

Beskrivning av förbehåll

Omfattning av företagsinterna förflyttningar av personal
BG: Antalet anställda som förflyttas internt får inte överstiga 10 % av
det årliga genomsnittet av antalet unionsmedborgare som är anställda av
den bulgariska juridiska personen i fråga. Om antalet anställda är färre
än 100 får antalet förflyttade personer, efter godkännande, överstiga
10 % av det totala antalet anställda.
HU: Obundet för en fysisk person som har varit delägare i en juridisk
person i Georgien.

ALLA SEKTORER

Praktikanter med akademisk examen
För AT, CZ, DE, ES, FR och HU: Praktiken måste ha anknytning till den
universitetsexamen som avlagts.
BG och HU: Ekonomisk behovsprövning krävs för praktikanter med
akademisk examen (1)

ALLA SEKTORER

Verkställande direktörer och revisorer
AT: Verkställande direktörer för filialer till juridiska personer ska vara
bosatta i Österrike. De fysiska personer inom en juridisk person eller en
filial som har ansvar för att den österrikiska handelslagen följs ska ha
sin hemvist i Österrike.
FI: En utländsk medborgare som bedriver näringsverksamhet i egenskap
av privat företagare måste ha ett näringstillstånd och vara permanent
bosatt inom EES. För alla sektorer gäller krav på bosättning inom EES
för verkställande direktören, undantag kan dock medges för vissa föreä
tag.
FR: Verkställande direktören för en näring, en affärsverksamhet eller ett
hantverksföretag som inte har uppehållstillstånd måste ha ett särskilt
godkännande.
RO: Majoriteten av affärsföretagens revisorer samt deras ställföreträdare
ska vara rumänska medborgare.
SE: Verkställande direktören för en juridisk person eller en filial ska vara
bosatt i Sverige.

ALLA SEKTORER

715
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Erkännande
EU: EU-direktiv om ömsesidigt erkännande av examensbevis är endast
tillämpliga på medborgare i unionen. Rätten att utöva ett reglerat yrke i
en medlemsstat i unionen ger inte rätt att utöva det i en annan medä
lemsstat (2).

_____________
(1) När det gäller tjänstesektorer håller sig dessa begränsningar inom ramen för vad som anges i gällande Gatsåtaganden.
(2) För att tredjelandsmedborgares kvalifikationer ska erkännas i hela unionen krävs att ett avtal om ömsesidigt erkännande
förhandlas fram i enlighet med artikel 96 i detta avtal.

716
L 261/246

SV

Sektor eller undersektor

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

30.8.2014
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6. FÖRETAGSTJÄNSTER

A. Professionella tjänster

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO och SK: För fullt medlemskap i advokatä
samfundet, som krävs för att vara verksam inom inhemsk rätt (EU-rätt
och medlemsstatens rätt), gäller krav på medborgarskap. För ES: De
(utom juridisk rådgivning samt juridiska behöriga myndigheterna kan bevilja dispens.
handlings- och intygstjänster som tillhandaä BE, FI: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska
hålls av jurister som anförtrotts offentliga representationstjänster, gäller krav på medborgarskap tillsammans med
uppgifter, t.ex. notarier, huissiers de justice krav på bosättning. I BE tillämpas kvoter för att uppträda inför Cour de
och andra officiers publics et ministériels)
cassation i icke-brottmål.

a) Juridiska tjänster
(CPC 861) (1)

BG: Georgiska jurister kan endast företräda en georgisk medborgare, och
det ställs även krav på ömsesidighet och samarbete med en bulgarisk
jurist. För juridiska medlingstjänster krävs permanent bosättning.
FR: Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de Cassation och
avocat auprès du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det ställs även krav
på medborgarskap.

HR: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska
representationstjänster, gäller krav på medborgarskap (kroatiskt medborä
garskap eller medborgarskap i en annan EU-medlemsstat).
HU: För fullt medlemskap i advokatsamfundet gäller krav på medborä
garskap tillsammans med krav på bosättning. För utländska jurister
begränsas omfattningen av deras juridiska verksamhet till juridisk rådä
givning, vilken ska ske på grundval av ett samarbetsavtal med en unä
gersk advokat eller advokatbyrå.
LV: Krav på medborgarskap för advokater som avlagt advokateden, som
är de enda som får företräda juridiskt i brottmål.
DK: Endast advokater med dansk auktorisation och advokatbyråer som
är registrerade i Danmark får marknadsföra juridiska rådgivningstjänster.
För att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juridisk examen.
LU: Krav på medborgarskap för att tillhandahålla juridiska tjänster i
fråga om luxemburgsk rätt och EU-rätt.
SE: För medlemskap i advokatsamfundet, som endast krävs för att anä
vända yrkestiteln advokat, gäller krav på bosättning.

_____________
(1) Omfattar juridisk rådgivning, juridisk representation, juridiska skiljemanna- och förliknings-/medlingstjänster samt juridiska
handlings- och intygstjänster. Tillhandahållande av juridiska tjänster är endast tillåtet i folkrätten, EU-rätten och rätten i alla
jurisdiktioner där investeraren eller dennes personal är behörig att vara verksam som jurist och är, i likhet med tillhandahållande
av andra tjänster, föremål för tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i Europeiska unionens medlemsstater. För jurister
som tillhandahåller tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder,
användning av hemlandets yrkestitel (om man inte fått erkännande med värdlandets yrkestitel), försäkringskrav, enkel registrering
hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juriä
disk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet. Juridiska tjänster som gäller EU-rätt ska i princip utföras av eller genom en advokat
som är medlem i ett advokatsamfund i en medlemsstat i EU och som agerar i eget namn, och juridiska tjänster i fråga om rätten
i en av unionens medlemsstater ska i princip utföras av eller genom en advokat som är medlem i denna medlemsstats
advokatsamfund och som agerar i eget namn. Det kan därför krävas fullt medlemskap i advokatsamfundet i den aktuella
medlemsstaten i unionen för att uppträda som ombud inför domstolar och andra behöriga myndigheter i unionen eftersom
det inbegriper utövande av unionsprocessrätt och nationell processrätt. I vissa medlemsstater har utländska jurister som inte är
fullvärdiga medlemmar i advokatsamfundet dock rätt att uppträda som ombud i civilrättsliga förfaranden för en part som är
medborgare i eller hör till den stat där juristen har rätt att utöva sitt yrke.
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FR: Tillhandahållande av redovisnings- och bokföringstjänster kräver ett
beslut av ansvariga ministrar. Kravet på bosättning får inte överstiga fem
(CPC 86212 utom revision, CPC 86213, år.
CPC 86219 och CPC 86220)
IT: Krav på bosättning.
b) 1. Redovisnings- och bokföringstjänster

b) 2. Revision

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter och för att utföra revision som föreskrivs i särskilda österä
(CPC 86211 och 86212 utom redovisning) rikiska lagar (t.ex. aktiebolagslagen, börslagen, banklagen).
DK: Krav på bosättning.
ES: Krav på medborgarskap för revisorer som utför lagstadgade revisioä
ner och för administratörer, styrelsemedlemmar och delägare i andra
företag än de som omfattas av det åttonde EU-direktivet om bolagsrätt.
FI: Krav på bosättning för minst en av revisorerna i ett finskt aktiebolag.
EL: Krav på medborgarskap för revisorer som utför lagstadgade revisioä
ner.
HR: Endast certifierade revisorer med en licens som formellt har erkänts
av det kroatiska revisorsförbundet får tillhandahålla revisorstjänster.
IT: Krav på bosättning för enskilda revisorer.
SE: Endast revisorer som är godkända i Sverige får utföra lagstadgad
revisionsverksamhet inom vissa juridiska enheter, bl.a. alla aktiebolag.
Krav på bosättning för godkännande.

c) Skatterådgivning
(CPC 863) (1)

AT: Krav på medborgarskap för att uppträda som ombud inför behöriga
myndigheter.
BG och SI: Krav på medborgarskap för specialister.
HU: Krav på bosättning.

d) Arkitekttjänster
och
e) Stadsplanering och landskapsarkitektur
(CPC 8671 och CPC 8674)

EE: Minst en ansvarig person (projektledare eller konsult) ska vara bosatt
i Estland.
BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggä
sektorn. Krav på medborgarskap för stadsplanering och landskapsarkiä
tektur.
EL, HU och IT: Krav på bosättning.
SK: Medlemskap i relevanta förbund är obligatoriskt, medlemskap i
relevanta utländska institutioner kan erkännas. Krav på bosättning, unä
dantag kan dock beviljas.

f) Ingenjörstjänster
och

EE: Minst en ansvarig person (projektledare eller konsult) ska vara bosatt
i Estland.

g) Integrerade tekniska tjänster

BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggä
sektorn.

(CPC 8672 och CPC 8673)

HR, IT och SK: Krav på bosättning.
EL och HU: Krav på bosättning (för CPC 8673 gäller kravet på bosättä
ning endast för praktikanter med akademisk examen).

_____________
(1) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som ingår i 6 A a Juridiska tjänster.
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h) Läkar-, tandläkar- och psykologtjänster

CZ, IT och SK: Krav på bosättning.

(CPC 9312 och ingår i CPC 85201)

CZ, RO och SK: För utländska fysiska personer krävs godkännande av
de behöriga myndigheterna.
BE och LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande
av de behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer.
BG, MT: Krav på medborgarskap.
DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för
högst 18 månader och förutsätter bosättning.
FR: Krav på medborgarskap. Det är dock möjligt att utöva verksamhet
inom ramen för årligen fastställda kvoter.
HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkesorganisationen.
LV: För att utländska medborgare ska få utöva läkaryrket krävs tillstånd
från lokala hälsomyndigheter och en ekonomisk behovsprövning för
läkare och tandläkare i en viss region.
PL: För att utländska medborgare ska få utöva läkaryrket krävs godkänä
nande. Utländska läkare har begränsad rösträtt inom sina yrkessammanä
slutningar.
PT: Krav på bosättning för psykologer.

i) Veterinärtjänster

BG, DE, EL, FR, HR och HU: Krav på medborgarskap.

(CPC 932)

CZ och SK: Krav på medborgarskap och krav på bosättning.
IT: Krav på bosättning.
PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan ansöka om
tillstånd att bedriva praktik.

j) 1. Barnmorsketjänster
(ingår i CPC 93191)

AT: För att få öppna praktik i Österrike ska personen i fråga ha utövat
yrket i minst tre år före etablering av praktiken.
BE och LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkännande
av de behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer.
CY, EE, RO och SK: För utländska fysiska personer krävs godkännande
av de behöriga myndigheterna.
FR: Krav på medborgarskap. Det är dock möjligt att utöva verksamhet
inom ramen för årligen fastställda kvoter.
HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkesorganisationen.
HU: Obundet.
IT: Krav på bosättning.
LV: Ekonomisk behovsprövning gäller och avgörs av det totala antalet
barnmorskor i den givna regionen och godkänns av lokala hälsomynä
digheter.
PL: Krav på medborgarskap. Utländska medborgare kan ansöka om
tillstånd att bedriva praktik.
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j) 2. Tjänster som tillhandahålls av sjuksköä AT: Utländska tjänsteleverantörer får endast förekomma inom följande
terskor, sjukgymnaster och paramediä verksamheter: sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logoteraä
peuter, dietister och näringsterapeuter. För att få öppna praktik i Österä
cinsk personal
rike ska personen i fråga ha utövat yrket i minst tre år före etablering av
(ingår i CPC 93191)
praktiken.
BE, FR och LU: För praktikanter med akademisk examen krävs godkänä
nande av de behöriga myndigheterna för utländska fysiska personer.
CY, CZ, EE, RO och SK: För utländska fysiska personer krävs godkänä
nande av de behöriga myndigheterna.
HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha ett tillstånd från yrkesorganisationen.
HU: Krav på medborgarskap.
DK: Ett begränsat tillstånd att utföra en särskild uppgift kan beviljas för
högst 18 månader och förutsätter bosättning.
CY, CZ, EL och IT: Ekonomisk behovsprövning gäller: beslutet är beroä
ende av antalet lediga platser och eventuella brister i regionerna.
LV: Ekonomisk behovsprövning gäller och avgörs av det totala antalet
sjuksköterskor i den givna regionen och godkänns av lokala hälsomynä
digheter.

k) Detaljhandelsförsäljning av läkemedel FR: Krav på medborgarskap. Inom fastställda kvoter kan medborgare
och detaljhandelsförsäljning av sjukä från Georgien dock ha rätt att bedriva verksamhet, under förutsättning
vårdsartiklar
att de har en fransk farmaceutexamen.
(CPC 63211)

719

L 261/249

DE, EL och SK: Krav på medborgarskap.

och andra tjänster som tillhandahålls av farä HU: Krav på medborgarskap, utom för detaljhandelsförsäljning av läkeä
maceuter (1)
medel samt detaljhandelsförsäljning av sjukvårdsartiklar och ortopediska
hjälpmedel (CPC 63211).
IT och PT: Krav på bosättning.

D. Tjänster avseende fast egendom (2)

a) Som rör egen eller hyrd egendom

FR, HU, IT och PT: Krav på bosättning.

(CPC 821)

LV, MT och SI: Krav på medborgarskap.

b) Med fast lön eller på kontraktsbasis

DK: Krav på bosättning såvida inte Erhvervsstyrelsen beviljar dispens.

(CPC 822)

FR, HU, IT och PT: Krav på bosättning.
LV, MT och SI: Krav på medborgarskap.

_____________
(1) För tillhandahållande av läkemedel till allmänheten gäller, som för tillhandahållande av andra tjänster, tillämpliga villkor och
förfaranden för licensiering och kvalificering i medlemsstaterna. Som en allmän regel är denna verksamhet förbehållen farmaä
ceuter. I vissa medlemsstater är det endast tillhandahållandet av receptbelagda läkemedel som är förbehållet farmaceuter.
2
( ) Tjänsten i fråga rör fastighetsmäklares verksamhet och påverkar inte rättigheter/restriktioner för fysiska och juridiska personer
som köper fast egendom.
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E. Uthyrning/leasing utan operatör

e) Som rör hushållsartiklar och varor för EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
personligt bruk
akademisk examen.
(CPC 832)

f) Uthyrning av telekommunikationsutrustä EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
ning
akademisk examen.
(CPC 7541)

F. Andra företagstjänster

e) Teknisk provning och analys

IT och PT: Krav på bosättning för biologer och analytiska kemister.

(CPC 8676)

f) Rådgivnings- och konsulttjänster som IT: Krav på bosättning för agronomer och periti agrari.
rör jordbruk, jakt och skogsbruk
(ingår i CPC 881)

j) 2. Säkerhetstjänster

BE: Krav på medborgarskap och bosättning för ledningspersonal.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 och BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI och SK: Krav på medborgarskap
CPC 87305)
och bosättning.
DK: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer och för flygplatsä
bevakning.
ES och PT: Krav på medborgarskap för specialistpersonal.
FR: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer och styrelseä
medlemmar.
IT: Krav på italienskt medborgarskap eller medborgarskap i en EU-medä
lemsstat och på bosättning för att få det tillstånd som krävs för säkerä
hetsvakttjänster och värdetransporter.

k) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänsä BG: Krav på medborgarskap för specialister.
ter
DE: Krav på medborgarskap för lantmätare inom statliga verk.
(CPC 8675)
FR: Krav på medborgarskap för lantmäteriverksamhet som rör faststälä
landet av äganderätt och marklagstiftning.
IT och PT: Krav på bosättning.

l) 1. Underhåll och reparation av fartyg

MT: Krav på medborgarskap.

(ingår i CPC 8868)

l) 2. Underhåll och reparation av utrustning LV: Krav på medborgarskap.
för järnvägstransport
(ingår i CPC 8868)
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l) 3. Underhåll och reparation av motorforä EU: För underhåll och reparation av motorfordon, motorcyklar och
don, motorcyklar, snöskotrar och vägä snöskotrar: krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter
med akademisk examen.
transportutrustning
(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867
och i CPC 8868)
l) 5. Underhåll och reparation av metallä
varor, maskiner (inte kontorsmaskiä
ner), utrustning (inte transport- och
kontorsutrustning) samt hushållsartikä
lar och personliga artiklar (1)

EU: Krav på medborgarskap för specialister och praktikanter med akaä
demisk examen, utom för:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE och UK
för CPC 633, CPC 8861, CPC 8866, och för BG för reparation av
hushållsartiklar och personliga artiklar (utom juvelerarvaror): (CPC
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 63301, CPC 63302, ingår i CPC 63303, CPC 63304 och CPC 63309),
8862, CPC 8864, CPC 8865 och CPC
AT för CPC 633, CPC 8861–CPC 8866,
8866)
EE, FI, LV och LT för CPC 633, CPC 8861–CPC 8866,
CZ och SK för CPC 633, CPC 8861 – CPC 8865, och
SI för CPC 633, CPC 8861 och CPC 8866.
m) Tjänster som omfattar rengöring av CY, EE, HR, MT, PL, RO och SI: Krav på medborgarskap för specialister.
byggnader
(CPC 874)
n) Fototjänster

HR och LV: Krav på medborgarskap för specialiserade fototjänster.

(CPC 875)

PL: Krav på medborgarskap för att tillhandahålla flygfototjänster.

p) Tryckning och förlagsverksamhet

HR: Krav på bosättning för förläggare.

(CPC 88442)

SE: Krav på bosättning för förläggare och ägare av förlag eller tryckerier.
IT: Krav på medborgarskap i en EU-medlemsstat för utgivare och ägare
av förlag eller tryckerier.

q) Konferenstjänster
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SI: Krav på medborgarskap.

(ingår i CPC 87909)
r) 1. Översättar- och tolktjänster

FI: Krav på bosättning för auktoriserade översättare.

(CPC 87905)

DK: Krav på bosättning för auktoriserade översättare och tolkar såvida
inte Erhvervsstyrelsen beviljar dispens.

r) 3. Inkassotjänster

BE och EL: Krav på medborgarskap.

(CPC 87902)

IT: Obundet.

r) 4. Tjänster avseende kreditupplysning

BE och EL: Krav på medborgarskap.

(CPC 87901)

IT: Obundet.

_____________
(1) Underhåll och reparation av transportutrustning (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 och CPC 8868) ingår i 6 F l 1–6 F l 4.
Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845), ingår i 6 B Datatjänster och
tillhörande tjänster
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EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
akademisk examen.

8. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE BG: Utländska specialister ska ha minst två års erfarenhet från byggä
sektorn.
INGENJÖRSTJÄNSTER
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,
CPC 515, CPC 516, CPC 517 och CPC
518)
9. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
(utom distribution av vapen, ammunition
och krigsmateriel)
C. Detaljhandel (2)
c) Detaljhandel med livsmedel

FR: Krav på medborgarskap för tobakshandlare (dvs. buralister).

(CPC 631)
10. UNDERVISNING (endast privatfinansieä
rad)
A. Primärutbildning
(CPC 921)

FR: Krav på medborgarskap. Georgiska medborgare kan dock få tillstånd
från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbildningsanstalt
och att undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att
utfärda nationellt erkända utbildningsbevis.
EL: Krav på medborgarskap för lärare.

B. Sekundärutbildning
(CPC 922)

FR: Krav på medborgarskap. Georgiska medborgare kan dock få tillstånd
från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbildningsanstalt
och att undervisa.
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att
utfärda nationellt erkända utbildningsbevis.
EL: Krav på medborgarskap för lärare.
LV: Krav på medborgarskap för teknisk och yrkesinriktad sekundärskoä
leutbildning för funktionshindrade studenter (CPC 9224).

C. Högre utbildning
(CPC 923)

FR: Krav på medborgarskap. Georgiska medborgare kan dock få tillstånd
från behöriga myndigheter att etablera och driva en utbildningsanstalt
och att undervisa.
CZ och SK: Krav på medborgarskap för högre utbildning, utom för
teknisk och yrkesinriktad högskoleutbildning (CPC 92310).
IT: Krav på medborgarskap för att tjänsteleverantörer ska ha rätt att
utfärda nationellt erkända utbildningsbevis.
DK: Krav på medborgarskap för lärare.

_____________
(1) Omfattar inte tryckning, som omfattas av CPC 88442 och ingår i 6 F p.
(2) Omfattar inte underhåll och reparation, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER under 6 B och 6 F l.
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12. FINANSIELLA TJÄNSTER
A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaä AT: Ledningen för ett filialkontor måste bestå av två fysiska personer
terade tjänster
som är bosatta i Österrike.
EE: För direkt försäkring får ledningsorganet för ett försäkringsaktieboä
lag med georgiskt ägande av kapitalet endast inbegripa georgiska medä
borgare i proportion till det georgiska ägandet, dock högst hälften av
ledningsgruppens medlemmar. Den verkställande direktören för ett dotä
terbolag eller ett självständigt bolag måste vara permanent bosatt i Estä
land.
ES: Krav på bosättning för att bedriva aktuarieverksamhet (eller två års
erfarenhet).
FI: De verkställande direktörerna och minst en revisor för ett försäkä
ringsbolag ska vara bosatta i unionen, såvida inte de behöriga myndigä
heterna har beviljat undantag. Generalagenten för ett georgiskt försäkä
ringsbolag ska vara bosatt i Finland, såvida bolaget inte har sitt huvudä
kontor i EU.
HR: Krav på bosättning.
IT: Krav på bosättning för att få bedriva aktuarieverksamhet.
B. Bankverksamhet och andra finansiella BG: Permanent bosättning i Bulgarien krävs för de verkställande direkä
tjänster (med undantag av försäkringsä törerna och ledningens företrädare.
tjänster)
FI: En verkställande direktör och minst en revisor i kreditinstitut ska
vara bosatta i unionen, såvida inte Finansinspektionen har beviljat unä
dantag.
HR: Krav på bosättning. Styrelsen ska leda verksamheten i ett kreditä
institut från Kroatiens territorium. Minst en styrelseledamot ska tala
flytande kroatiska.
IT: Krav på bosättning i en EU-medlemsstat för promotori di servizi
finanziari (säljare av finansiella tjänster).
LT: Minst en chef i en banks administration måste vara permanent
bosatt i Litauen.
PL: Krav på medborgarskap för minst en av bankens verkställande
direktörer.
13. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER
SAMT SOCIALVÅRDSTJÄNSTER
(endast privatfinansierade)
A. Sjukhustjänster
(CPC 9311)
B. Ambulanstjänster
(CPC 93192)

FR: Krav på tillstånd för att inneha ledningsfunktioner. Tillgången på
lokala ledare beaktas vid tillståndsgivningen.
HR: Alla personer som tillhandahåller tjänster direkt till patienter eller
behandlar patienter måste ha tillstånd från yrkesorganisationen.

LV: Ekonomisk behovsprövning för läkare, tandläkare, barnmorskor,
C. Vård på andra behandlingshem än sjukä sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal.
hus
PL: Tillstånd krävs för att utländska medborgare ska få utöva läkaryrket.
Utländska läkare har begränsad rösträtt inom sina yrkessammanslutä
(CPC 93193)
ningar.
E. Sociala tjänster
(CPC 933)
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RESERELATERADE

A. Hotell, restaurang och cateringverksamä BG: Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än
antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det ofä
het
fentligas (stat eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna
(CPC 641, CPC 642 och CPC 643)
kapital överstiger 50 %.
utom cateringverksamhet inom lufttransä HR: Krav på medborgarskap för hotell- och restaurang- och cateringä
port (1)
tjänster i hemmet och på lantgårdar.
B. Resebyråer och researrangörer (inbegriä BG: Antalet utländska personer i ledande ställning får inte vara högre än
pet reseledare)
antalet bulgariska medborgare i ledande ställning, i de fall där det ofä
fentligas (stat eller kommuner) andel av ett bulgariskt företags egna
(CPC 7471)
kapital överstiger 50 %.
HR: För att få vara kontorschef krävs godkännande från turistministeriet.
C. Turistguidetjänster
(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT och SK: Krav på medborä
garskap.
IT: Turistguider från länder utanför EU måste ha en särskild licens.

15. REKREATIONS-, KULTUROCH SPORTTJÄNSTER
(utom audiovisuella tjänster)
A. Underhållningstjänster (inbegripet teater, FR: Krav på tillstånd för att inneha ledningsfunktioner. För att få tillä
levande musik, cirkusuppträdanden och stånd ställs krav på medborgarskap om tillståndet gäller mer än två år.
diskotek)
(CPC 9619)
16. TRANSPORT-TJÄNSTER
A. Sjötransport
a) Internationell passagerartransport

EU: Krav på medborgarskap för fartygsbesättningar.

(CPC 7211 utom nationellt cabotage).

AT: Krav på medborgarskap för majoriteten av de verkställande direkä
törerna.

b) Internationell godstransport
(CPC 7212 utom nationellt cabotage).
D. Vägtransport
a) Passagerartransporter
(CPC 7121 och CPC 7122)

AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att
företräda en juridisk person eller en delägare.
DK, HR: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer.
BG, MT: Krav på medborgarskap.

_____________
(1) Cateringverksamhet inom lufttransport ingår i KRINGTJÄNSTER FÖR TRANSPORT i 17 E a Marktjänster.
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AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att
företräda en juridisk person eller en delägare.
(CPC 7123, utom transport av post för
BG och MT: Krav på medborgarskap.
egen räkning (1)).
b) Godstransport

HR: Krav på medborgarskap och bosättning för chefer.
E. Transport i rörledning av andra varor än AT: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer.
bränsle (2)
(CPC 7139)
17. KRINGTJÄNSTER FÖR
TRANSPORT (3)
A. Kringtjänster för sjötransport
a) Godshantering i samband med sjöfart
b) Lagring och magasinering
(ingår i CPC 742)
c) Tullklareringstjänster

AT: Krav på medborgarskap för majoriteten av de verkställande direkä
törerna.
BG och MT: Krav på medborgarskap.
DK: Krav på bosättning för tullklareringstjänster.
EL: Krav på medborgarskap för tullklareringstjänster.

d) Containerterminaler och depåtjänster
e) Agent- och mäklartjänster
f) Fraktspeditionstjänster
g) Uthyrning av fartyg med besättning
(CPC 7213)
h) Bogsering och påskjutning av fartyg
(CPC 7214)
i) Stödtjänster för sjöfart
(ingår i CPC 745)
j) Övriga stöd- och kringtjänster (utom caä
tering)
(ingår i CPC 749)
D. Kringtjänster för vägtransport

AT: Krav på medborgarskap för personer och aktieägare som har rätt att
företräda en juridisk person eller en delägare.

d) Uthyrning av nyttovägfordon med operaä
tör
BG och MT: Krav på medborgarskap.
(CPC 7124)

F. Kringtjänster för transport i rörledning AT: Krav på medborgarskap för verkställande direktörer.
av andra varor än bränsle (4)
a) Lagring och magasinering av andra varor
än bränsle som transporteras i rörledning
(ingår i CPC 742)
_____________
(1) Ingår i CPC 71235, som återfinns i KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER under 7 A Post- och budtjänster.
(2) Transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 19 B.
(3) Omfattar inte underhåll och reparation av transportutrustning, som ingår i FÖRETAGSTJÄNSTER i 6 F l 1–6 F 1 4.
(4) Kringtjänster för transport av bränsle i rörledning ingår i ENERGITJÄNSTER under 19 C.
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Beskrivning av förbehåll

19. ENERGITJÄNSTER
A. Tjänster i samband med gruvdrift
(CPC 883)

SK: Krav på bosättning.

(1 )

20. ANDRA TJÄNSTER SOM
INTE NÄMNS NÅGON ANNANSTANS
a) Tvättning, rengöring och färgning
(CPC 9701)
b) Hårvård
(CPC 97021)

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
akademisk examen.
EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
akademisk examen.

c) Kosmetisk behandling, manikyr och peä EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
dikyr
akademisk examen.
(CPC 97022)
d) Annan skönhetsvård
(CPC 97029)

EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
akademisk examen.

e) Kurortstjänster och icke-terapeutisk masä EU: Krav på medborgarskap för specialister och för praktikanter med
sage, om de tillhandahålls för avslappä akademisk examen.
ning och fysiskt välbefinnande och inte
är avsedda för medicinska ändamål eller
rehabilitering (2)
(CPC ver. 1.0 97230)

_____________
(1) Omfattar följande tjänster som tillhandahålls på arvodes- eller kontraktsbasis: rådgivnings- och konsulttjänster som rör gruvdrift,
iordningställande av arbetsplatser på land, installation av borriggar på land, borrning, borrkronor, foderrör och produktionsrör,
borrslamsteknik och tillhandahållande av borrslam, kontroll av fasta ämnen, fiske och särskilda åtgärder i borrhål, geologi vid
brunnar och borrkontroll, tagning av borrkärnor, provning av brunnar, kablar, tillhandahållande och skötsel av kompletteringsä
vätskor (saltlösningar), tillhandahållande och installation av kompletteringsutrustning, cementering (tryckpumpning), stimulering
(sprickbildning, syrabehandling och tryckpumpning), överhalning och reparation av brunnar, igenfyllning och nedläggning av
brunnar.
Omfattar inte direkt tillgång till eller exploatering av naturresurser.
Omfattar inte iordningställande av arbetsplatser för utvinning av andra resurser än olja och gas (CPC 5115), som ingår i 8.
BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER.
2
( ) Terapeutisk massage och brunnskurer ingår i 6 A h Läkar- och tandläkartjänster, 6 A j 2 Tjänster som tillhandahålls av
sjuksköterskor, sjukgymnaster och paramedicinsk personal samt Hälso- och sjukvårdstjänster (13 A and 13 C).
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BILAGA XIV-D
FÖRTECKNING

ÖVER

FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER
KONTRAKTSBASIS OCH OBEROENDE YRKESUTÖVARE (UNIONEN)

TJÄNSTER

PÅ

1. Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av tjänsteleverantörer på kontraktsbasis och av
oberoende yrkesutövare från den andra parten genom närvaro av fysiska personer i enlighet med artiklarna 91 och
92 i detta avtal, för de näringsverksamheter som förtecknas nedan och med relevanta begränsningar.
2. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som förbehållen gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Unionen gör inga åtaganden om tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende
yrkesutövare för någon annan näringssektor än dem som uttryckligen förtecknas nedan.
3. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med
a) CPC: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikkontor
(Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC prov, 1991), och
b) CPC ver. 1.0: den centrala produktindelningen (Central Products Classification) enligt Förenta nationernas statistikä
kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers Series M, No 77, CPC ver. 1.0, 1998).
4. Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller
inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en
konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
5. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska stanä
darder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller
nationell behandling enligt artiklarna 91 och 92 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på att ha
erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina och krav på
att ha juridisk hemvist på det territorium där den ekonomiska verksamheten utövas) gäller, även om de inte
förtecknas, ändå för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare
från Georgien.
6. Alla andra bestämmelser i unionens och medlemsstaternas lagstiftning om inresa, vistelse, arbete och social trygghet
ska vara tillämpliga även i fortsättningen, däribland regler om en vistelses längd, minimilöner och kollektiva löneavä
tal.
7. Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat.
8. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol eller exklusiva rättigheter inom relevanta sektorer,
enligt vad som anges av unionen i bilaga XIV-A till detta avtal.
9. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i den medlemsstat eller region där tjänsten ska tillhandahållas, inbegripet antalet
befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
10. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (selfexecuting) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
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Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av tjänsteleverantörer på kontraktsbasis från den
andra parten genom fysiska personers närvaro, enligt de villkor som anges i artikel 91 i detta avtal och inom följande
näringsgrenar:
a) Juridiska tjänster angående folkrätt och utländsk rätt (dvs. annan än EU-rätt).
b) Redovisnings- och bokföringstjänster.
c) Skatterådgivning.
d) Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur.
e) Ingenjörstjänster och integrerade tekniska tjänster.
f)

Datatjänster och tillhörande tjänster.

g) Forskning och utveckling.
h) Reklam.
i)

Organisationskonsulttjänster.

j)

Tjänster i anslutning till organisationskonsulttjänster.

k) Tjänster avseende teknisk provning och analys
l)

Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster.

m) Underhåll och reparation av utrustning i samband med garantiserviceavtal eller uthyrning.
n) Översättningstjänster
o) Markundersökning.
p) Miljötjänster.
q) Resebyråer och researrangörer.
s) Underhållningstjänster.
Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av oberoende yrkesutövare från den andra parten
genom fysiska personers närvaro, enligt de villkor som anges i artikel 92 i detta avtal och inom följande näringsä
grenar:
a) Juridiska tjänster angående folkrätt och utländsk rätt (dvs. annan än EU-rätt).
b) Arkitekttjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur.
c) Ingenjörstjänster och integrerade tekniska tjänster.
d) Datatjänster och tillhörande tjänster.
e) Organisationskonsulttjänster och därtill hörande tjänster.
f) Översättningstjänster
Sektor eller undersektor

ALLA SEKTORER

Beskrivning av förbehåll

Erkännande
EU: EU-direktiv om ömsesidigt erkännande av examensbevis är endast tillä
lämpliga på medborgare i EU:s medlemsstater. Rätten att utöva ett reglerat
yrke i en medlemsstat ger inte rätt att utöva det i en annan medlemsstat (1).

_____________
(1) För att tredjelandsmedborgares kvalifikationer ska erkännas i hela EU krävs att ett avtal om ömsesidigt erkännande förhandlas fram i
enlighet med artikel 96 i detta avtal.
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Sektor eller undersektor

Beskrivning av förbehåll

Juridisk rådgivning angående folkrätt och AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE och UK: Inga.
utländsk rätt (dvs. annan än EU-rätt)
BE, ES, HR, IT och EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesä
utövare.
(ingår i CPC 861) (1)
LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI och SK: Ekonomisk behovsprövning.
DK: Endast advokater med dansk auktorisation får marknadsföra juridiska
rådgivningstjänster. För att erhålla dansk auktorisation krävs en dansk juriä
disk examen.
FR: Krav på full (förenklad) antagning till advokatsamfundet genom ett
lämplighetstest. Juristers tillträde till yrkena avocat auprès de la Cour de Casä
sation och avocat auprès du Conseil d’Etat omfattas av kvoter, och det ställs
även krav på medborgarskap.
HR: För fullt medlemskap i advokatsamfundet, som krävs för juridiska
representationstjänster, gäller ett krav på medborgarskap.
Redovisnings- och bokföringstjänster
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BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 86212 utom revision, CPC 86213, AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisationen
CPC 86219 och CPC 86220)
i hemlandet, om en sådan finns.
FR: Krav på tillstånd. Tillhandahållande av redovisnings- och bokföringsä
tjänster kräver ett beslut av ansvariga ministrar.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
HR: Krav på bosättning.
Skatterådgivning

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 863) (2)

AT: Arbetsgivaren måste vara medlem av den relevanta yrkesorganisationen
i hemlandet, om en sådan finns. Krav på medborgarskap för att uppträda
som ombud inför behöriga myndigheter.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
CY: Obundet när det gäller ingivande av skattedeklarationer.
PT: Obundet.
HR och HU: Krav på bosättning.

Arkitekttjänster och Stadsplanering och EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.
landskapsarkitektur
BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövaä
re.
(CPC 8671 och CPC 8674)
LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.
FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som
är relevanta för den tjänst som tillhandahålls.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
AT: Endast för planeringstjänster: Ekonomisk behovsprövning.
HR, HU och SK: Krav på bosättning.
_____________
(1) För juridiska tjänster gäller, som för tillhandahållande av andra tjänster, tillämpliga villkor och förfaranden för licensiering i
Europeiska unionens medlemsstater. För jurister som tillhandahåller juridiska tjänster i fråga om folkrätt och utländsk rätt kan
dessa bl.a. bestå i efterlevnad av lokala uppförandekoder, användning av hemlandets yrkestitel (om inte erkännande med värdlandets
yrkestitel erhållits), försäkringskrav, enkel registrering hos värdlandets advokatsamfund eller förenklad antagning till värdlandets
advokatsamfund genom ett lämplighetstest och juridisk eller yrkesmässig hemvist i värdlandet.
(2) Omfattar inte juridisk rådgivning och juridisk representation i skattefrågor, som återfinns under Juridisk rådgivning angående folkrätt
och utländsk rätt.
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Beskrivning av förbehåll

Ingenjörstjänster och Integrerade tekniska EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.
tjänster
BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövaä
(CPC 8672 och CPC 8673)
re.
LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.
FI: Den fysiska personen måste visa att han/hon har specialkunskaper som
är relevanta för den tjänst som tillhandahålls.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
AT: Endast för planeringstjänster: Ekonomisk behovsprövning.
HR och HU: Krav på bosättning.
Datatjänster och tillhörande tjänster

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.

(CPC 84)

ES och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller
tjänster på kontraktsbasis.
BE: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK och UK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
HR: Krav på bosättning för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis. Obundet för oberoende yrkesutövare.

Forsknings- och utvecklingstjänster

EU, utom BE: Krav på mottagningsavtal med ett godkänt forskningsä
organ (2).

(CPC 851, CPC 852 utom psykologtjänsä
CZ, DK och SK: Ekonomisk behovsprövning.
ter (1), CPC 853)
BE och UK: Obundet.
HR: Krav på bosättning.
Reklam

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 871)

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.

Organisationskonsulttjänster

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 865)

ES och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
BE och HR: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.

Tjänster i anslutning till organisationskonä DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.
sulttjänster
BE, ES, HR och IT: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövaä
re.
(CPC 866)
AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
HU: Ekonomisk behovsprövning, utom för medlings- och förlikningstjänsä
ter (CPC 86602), där: Obundet.
Teknisk provning och analys

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 8676)

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk beä
hovsprövning.

_____________
(1) Del av CPC 85201 som återfinns under Läkar- och tandläkartjänster.
(2) För alla medlemsstater utom DK måste godkännandet av forskningsorganet och mottagningsavtalet uppfylla de villkor som fastställts
i enlighet med direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och
vistelse i forskningssyfte.
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Sektor eller undersektor

Beskrivning av förbehåll

Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 8675)

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk
behovsprövning.
DE: Obundet för lantmätare inom statliga verk.
FR: Obundet för lantmäteriverksamhet som rör fastställandet av äganderätt
och marklagstiftning.
BG: Obundet.

Underhåll och reparation av fartyg

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.

(ingår i CPC 8868)

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO och SK: Ekonomisk beä
hovsprövning.
UK: Obundet.

Underhåll och reparation av utrustning för BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.
järnvägstransport
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
(ingår i CPC 8868)
UK: Obundet.
Underhåll och reparation av motorfordon, BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.
motorcyklar, snöskotrar och vägtransportä
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO och SK: Ekonomisk
utrustning
behovsprövning.
(CPC 6112, CPC 6122, ingår i CPC 8867
UK: Obundet.
och i CPC 8868)
Underhåll och reparation av luftfartyg och BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI och SE: Inga.
delar till luftfartyg
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövä
ning.
(ingår i CPC 8868)
UK: Obundet.
Underhåll och reparation av metallvaror, BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.
maskiner (inte kontorsmaskiner), utrustning
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk beä
(inte transport- och kontorsutrustning)
hovsprövning.
samt hushållsartiklar och personliga artikä
lar (1)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 och CPC
8866)
Översättning
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DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 87905, utom officiell eller auktoriseä BE, ES, IT och EL: Ekonomisk behovsprövning för oberoende yrkesutövare.
rad verksamhet)
CY och LV: Ekonomisk behovsprövning för tjänsteleverantörer som tillä
handahåller tjänster på kontraktsbasis.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
HR: Obundet för oberoende yrkesutövare.
Markundersökning.

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 5111)

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.

_____________
(1) Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustning, inbegripet datorer (CPC 845) återfinns under Datatjänster.
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Miljötjänster

30.8.2014

Beskrivning av förbehåll

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE och UK: Inga.

(CPC 9401 (1), CPC 9402, CPC 9403, CPC AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO och SK: Ekonomisk
9404 (2), ingår i CPC 94060 (3), CPC 9405, behovsprövning.
ingår i CPC 9406 och CPC 9409)
Resebyråer och researrangörer (inbegripet AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI och SE: Inga.
reseledare (4))
BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO och SK: Ekonomisk behovsprövning.
(CPC 7471)
BE, CY, DK, FI och IE: Obundet utom för reseledare (personer som har till
uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som
guider på särskilda platser).
HR: Krav på bosättning.
UK: Obundet.
Andra underhållningstjänster än audiovisuä BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO,
ella tjänster (inbegripet teater, levande muä SK och SE: Hög kvalifikation (5) kan krävas. Ekonomisk behovsprövning.
sik, cirkusuppträdanden och diskotek)
AT: Höga kvalifikationer och ekonomisk behovsprövning utom för persoä
ner vars huvudsakliga yrkesmässiga verksamhet ligger inom detta område
(CPC 9619)
och som får största delen av sin inkomst från denna verksamhet, och på
villkor att dessa personer får inte utöva någon annan kommersiell verkä
samhet i Österrike. I så fall: Inga.
CY: Ekonomisk behovsprövning för levande musik och diskotek.
FR: Obundet för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontä
raktsbasis, utom i följande fall:
— Arbetstillstånd har beviljats för högst nio månader och kan förlängas
med tre månader.
Ekonomisk behovsprövning.
— Underhållningsföretaget måste betala en skatt till Office Français de l'Imä
migration et de l'Intégration.
SI: Vistelsen begränsas till sju dagar per evenemang. För cirkus- och nöjesä
parkstjänster begränsas vistelsen till högst 30 dagar per kalenderår.
BE och UK: Obundet.

_____________
(1) Motsvarar avloppshantering.
(2) Motsvarar avgasrening.
(3) Motsvarar delar av skydd av naturen och landskapet.
(4) Tjänsteleverantörer som har till uppgift att åtfölja grupper om minst tio personer utan att fungera som guider på särskilda platser.
(5) Om kvalifikationen inte har erhållits i EU och dess medlemsstater får den berörda medlemsstaten göra en bedömning av om
kvalifikationen är likvärdig med den kvalifikation som krävs i dess territorium.
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BILAGA XIV-E
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL SOM GÄLLER ETABLERING (GEORGIEN) (1)

1. I nedanstående förteckning anges de näringsverksamheter där förbehåll i fråga om nationell behandling eller behandä
ling som mest gynnad nation av Georgien enligt artikel 79.1 i detta avtal gäller för företag och företagare i Georgien.
Förteckningen består av följande:
a) En förteckning över horisontella förbehåll som gäller alla sektorer eller undersektorer.
b) En förteckning över sektors- eller undersektorsspecifika förbehåll med angivelse av den berörda sektorn eller
undersektorn tillsammans med de förbehåll som gäller.
Ett förbehåll som gäller en verksamhet som inte liberaliserats (obundet) uttrycks på följande sätt: ”Inga krav på
nationell behandling och behandling som mest gynnad nation”.
Inom de sektorer där förbehåll inte görs av Georgien, åtar sig landet skyldigheter enligt artikel 79.1 i detta avtal utan
förbehåll (avsaknaden av förbehåll för en viss sektor påverkar inte eventuella tillämpliga horisontella förbehåll).
2. I enlighet med artikel 76.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som parterna
beviljat.
3. De rättigheter och skyldigheter som följer av förteckningen nedan ska inte ha någon direkt (self-executing) effekt och
ger alltså inte fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
4. I enlighet med artikel 79 i detta avtal förtecknas inte icke-diskriminerande krav, till exempel sådana som gäller juridisk
form eller skyldigheten att skaffa licens eller tillstånd och som gäller för alla leverantörer som är verksamma inom
territoriet utan åtskillnad på grund av nationalitet, bosättning eller likvärdiga kriterier, i denna bilaga eftersom de inte
påverkas negativt av avtalet.
5. Om Georgien har ett förbehåll som kräver att en tjänsteleverantör är medborgare, permanent bosatt eller bosatt i dess
territorium som ett villkor för tillhandahållandet av en tjänst på dess territorium, ska ett förbehåll som förtecknas i
bilaga XIV-G till detta avtal fungera som förbehåll för etableringen enligt denna bilaga, i den utsträckning det är
tillämpligt.
Horisontella förbehåll

Subventioner
Rätten till subventioner kan begränsas till personer som är etablerade i en särskild geografisk del av Georgien.
Privatisering
En organisation där statens marknadsandel överstiger 25 % har inte rätt att delta som köpare i privatiseringsprocessen
(begränsning av marknadstillträdet).
Minst en chef i ett aktiebolag måste vara bosatt i Georgien. Inrättandet av en filial kräver en representant (fysisk person)
med hemvist i Georgien som är bemyndigad av företaget att representera det fullt ut.
(1) Detta dokument har utarbetats utifrån WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
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Köp av fast egendom
Obundet utom för följande:
i) Köpa annan mark än jordbruksmark.
ii) Köp av fastigheter som krävs för att utföra tjänster.
iii) Leasing av jordbruksmark i högst 49 år, och annan mark än jordbruksmark i högst 99 år.
iv) Köp av jordbruksmark av samriskföretag.
Sektorsförbehåll

Fiske
Inga krav på marknadstillträde, nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller fiske. Tillgång
till georgiska vatten för fiskfångst beviljas på grundval av ömsesidighet.
Företagstjänster
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transplantat och obduktion
(9312).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra professionella tjänster
(1 A k) (1*).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande jordbruk,
jakt och skogsbruk (CPC 881, utom CPC 88110.
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster som rör tillverkning
av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle, på avgifts- eller kontraktsbasis (CPC 8845).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller flygfotografering (ingår i
CPC 87504).
Kommunikationstjänster
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller posttjänster (ingår i CPC
7511).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster rörande programä
skapande och utsändning (CPC 96133).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller programöverföringstjänster
(ingår i CPC 7524).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra kommunikationsä
tjänster (2, E)*.
Byggtjänster och tillhörande ingenjörstjänster
Minst 50 % av hela personalen måste vara georgiska medborgare.
(1*) Klassificering av tjänsten i enlighet med WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.

30.8.2014

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

735

L 261/265

Distributionstjänster
Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra kommunikationstjänster
(4, E)*.
Utbildningstjänster
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentligt finansierade
tjänster inom sekundär utbildning (ingår i CPC 922).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller offentligt finansierade
tjänster inom högre utbildning (ingår i CPC 923).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra utbildningstjänster
(ingår i CPC 929).
Finansiella tjänster
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra finansiella tjänster,
inbegripet ersättning till arbetstagare (7, C)*.
Hälsorelaterade och sociala tjänster
— Kunskap i georgiska (det officiella språket) är obligatoriskt för läkare som arbetar i Georgien.
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra hälsorelaterade och
sociala tjänster (8, D)*.
Turism och reserelaterade tjänster
Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra turism- och reserelaterade
tjänster (9, D)*.
Rekreations-, kultur- och sporttjänster
Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra rekreations-, kultur- och
sporttjänster (10, E)*.
Transporttjänster
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller passagerartransport till sjöss
(CPC 7211) och stödtjänster för sjöfart (ingår i CPC 745).
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller lufttransporttjänster,
inbegripet passagerartransport (CPC 731), godstransport (CPC 732), uthyrning av luftfartyg med besättning (CPC
734) och stödtjänster för lufttransporter (CPC 746).
— Järnvägstransport (CPC 7111, CPC 7112 och CPC 7113) – Järnvägsinfrastruktur är statlig egendom och utnyttjande
av den är ett monopol. Inga för järnvägstransporter.
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller stödtjänster till järnvägsä
transporter (CPC 743).

736
L 261/266

SV

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

30.8.2014

— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller vägtransporttjänster,
inbegripet passagerartransport (CPC 7121 och CPC 7122), uthyrning av nyttofordon med operatör (CPC 7124)
och stödtjänster för vägtransport (CPC 744). Bilaterala vägtransportavtal på grundval av ömsesidighet, som gör det
möjligt för de olika länderna att utföra internationella passagerar- och godstransporter.
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller transport i rörledning,
inklusive transport av bränslen (CPC 7131) och transport av andra varor (CPC 7139)
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller andra transporttjänster
(11, I)*.
— Inga krav på nationell behandling och behandling som mest gynnad nation när det gäller tjänster som inte nämns
någon annanstans (CPC 95, CPC 97, CPC 98 och CPC 99).
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BILAGA XIV-F
FÖRTECKNING ÖVER ÅTAGANDEN I FRÅGA OM TILLHANDAHÅLLANDE AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE TJÄNSTER
(GEORGIEN) (1)

1. I nedanstående förteckning över åtaganden anges näringsverksamhet som liberaliserats av Georgien enligt artikel 86 i
detta avtal och, i form av förbehåll, de begränsningar i fråga om marknadstillträde och nationell behandling som gäller
för tjänster och tjänstleverantörer från unionen inom dessa näringsgrenar. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn som anger den sektor eller undersektor som avtalspartens åtagande gäller och räckvidden av de
liberaliseringar som förbehållen avser.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Åtaganden görs endast för de sektorer eller undersektorer som anges i förteckningen nedan.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med CPC den centrala produktindelningen (Central
Products Classification) enligt WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
3. I förteckningen ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder samt villä
kor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell behandling
enligt artiklarna 84 och 85 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, skyldighet att tillhandahålla
samhällsomfattande tjänster, krav på att ha erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda
examina, inbegripet språkexamina, icke-diskriminerande krav på att viss verksamhet inte får utövas i skyddade miljöä
områden eller områden av särskilt historiskt eller konstnärligt intresse) gäller, även om de inte förtecknas, ändå för
företagare från den andra parten.
4. Förteckningen nedan påverkar inte genomförbarheten av leveranssätt 1 i vissa tjänstesektorer och undersektorer och
påverkar inte heller förekomsten av offentliga monopol och ensamrätt enligt förteckningen över åtaganden som gäller
etablering.
5. I enlighet med artikel 76.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som parterna
beviljat.
6. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
7. Leveranssätt 1 och 2 hänvisar till de medel för tillhandahållande av tjänster som beskrivs i led m i och m ii i artikel 77
i detta avtal.
Horisontella förbehåll

Obundet för subventioner.
Sektorsförbehåll
Sektor eller undersektor

Beskrivning av förbehåll

1. FÖRETAGSTJÄNSTER
A. Professionella tjänster
a) Juridiska tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(Inklusive rådgivning om nationell rätt och internationell Inga.
rätt
(CPC 861)
b) Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 862)

Inga.

(1) Detta dokument har utarbetats utifrån WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
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Beskrivning av förbehåll

c) Skatterådgivning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 863)

Inga.

d) Arkitekttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8671)

Inga.

e) Ingenjörstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8672)

Inga.

f) Integrerade tekniska tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8673)

Inga.

g) Stadsplanering och landskapsarkitektur

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8674)

Inga.

h) Läkarvård och tandläkarvård

För leveranssätt 1 och 2

(utom transplantat samt obduktion)

Inga.

(CPC 9312)

i) Veterinärtjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 932)

Inga.

B. Datatjänster och tillhörande tjänster

a) Rådgivning för installation av hårdvara

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 841)

Inga.

b) Programvarugenomförande

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 842)

Inga.

c) Databehandling

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 843)

Inga.

d) Databastjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 844)

Inga.

e) Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och konä För leveranssätt 1 och 2
torsutrustning, inbegripet datorer
Inga.
(CPC 845)

30.8.2014
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Beskrivning av förbehåll

f) Dataredigering

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 849)

Inga.

C. Tjänster inom forskning och utveckling

a) FoU-tjänster inom naturvetenskap

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 851)

Inga.

b) FoU-tjänster inom socialvetenskap och humaniora

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 852)

Inga.

c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 853)

Inga.

D. Tjänster avseende fast egendom

a) Som rör egen eller hyrd egendom

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 821)

Inga.

b) Med fast lön eller på kontraktsbasis

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 822)

Inga.

E. Leasing/uthyrning utan operatör

a) Av fartyg

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 83103)

Inga.

b) Av luftfartyg

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 83104)

Inga.

c) Av annan transportutrustning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 83101, CPC 83102 och CPC 83105)

Inga.

d) Av andra maskiner eller annan utrustning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 83106 – 83109)

Inga.

e) Leasing eller uthyrning av videoband eller optiska skivor För leveranssätt 1 och 2
(CPC 83202)

Inga.
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Beskrivning av förbehåll

F) Andra företagstjänster

a) Reklamtjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 871)

Inga.

b) Marknadsundersökning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 864)

Inga.

c) Organisationskonsulttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 865)

Inga.

d) Tjänster i samband med organisationsrådgivning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 866)

Inga.

e) Teknisk provning och analys

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8676)

Inga.

f)

För leveranssätt 1 och 2

Tjänster som rör jordbruk, jakt och skogsbruk

(CPC 88110)

Inga.

g) Tjänster som rör fiske

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 882**)

Inga.

h) Tjänster som rör gruvdrift

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 883**)

Inga.

i)

För leveranssätt 1 och 2

Tjänster som rör tillverkning

(CPC 885, CPC 886, CPC 8841 – CPC 8844 och Inga.
8846–CPC 8849)

j)

Tjänster rörande energidistribution

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 887**)

Inga.

k) Rekrytering och förmedling av personal

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 87205 och CPC 87206)

Inga.

m) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8675)

Inga.
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Beskrivning av förbehåll

p) Fototjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 875) utom flygfoto

Inga.

q) Paketering

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 876)

Inga.

r) Tryckning och förlagsverksamhet

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 88442)

Inga.

s) Konferenstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(ingår i CPC 8790)

Inga.

t)

För leveranssätt 1 och 2

Andra

Tjänster avseende reparation av hushållsartiklar och personä Inga.
liga artiklar
(CPC 633)
Tjänster avseende reparation av metallvaror, maskiner och För leveranssätt 1 och 2
apparater
Inga.
(CPC 886)
Andra företagstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 879 utom CPC 87909)

Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

2. KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
B. Budtjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7512)

Inga.

C. Telekommunikationstjänster
a) Rösttelefoni

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7521)

Inga.

b) Paketkopplade dataöverföringstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7523*)

Inga.

c) Kretskopplade dataöverföringstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7523*)

Inga.

d) Telextjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7523*)

Inga.

e) Telegraftjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7522)

Inga.
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För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7521* och CPC 7529*)

Inga.

g) Privata förhyrda förbindelser

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7522* och CPC 7523*)

Inga.

h) E-post:

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7523*)

Inga.

i)

För leveranssätt 1 och 2

Röstbrevlåda

(CPC 7523*)

Inga.

j)

För leveranssätt 1 och 2

Informationssökning och databassökning on-line

(CPC 7523*)

Inga.

k) Elektroniskt datautbyte (EDI)

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7523*)

Inga.

l)

Utökade faxtjänster/faxtjänster med mervärde, inklusive För leveranssätt 1 och 2
lagring och vidarebefordran samt hämtning
Inga.
(CPC 7523*)
m) Kod- och protokollkonvertering

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

n) Informations- eller databehandling on-line (inbegripet För leveranssätt 1 och 2
transaktionsbehandling)
Inga.
(CPC 843*)
o) Andra mobiltjänster Analoga/digitala mobiltelefontjänsä För leveranssätt 1 och 2
ter
Inga.
(CPC 75213*)
Persondatorer
(personliga kommunikationstjänster, CPC 75213*)
Personsökning
(CPC 75291*)
Mobila datatjänster
(CPC 7523*)
D. Audio-visuella tjänster
a) Film- och videoproduktion och distribution

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 9611)

Inga.
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Beskrivning av förbehåll

b) Filmvisning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 9612)

Inga.

c) Radio- och tv-tjänster med undantag av överföringsä För leveranssätt 1 och 2
tjänster
Inga.
(CPC 9613 utom 96133)
e) Ljudinspelning

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

3. BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER
A. Allmänt byggarbete för byggnader

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 512)

Inga.

B. Allmänt byggarbete för väg- och vattenbyggnad

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 513)

Inga.

C. Installation och montering

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 514 och 516)

Inga.

D. Färdigställande och slutförande av byggnader

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 517)

Inga.

E. Annat

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 511, CPC 515 och CPC 518)

Inga.

4. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
A. Kommissionärstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 621)

Inga.

B. Grossisthandel

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 622)

Inga.

C. Detaljhandel

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 631, CPC 632, CPC 611 och CPC 612)

Inga.

D. Franchising

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8929)

Inga.

5. UTBILDNINGSTJÄNSTER
A. Primärutbildning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 921)

Inga.
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Beskrivning av förbehåll

B. Privatfinansierad sekundärutbildning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 922 *)

Inga.

C. Privatfinansierad högre utbildning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 923*)

Inga.

D. Vuxenutbildning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 924)

Inga.

6. MILJÖTJÄNSTER
A. Avloppstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 9401)

Obundet utom konsult- och rådgivningstjänster
För leveranssätt 2
Inga.

B. Avfallshantering

För leveranssätt 1

(CPC 9402)

Obundet utom konsult- och rådgivningstjänster
För leveranssätt 2
Inga.

C. Renhållning och liknande tjänster

För leveranssätt 1

(CPC 9403)

Obundet utom konsult- och rådgivningstjänster
För leveranssätt 2
Inga.

D. Avgasrening

För leveranssätt 1

(CPC 9404)

Obundet utom konsult- och rådgivningstjänster
För leveranssätt 2
Inga.

E. Bullerdämpning

För leveranssätt 1

(CPC 9405)

Obundet utom konsult- och rådgivningstjänster
För leveranssätt 2
Inga.

F. Skydd av naturen och landskapet

För leveranssätt 1

(CPC 9406)

Obundet utom konsult- och rådgivningstjänster
För leveranssätt 2
Inga.

G. Övriga miljötjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 9409)

Inga.

30.8.2014
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7. FINANSIELLA TJÄNSTER
A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
a) Livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring För leveranssätt 1
(utom ersättning vid arbetsplatsolyckor)
Obundet.
(CPC 81211, CPC 81291 och CPC 81212)
För leveranssätt 2
Inga.
b) Skadeförsäkring

För leveranssätt 1

(CPC 8129 utom CPC 81291 och CPC 81293)

Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

— Sjöfarts- och luftfartsförsäkring och andra transportförä För leveranssätt 1 och 2
säkringar
Inga.
(CPC 81293)
c) Återförsäkring samt återförsäkring av återförsäkring

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 81299)

Inga.

d) Försäkringsrelaterade tjänster såsom konsult-, aktuarie-, För leveranssätt 1 och 2
riskprövnings- och skaderegleringstjänster
Inga.
(CPC 8140)
Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturverksamä För leveranssätt 1 och 2
het
Inga.
(CPC 8140)
B. Bankverksamhet och andra finansiella tjänster
a) Mottagande av insättningar och andra återbetalningsä För leveranssätt 1 och 2
pliktiga medel från allmänheten
Inga.
(CPC 81115–81119)
b) Utlåning av allt slag, bl.a. konsumentkredit, inteckningsä För leveranssätt 1 och 2
kredit, factoring och finansiering av kommersiella transä
Inga.
aktioner
(CPC 8113)
c) Finansiell leasing

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8112)

Inga.

d) Betalnings- och penningförmedlingstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 81339)

Inga.
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e) Garantier och åtaganden

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 81199)

Inga.

f) Handel för egen eller annans räkning, på en börs, geä För leveranssätt 1 och 2
nom direkthandel eller på annat sätt, med något av
Inga.
följande:
— Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar, växä För leveranssätt 1 och 2
lar, bankcertifikat osv.)
Inga.
(CPC 81339).
— Utländsk valuta
(CPC 81333).
— Derivatinstrument som omfattar men inte är begränsade För leveranssätt 1 och 2
till terminer och optioner
Inga.
(CPC 81339).
— Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana proä För leveranssätt 1 och 2
dukter som svappar, framtida räntesäkringsavtal osv.
Inga.
(CPC 81339)
— Överlåtbara värdepapper

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 81321)

Inga.

— Andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar, För leveranssätt 1 och 2
inklusive guld- och silvertackor.
Inga.
(CPC 81339)
g) Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper, dää För leveranssätt 1 och 2
ribland emissionsgarantier och placering såsom mellanä
hand (offentligt eller privat) och serviceverksamhet i Inga.
samband med sådana emissioner.
(CPC 8132)
h) Penningmäkleri

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 81339)

Inga.

i) Förvaltning av tillgångar, såsom kassa- eller portföljförä För leveranssätt 1 och 2
valtning, alla former av fondförvaltning, pensionsfondsä
Inga.
förvaltning samt förvarings- och notariattjänster
(CPC 8119 och CPC 81323)
j) Clearing- och avvecklingstjänster rörande finansiella tillä För leveranssätt 1 och 2
gångar, inbegripet värdepapper, deriverade produkter
Inga.
och andra överlåtbara instrument
(CPC 81339 och CPC 81319)

30.8.2014
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k) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till fiä För leveranssätt 1 och 2
nansiella tjänster relaterade tjänster avseende alla verkä
samheter angivna under 5 a v–xv i bilagan om finansiä Inga.
ella tjänster till Gats, inbegripet kreditupplysning och
kreditanalys, tillhandahållande av investeringsunderlag,
investeringsrådgivning samt rådgivning om företagsförä
värv, omstrukturering av företag och affärsstrategi
(CPC 8131 och CPC 8133)
l) Tillhandahållande och överföring av finansiell inforä För leveranssätt 1 och 2
mation och behandling av finansiella data och tillä
hörande programvara av leverantörer av andra finansiä Inga.
ella tjänster
(CPC 8131, CPC 842 och CPC 844)
8. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER SAMT SOCIALVÅRDSTJÄNSTER
A. Annan hälso- och sjukvård för människor

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 931 utom CPC 93191)

Inga.

C. Sociala tjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 933)

Inga.

9. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER
A. Hotell och restauranger (inkl. catering)

För leveranssätt 1

(CPC 641–CPC 643)

Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

B. Resebyråer och researrangörer

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7471)

Inga.

C. Turistguidetjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7472)

Inga.

10. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
A. Underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik För leveranssätt 1 och 2
och cirkusuppträdanden)
Inga.
(CPC 9619)
B. Nyhetsbyråtjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 962)

Inga.
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C. Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster För leveranssätt 1 och 2
(CPC 963)

Inga.

D. Sport och andra fritidstjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 964)

Inga.

11. TRANSPORTTJÄNSTER

A. Sjötransporttjänster

b) Godstransporter

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7212)

Inga.

c) Uthyrning av fartyg med besättning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7213)

Inga.

d) Underhåll och reparation av fartyg

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8868**)

Inga.

e) Bogsering och påskjutning av fartyg

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7214)

Inga.

B. Transport på inre vattenvägar

a) Passagerartransporter

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7221)

Inga.

b) Godstransporter

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7222)

Inga.

c) Uthyrning av fartyg med besättning

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7223)

Inga.

d) Underhåll och reparation av fartyg

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8868**)

Inga.

e) Bogsering och påskjutning av fartyg

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7224)

Inga.
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f) Stödtjänster för transport på inre vattenvägar

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 745**)

Inga.

C. Lufttransporttjänster

b) Försäljning och marknadsföring

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

Datoriserade bokningssystem

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

d) Underhåll och reparation av luftfartyg

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 8868**)

Inga.

E. Järnvägstransport

För leveranssätt 1

(CPC 7111, CPC 7112 och CPC 7113)

Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

d) Underhåll och reparation av utrustning för järnvägsä För leveranssätt 1
transport
Obundet.
(CPC 8868**)
För leveranssätt 2
Inga.

F. Vägtransporttjänster

d) Underhåll och reparation av utrustning för vägtransport För leveranssätt 1 och 2
(CPC 6112 och CPC 8867)

Inga.

e) Godstransporttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 7123)

Inga.

H. Kringtjänster för alla transportsätt

a) Godshanteringstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 741)

Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.
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b) Lagring och magasinering

För leveranssätt 1

(CPC 742)

Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

c) Fraktspeditionstjänster

För leveranssätt 1

(CPC 748)

Obundet.
För leveranssätt 2
Inga.

d) Övriga stödtjänster till transporttjänster

För leveranssätt 1 och 2

(CPC 749*)

Inga.

— Fraktmäkleritjänster.
— Tjänster avseende granskning av räkningar och inforä
mation om frakttaxor.

— Transportbesiktningstjänster.

För leveranssätt 1 och 2
Inga.

30.8.2014

SV

751

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

L 261/281

BILAGA XIV-G
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR NYCKELPERSONAL, PRAKTIKANTER MED AKADEMISK EXAMEN OCH
SÄLJARE AV FÖRETAGSTJÄNSTER (1) (GEORGIEN)

1. Förteckningen över förbehåll nedan visar de näringsverksamheter som liberaliserats enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6
(Etablering, handel med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta
avtal och för vilka begränsningar för nyckelpersonal och praktikanter med akademisk examen i enlighet med artikel 89
i detta avtal och för säljare av företagstjänster i enlighet med artikel 90 i detta avtal gäller. Begränsningarna specificeras
här. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som förbehållen gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Georgien gör inga åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster i
ekonomisk verksamhet som inte liberaliserats (förblir obunden) enligt avsnitten 2 och 3 i kapitel 6 (Etablering, handel
med tjänster och elektronisk handel) i avdelning IV (Handel och handelsrelaterade frågor) i detta avtal.
2. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med CPC den centrala produktindelningen (Central
Products Classification) enligt WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
3. Åtaganden om nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster gäller inte om
avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en konflikt
eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
4. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska standarder
samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller nationell
behandling enligt artiklarna 89 och 90 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på att ha erkända
kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina, och krav på att ha
juridisk hemvist i det territorium där den ekonomiska verksamheten bedrivs) gäller, även om de inte förtecknas, ändå
för nyckelpersonal, praktikanter med akademisk examen och säljare av företagstjänster från EU.
5. Alla andra bestämmelser i Georgiens lagar och förordningar om inresa, vistelse, arbete och social trygghet ska fortsätta
att gälla, däribland regler om längden på en vistelse och minimilöner samt kollektiva löneavtal.
6. I enlighet med artikel 76.3 i detta avtal innehåller denna förteckning inte åtgärder rörande subventioner som en part
beviljat.
7. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol och ensamrätter enligt förteckningen över åtaganden
rörande etablering.
8. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i Georgien eller den region där tjänsten ska tillhandahållas, inbegripet antalet
befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
9. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (self-executing)
effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
Sektorsförbehåll
Sektor eller undersektor

Beskrivning av förbehåll

1. FÖRETAGSTJÄNSTER
A. Professionella tjänster
Transplantat och obduktion
(ingår i CPC 9312)

Obundet.

Andra professionella tjänster (1 A K)* (1)

Obundet.

F) Andra företagstjänster
Tjänster som rör jordbruk, jakt och skogsbruk
(CPC 881, utom CPC 88110)

Obundet.

(1) Detta dokument har utarbetats utifrån WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
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Tjänster som rör tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och Obundet.
kärnbränsle, på avgifts- eller kontraktsbas
(CPC 8845)
Rekrytering och förmedling av personal
(CPC 872 utom CPC 87205 och CPC 87206)

Obundet.

Undersökningar och säkerhet
(CPC 873)

Obundet.

Flygfotografering
(CPC 87504)

Obundet.

2. KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
A. Posttjänster
(CPC 7511)

Obundet.

4. DISTRIBUTIONSTJÄNSTER
E. Andra distributionstjänster (4, E)*

Obundet.

5. UTBILDNINGSTJÄNSTER
E. Annan utbildning
(CPC 929)

Obundet.

7. FINANSIELLA TJÄNSTER
A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
Ersättning vid arbetsplatsolyckor

Obundet.

C. Andra finansiella tjänster (7, C)*

Obundet.

8. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER SAMT SOCIALVÅRDSTJÄNSTER
Andra hälso- och sjukvård och sociala tjänster (8, D)*

Obundet.

9. TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER
D. Andra turism och reserelaterade tjänster (9, D)*

Obundet.

10. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
E. Andra rekreations-, kultur- och sporttjänster (10, E)*

Obundet.

11. TRANSPORTTJÄNSTER
A. Sjötransporttjänster
a) Passagerartransporter
(CPC 7211)

Obundet.

f) Stödtjänster för sjötransporter
(CPC 745**)

Obundet.

30.8.2014
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B. Transport på inre vattenvägar
d) Underhåll och reparation av fartyg
(CPC 8868**)

Obundet.

f) Stödtjänster för transport på inre vattenvägar
(CPC 745**)

Obundet.

C. Lufttransporttjänster
a) Passagerartransporter
(CPC 731)

Obundet.

b) Godstransporter
(CPC 732)

Obundet.

c) Uthyrning av luftfartyg med besättning
(CPC 734)

Obundet.

e) Stödtjänster för lufttransporter
(CPC 746)

Obundet.

E. Järnvägstransporttjänster
e) Stödtjänster för järnvägstransport
(CPC 743)

Obundet.

F. Vägtransporttjänster
a) Passagerartransporter
(CPC 7121 och 7122)

Obundet.

c) Uthyrning av nyttovägfordon med operatör
(CPC 7124)

Obundet.

e) Stödtjänster för vägtransporttjänster
(CPC 744)

Obundet.

G. Transport i rörledning
a) Transport av bränslen
(CPC 7131)

Obundet.

b) Transport av andra varor
(CPC 7139)

Obundet.

Övriga transporttjänster (11, i)*

Obundet.

12. Andra tjänster som inte nämns någon annanstans
(CPC 95, CPC 97, CPC 98 och CPC 99)

Obundet.

(1) * Klassificering av tjänsten i enlighet med WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
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BILAGA XIV-H
FÖRTECKNING ÖVER FÖRBEHÅLL FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER PÅ KONTä
RAKTSBASIS OCH OBEROENDE YRKESUTÖVARE (1) (GEORGIEN)

1. Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av tjänsteleverantörer på kontraktsbasis och av
oberoende yrkesutövare från den andra parten genom närvaro av fysiska personer i enlighet med artiklarna 91 och
92 i detta avtal, för de näringsverksamheter som förtecknas nedan och med relevanta begränsningar.
2. Förteckningen består av följande:
a) En första kolumn där det anges i vilken sektor eller undersektor som förbehållen gäller.
b) En andra kolumn där de tillämpliga förbehållen beskrivs.
Georgien gör inga åtaganden om tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende
yrkesutövare för någon annan näringssektor än dem som uttryckligen förtecknas i denna bilaga.
3. Vid identifieringen av enskilda sektorer och undersektorer avses med CPC den centrala produktindelningen (Central
Products Classification) enligt WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
4. Åtaganden för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare gäller
inte om avsikten med eller följden av deras tillfälliga närvaro är att störa eller på annat sätt påverka resultatet av en
konflikt eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter.
5. I nedanstående förteckning ingår inte åtgärder rörande kvalifikationskrav, kvalificeringsförfaranden, tekniska stanä
darder samt villkor och förfaranden för licensiering, om de inte utgör en begränsning av marknadstillträde eller
nationell behandling enligt artiklarna 91 och 92 i detta avtal. Dessa åtgärder (t.ex. krav på att ha licens, krav på att ha
erkända kvalifikationer i reglerade sektorer, krav på att klara särskilda examina, inbegripet språkexamina och krav på
att ha juridisk hemvist på det territorium där den ekonomiska verksamheten utövas) gäller, även om de inte
förtecknas, ändå för tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis och oberoende yrkesutövare
från unionen.
6. Alla andra bestämmelser i Georgiens lagar och förordningar om inresa, vistelse, arbete och social trygghet ska
fortsätta att gälla, däribland regler om längden på en vistelse och minimilöner samt kollektiva löneavtal.
7. Förteckningen innehåller inte åtgärder rörande subventioner som en part beviljat.
8. Förteckningen påverkar inte förekomsten av offentliga monopol eller exklusiva rättigheter inom relevanta sektorer,
enligt vad anges av Georgien i bilaga XIV-E till detta avtal.
9. I de sektorer där ekonomiska behovsprövningar tillämpas kommer det viktigaste kriteriet att vara en bedömning av
den aktuella marknadssituationen i Georgien eller den region där tjänsten ska tillhandahållas, inbegripet antalet
befintliga tjänsteleverantörer och följderna för dessa.
10. De rättigheter och skyldigheter som följer av denna förteckning över åtaganden ska inte ha någon direkt (selfexecuting) effekt och ger alltså inte enskilda fysiska eller juridiska personer några direkta rättigheter.
11. Parterna ska i sitt territorium tillåta tillhandahållande av tjänster av oberoende yrkesutövare från den andra parten
genom fysiska personers närvaro, enligt de villkor som anges i artikel 92 detta avtal och inom följande näringsgrenar:
a) Juridiska tjänster (inklusive rådgivning om nationell rätt och internationell rätt) (CPC 861)
b) Arkitekttjänster (CPC 8671)
(1) Detta dokument har utarbetats utifrån WTO:s klassificering av tjänstesektorer (MTN.GNS/W/120) av den 10 juli 1991.
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c) Ingenjörstjänster (CPC 8672)
d) Integrerade tekniska tjänster (CPC 8673)
e) Stadsplanering och landskapsarkitektur (CPC 8674*)
f) Datatjänster och tillhörande tjänster
g) Organisationskonsulttjänster (CPC 865)
h) Tjänster i samband med organisationsrådgivning (CPC 866)
i) Andra företagstjänster (CPC 879)
Sektorsförbehåll
Sektor eller undersektor

1.

Beskrivning av förbehåll

FÖRETAGSTJÄNSTER

A. Professionella tjänster
a) Juridiska tjänster (inklusive rådgivning om nationell rätt och Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
internationell rätt)
(CPC 861)

Oberoende yrkesutövare – krav på bosättning.
Fullt medlemskap i advokatsamfundet kan kräva
medborgarskap.

b) Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 862)
c) Skatterådgivning
(CPC 863)
d) Arkitekttjänster
(CPC 8671)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – krav på bosättning.
Ekonomisk behovsprövning.

e) Ingenjörstjänster
(CPC 8672)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – krav på bosättning.
Ekonomisk behovsprövning.

f) Integrerade tekniska tjänster
(CPC 8673)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – krav på bosättning.
Ekonomisk behovsprövning.

g) Stadsplanering och landskapsarkitektur
(CPC 8674*)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – Inga
Oberoende yrkesutövare – krav på bosättning.
Ekonomisk behovsprövning.

h) Läkar- och tandläkartjänster
(CPC 9312, utom transplantat och obduktion)
i) Veterinärtjänster
(CPC 932)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
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B. Datatjänster och tillhörande tjänster
a) Rådgivning för installation av hårdvara
(CPC 841)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

b) Programvaruimplementering
(CPC 842)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

c) Databehandling
(CPC 843)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

d) Databastjänster
(CPC 844)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och kontorsutrustä Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
ning, inbegripet datorer
på kontraktsbasis – inga
(CPC 845)

Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

e) Dataredigering

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 849, utom CPC 8499)

Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning
C. Tjänster inom forskning och utveckling
a) FoU-tjänster inom naturvetenskap
(CPC 851)
b) FoU-tjänster inom socialvetenskap och humaniora
(CPC 852)
c) Tvärvetenskapliga FoU-tjänster
(CPC 853)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

D. Tjänster avseende fast egendom
a) Som rör egen eller hyrd egendom
(CPC 821)
b) Med fast lön eller på kontraktsbasis
(CPC 822)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

E. Leasing/uthyrning utan operatör
a) Av fartyg
(CPC 83103)
b) Av luftfartyg
(CPC 83104)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

757

RP unionens
355/2014
rdtidning
Europeiska
officiella

SV

30.8.2014

Sektor eller undersektor

c) Av annan transportutrustning
(CPC 83101, CPC 83102 och CPC 83105)
d) Av andra maskiner eller annan utrustning
(CPC 83106 – 83109)
e) Leasing eller uthyrning av videoband eller optiska skivor
(CPC 83202)

L 261/287

Beskrivning av förbehåll

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

F. Andra företagstjänster
a) Reklamtjänster
(CPC 871)
b) Marknadsundersökning
(CPC 864)
c) Organisationskonsulttjänster
(CPC 865)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

d) Tjänster i samband med organisationsrådgivning
(CPC 866)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

e) Teknisk provning och analys
(CPC 8676)
f)

Tjänster som rör jordbruk, jakt och skogsbruk

(CPC 88110)
g) Tjänster som rör fiske
(CPC 882**)
h) Tjänster som rör gruvdrift
(CPC 883**)
i)

Tjänster som rör tillverkning

(CPC 885–886, CPC 8841–8844 och CPC 8846 –8849)
j)

Tjänster rörande energidistribution

(CPC 887**)
k) Rekrytering och förmedling av personal
(CPC 87205 och CPC 87206)
m) Vetenskapliga och tekniska konsulttjänster
(CPC 8675)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
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p) Fototjänster
(CPC 875, utom CPC 87504)
q) Paketering
(CPC 876)
r) Tryckning och förlagsverksamhet
(CPC 88442)
s) Konferenstjänster
(ingår i CPC 8790)
t)

Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

(CPC 633)

30.8.2014

Beskrivning av förbehåll

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänster avseende reparation av metallvaror, maskiner och appaä Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
rater
(CPC 886)
Andra affärstjänster
(CPC 879)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Oberoende yrkesutövare – Ekonomisk beä
hovsprövning

2.

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

B. Budtjänster
(CPC 7512)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

C. Telekommunikationstjänster
a) Taltelefoni
(CPC 7521)
b) Paketkopplade dataöverföringstjänster
(CPC 7523*)
c) Kretskopplade dataöverföringstjänster
(CPC 7523*)
d) Telextjänster
(CPC 7523*)
e) Telegraftjänster
(CPC 7522)
f)

Faxtjänster

(CPC 7521*+CPC 7529*)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Sektor eller undersektor

g) Privata förhyrda förbindelser
(CPC 7522* och CPC 7523*)
h) E-post
(CPC 7523*)
i)

Röstbrevlåda

(CPC 7523*)
j)

Informationssökning och databassökning on-line

(CPC 7523*)
k) Elektroniskt datautbyte (EDI)
(CPC 7523*)
l)
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Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Utökade faxtjänster/faxtjänster med mervärde, inklusive lagring Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
och vidarebefordran samt hämtning
på kontraktsbasis – inga

(CPC 7523*)
m) Kod- och protokollkonvertering

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

n) Informations- eller databehandling on-line (inbegripet transä Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
aktionsbehandling)
på kontraktsbasis – inga
(CPC 843*)
o) Andra mobiltjänster Analoga/digitala mobiltelefontjänster
(CPC 75213*)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Persondatorer
(personliga kommunikationstjänster, CPC 75213*)
Personsökning
(CPC 75291*)
Mobila datatjänster
(CPC 7523*)
3.

BYGGTJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE INGENJÖRSTJÄNSTER

A. Allmänt byggarbete för byggnader
(CPC 512)
B. Allmänt byggarbete för väg- och vattenbyggnad
(CPC 513)
C. Installation och montering
(CPC 514+516)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
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D. Färdigställande och slutförande av byggnader
(CPC 517)
E. Annat
(CPC 511, CPC 515 och CPC 518)
4.

(CPC 621)
B. Grossisthandel
(CPC 622)
C. Detaljhandel
(CPC 631, CPC 632, CPC 611 och CPC 612)
D. Franchising
(CPC 8929)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

UTBILDNINGSTJÄNSTER

A. Primärutbildning
(CPC 921)
B. Sekundärutbildning, endast privatfinansierad
(CPC 922*)
C. Högre utbildning, endast privatfinansierad
(CPC 923*)
D. Vuxenutbildning
(CPC 924)
6.

Beskrivning av förbehåll

DISTRIBUTIONSTJÄNSTER

A. Kommissionärstjänster

5.

30.8.2014

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

MILJÖTJÄNSTER

A. Avloppstjänster
(CPC 9401)
B. Avfallshantering
(CPC 9402)
C. Renhållning och liknande tjänster
(CPC 9403)
D. Avgasrening
(CPC 9404)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Sektor eller undersektor

E. Bullerdämpning
(CPC 9405)
F. Skydd av naturen och landskapet
(CPC 9406)
G. Övriga miljötjänster
(CPC 9409)
7.
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Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

FINANSIELLA TJÄNSTER

A. Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
a) Livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring (utom Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
ersättning vid arbetsplatsolyckor)
på kontraktsbasis – inga
(CPC 81211, CPC 81291 och CPC 81212)
b) Skadeförsäkring
(CPC 8129)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

— Sjöfarts- och luftfartsförsäkring och andra transportförsäkä Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
ringar
på kontraktsbasis – inga
(CPC 81293)
c) Återförsäkring samt återförsäkring av återförsäkring
(CPC 81299)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

d) Försäkringsrelaterade tjänster såsom konsult-, aktuarie-, riskä Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
prövnings- och skaderegleringstjänster
på kontraktsbasis – inga
(CPC 8140)
Försäkringsförmedling, såsom mäkleri och agenturverksamhet
(CPC 8140)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

B. Bankverksamhet och andra finansiella tjänster
a) Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
medel från republiken
på kontraktsbasis – inga
(CPC 81115 – 81119)
b) Utlåning av allt slag, bl.a. konsumentkredit, inteckningskredit, Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
factoring och finansiering av kommersiella transaktioner
på kontraktsbasis – inga
(CPC 8113)
c) Finansiell leasing
(CPC 8112)
d) Betalnings- och penningförmedlingstjänster
(CPC 81339)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
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e) Garantier och åtaganden
(CPC 81199)

30.8.2014

Beskrivning av förbehåll

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

f) Handel för egen eller annans räkning, på en börs, genom Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
direkthandel eller på annat sätt, med något av följande:
på kontraktsbasis – inga
— Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar, växlar, Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
bankcertifikat osv.)
(CPC 81339).
— Utländsk valuta
(CPC 81333).
— Derivatinstrument som omfattar men inte är begränsade till Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
terminer och optioner
på kontraktsbasis – inga
(CPC 81339).
— Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana produkter Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
som svappar, framtida räntesäkringsavtal osv.
på kontraktsbasis – inga
(CPC 81339).
— Överlåtbara värdepapper
(CPC 81321).

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

— Andra överlåtbara instrument och finansiella tillgångar, inkluä Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
sive guld- och silvertackor
på kontraktsbasis – inga
(CPC 81339).
g) Medverkan vid emissioner av alla slags värdepapper, däribland Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
emissionsgarantier och placering såsom mellanhand (offentligt på kontraktsbasis – inga
eller privat) och serviceverksamhet i samband med sådana
emissioner
(CPC 8132)
h) Penningmäkleri
(CPC 81339).

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

i) Förvaltning av tillgångar, såsom kassa- eller portföljförvaltning, Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
alla former av fondförvaltning, pensionsfondsförvaltning samt på kontraktsbasis – inga
förvarings- och notariattjänster
(CPC 8119 och CPC 81323).
j) Clearing- och avvecklingstjänster rörande finansiella tillgångar, Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
inbegripet värdepapper, deriverade produkter och andra överä på kontraktsbasis – inga
låtbara instrument
(CPC 81339 och CPC 81319).
k) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
tjänster relaterade tjänster avseende alla verksamheter angivna på kontraktsbasis – inga
under 5 a v–xv i bilagan om finansiella tjänster till Gats, inä
begripet kreditupplysning och kreditanalys, tillhandahållande
av investeringsunderlag, investeringsrådgivning samt rådgivä
ning om företagsförvärv, omstrukturering av företag och afä
färsstrategi
(CPC 8131 och CPC 8133)
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l) Tillhandahållande och överföring av finansiell information och Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
behandling av finansiella data och tillhörande programvara av på kontraktsbasis – inga
leverantörer av andra finansiella tjänster
(CPC 842, CPC 844 och CPC 8131)
8.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER SAMT SOCIALVÅRDSTJÄNSTER

A. Hälso- och sjukvård för människor
(CPC 931 utom CPC 93191)
C. Sociala tjänster
(CPC 933)
9.

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

TURISM OCH RESERELATERADE TJÄNSTER

A. Hotell och restauranger (inkl. catering)
(CPC 641, CPC 642 och CPC 643)
B.

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Resebyråer och researrangörer

(CPC 7471)
C. Turistguidetjänster
(CPC 7472)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

10. REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTTJÄNSTER
A. Underhållningstjänster (inbegripet teater, levande musik och Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
cirkusuppträdanden)
på kontraktsbasis – inga
(CPC 9619)
B.

Nyhetsbyråtjänster

(CPC 962)
C. Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster
(CPC 963)
D. Sport och andra fritidstjänster
(CPC 964)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

11. TRANSPORTTJÄNSTER
A. Sjötransporttjänster
b)

Godstransporter

(CPC 7212**)
c)

Uthyrning av fartyg med besättning

(CPC 7213)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
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Sektor eller undersektor

d)

Beskrivning av förbehåll

Underhåll och reparation av fartyg

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 8868**)
e)

30.8.2014

Bogsering och påskjutning av fartyg

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 7214)
C. Lufttransporttjänster

Försäljning och marknadsföring, inbegripet datoriserade bokningsä Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
system
på kontraktsbasis – inga
d)

Underhåll och reparation av luftfartyg

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 8868**)
E.

Järnvägstransport

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 7111, CPC 7112 och CPC 7113)
d)

Underhåll och reparation av utrustning för järnvägstransport Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 8868**)
F.

Vägtransporttjänster

c)

Underhåll och reparation av utrustning för vägtransport

(CPC 6112 och CPC 8867)
d)

Godstransporter

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 7123)
H. Kringtjänster för alla transportsätt
a)

Godshanteringstjänster

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 741)
b)

Lagring och magasinering

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 742)
c)

Fraktspeditionstjänster

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

(CPC 748)
d)

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

Övriga stödtjänster till transporttjänster

(CPC 749*)
— Fraktmäkleritjänster.
— Tjänster avseende granskning av räkningar och information
om frakttaxor.

— Transportbesiktningstjänster.

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster
på kontraktsbasis – inga

BILAGA XV
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